
AUTOPOJIŠTĚNÍ

ALLIANZ
FLOTILA
OTEVŘI SE
NOVÝM
VÝZVÁM



1. PŘEHLED? ZARUČENÝ. 
Stačí jedna smlouva pro celou Vaši flotilu. 
Samozřejmostí je podrobné  vyúčtování nebo 
on-line hlášení a sledování průběhu likvidace. 

2. POMOC NA CESTÁCH? V CENĚ POJIŠTĚNÍ.
Uhradíme náklady na opravu vozidla na místě 
nebo náklady na odtah vozidla.

3. NEVYUŽIJETE AUTO PO CELÝ ROK? 
ZVOLTE SI VYBRANÉ MĚSÍCE.
Využijte výhodu sezonního pojištění u povinného 
ručení. Máte možnost volby jen těch měsíců, 
po které je auto v provozu.  Auto není potřeba 
vyřazovat z registru vozidel. 

Roztáhněte křídla. 
Podnikejte. Jsme tu 
pro ty, kteří chtějí být 
jednoduše mobilní 
a vždy k dispozici. 



4. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ? JAKO NEZBYTNÝ DOPLNĚK. 
Nebudete muset přemýšlet, kdo, kdy a kam pojede 
do zahraničí. Cestovní pojištění budete mít sjednané 
pro každého z členů posádky s limitem 2 mil. Kč.

5. CHYBNÁ MANIPULACE SE STROJEM?  
ROZŠIŘTE SI POJIŠTĚNÍ PRO TYTO PŘÍPADY. 
Bude se Vám hodit např. při nesprávné obsluze při 
sklápění u nákladních automobilů, návěsů a přívěsů.

–%SLEVA ZA
SEZONNOST



POVINNÉ RUČENÍ 
Automatická součást 
– Základní asistence 
– Právní poradenství 
Volitelná součást 
– Přímá likvidace aneb když Vás nabourají

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ 
Automatická součást 
– Základní asistence 
– Právní poradenství

Volitelná součást 
– Havárie
– Odcizení + vandalismus 
– Živel (vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, 
 záplava, požár nebo pád stromu)

Lze rozšířit pojištění i 
– pro případ škod způsobených nesprávnou 
 obsluhou strojů 
– pro případ totální škody nebo odcizení, 
 kdy od nás získáte plnění ve výši pořizovací 
 ceny nového vozidla, tj. 100 % na nové auto

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ 
Lze sjednat jak k povinnému ručení, 
tak k havarijnímu pojištění.
– Zavazadla v autě 
– Náhradní vozidlo (až na 30 dnů)
– Úrazové pojištění
– Cestovní pojištění celé posádky vozidla
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PŘIPRAVÍME 
I SPECIFICKÉ ŘEŠENÍ
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