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•

Dopravní nehoda musí být doložena
policejním protokolem, který byl sepsán
nejpozději do 24 hodin po dopravní nehodě
(jinak nárok na benefit nevzniká). Dopravní
nehoda je událost v provozu na pozemní
komunikaci, která se stala nebo byla
započata na pozemní komunikaci, a při
níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby
v přímé souvislosti s provozem jakéhokoli
vozidla v pohybu.

•

Navýšení pojistného plnění může být pro
jednoho pojištěného za všechny pojistné
události ze všech pojistných smluv z pojištění
osob v jednom pojistném roce maximálně
1 000 000 Kč (sčítá se plnění z hlavního
pojištění a všech připojištění).

•

Při likvidaci škody budou použity podmínky
programu Allianz PLUS platné v době
vzniku škody a podmínky smlouvy sjednané
k pojištění osob.

ŽIVOT

Velice si vážíme toho, že jste si pro svá
pojištění zvolili za partnera Allianz pojišťovnu
a jste s našimi službami spokojeni natolik,
že u nás máte uzavřeno více druhů pojištění.
Jako odměnu za sjednaná pojištění pro
Vás máme níže uvedené výhody ve formě
nadstandardního pojistného plnění.
PROGRAM ALLIANZ PLUS?
VŽDY NĚCO NAVÍC.
Sjednáte-li si u nás druhou (či další) pojistnou
smlouvu v níže uvedených kombinacích druhů
pojištění (ŽIVOT - životní pojištění, AUTO autopojištění, MAJETEK - pojištění majetku),
budete po uplynutí 1 měsíce od uzavření
druhé pojistné smlouvy automaticky zařazeni
do programu Allianz PLUS. Čerpat výhody
z programu Allianz PLUS můžete pouze po
dobu, po kterou máte sjednáno více druhů
pojištění.
Jaké jsou kombinace druhů pojištění?

AUTO

ŽIVOT

Aktuální podmínky programu Allianz PLUS jsou
platné po dobu jejich zveřejnění na našem
webu www.allianz.cz/produkty/allianz-plus
s garancí platnosti programu nejméně do
konce roku 2021.
Nárok na výhody programu Allianz PLUS
uplatněte při hlášení škody; telefonicky na
+420 241 170 000 nebo písemně na webu
www.allianz.cz/hlaseni.
JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁTE V RÁMCI
PROGRAMU ALLIANZ PLUS?

AUTO

DOMOV

DOMOV

AUTO

2 x více peněz za
úraz při dopravní
nehodě.

Dojde-li k pojistné události následkem úrazu
při dopravní nehodě, navýšíme Vám standardní pojistné plnění z Vašeho pojištění osob na
dvojnásobek až do výše 1 000 000 Kč.
Jaké jsou podmínky získání výhody?
•

ŽIVOT

ŽIVOT

V okamžiku pojistné události jste u nás
pojištěným v rámci smlouvy pojištění
osob a současně máte u nás (Vy nebo
Váš rodinný příslušník jako pojistník
nebo leasingový/úvěrový nájemce
prostřednictvím leasingové/úvěrové
společnosti) sjednáno k osobnímu nebo
nákladnímu automobilu do 3,5t povinné
ručení nebo havarijní pojištění.

DOMOV

Peníze nejen za
zlomenou ruku, ale
i za nalomenou lyži
nebo rozbitý mobil.

Pokud si při vážném úrazu poškodíte své osobní
věci, uhradíme Vám vzniklou škodu do výše
50 000 Kč.
Jaké jsou podmínky získání výhody?
•

V okamžiku pojistné události jste u nás
pojištěným v rámci smlouvy pojištění osob
a současně máte u nás (Vy nebo Váš rodinný
příslušník jako pojistník) sjednáno pojištění
trvale obývané budovy nebo domácnosti.

•

Došlo ke škodě na majetku v souvislosti
s Vašim vážným úrazem a zároveň je Vám
vyplaceno pojistné plnění z úrazového
pojištění.

•

Pojistné plnění v nových cenách může být
za všechny pojistné události vztahující se
k jedné pojistné smlouvě trvale obývané
budovy nebo domácnosti v jednom
pojistném roce maximálně 50 000 Kč.

•

Při likvidaci škody budou použity podmínky
programu Allianz PLUS platné v době
vzniku škody a podmínky smlouvy sjednané
k pojištění majetku.

Pojištění zavazadel
v autě i ve střešním
boxu.

Co není pojištěné?
•

Peníze, ceniny, cenné papíry a směnky, vkladní a šekové knížky,
platební nebo jiné karty umožňující bezhotovostní platbu

•

Osobní doklady všeho druhu, letenky apod. včetně nákladů
spojených s jejich znovupořízením

•

Drahé kovy a kameny a předměty z nich vyrobené, šperky, perly,
polodrahokamy

Jaké jsou podmínky získání výhody?

•

Písemnosti, plány, jiné dokumentace

•

V okamžiku pojistné události máte u nás (Vy nebo Váš rodinný
příslušník jako pojistník nebo leasingový/úvěrový nájemce
prostřednictvím leasingové/úvěrové společnosti) sjednáno
k osobnímu nebo nákladnímu automobilu do 3,5t (dále jen „vozidlo“)
povinné ručení nebo havarijní pojištění a současně (Vy nebo Váš
rodinný příslušník jako pojistník) pojištění trvale obývané budovy
nebo domácnosti.

•

Záznamy na zvukových, obrazových a datových nosičích

•

Příslušenství, vybavení a náhradní díly vozidel

•

Díla umělecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti,
sbírky a věci sběratelského zájmu

•

Kožichy

•

Zbraně a střelivo, jejich příslušenství a náhradní díly

Pojistné plnění může být za všechny pojistné události vztahující se
k vozidlu v jednom pojistném roce maximálně 50 000 Kč. Pojistný rok
je pravidelně se opakující období jednoho roku, které začíná dnem
počátku pojištění sjednaného k vozidlu.

•

Zboží určené k následnému prodeji

•

Živá zvířata

•

Zavazadla, která byla poškozena jejich nesprávným uložením

•

Pokud je poškozených více, rozdělí se plnění (až do výše
nevyčerpaného limitu) v poměru výše jednotlivých škod k celkové
škodě.

•

Vedlejší náklady a nároky všeho druhu (poštovné, expresní příplatky,
náklady právního zastoupení, ušlý zisk, nemajetková újma apod.)

•

Pro potřeby programu Allianz PLUS se ztrátou rozumí stav, kdy
fyzická osoba prokazatelně pozbyla schopnosti zavazadlo
opatrovat.

•

Škoda nevznikla:

DOMOV

AUTO

Pokud došlo k odcizení, poškození (z důvodu havárie, živelní události
nebo vandalismu) nebo ztrátě zavazadel a osobních věcí (dále jen
„zavazadla“) z vozidla, uhradíme Vám vzniklou škodu do výše 50 000 Kč.

•

a)

při řízení vozidla po požití alkoholu nebo jiných návykových
látek,

b)

bez příslušného oprávnění nebo při zákazu řízení orgánem
státní moci,

c)

Vaším úmyslným jednáním, úmyslným jednáním Vašeho
rodinného příslušníka, osob, které řídily vozidlo, a dále osob
jednajících z jejich popudu.

•

Doložení policejního protokolu o šetření odcizení nebo úmyslného
poškození zavazadel, nosičů a střešních boxů.

•

Při likvidaci škody budou použity podmínky programu Allianz
PLUS platné v době vzniku škody a k vozidlu sjednané podmínky
autopojištění.

Co je pojištěné?
•

Pojištění se vztahuje na zavazadla přepravovaná (nikoliv
uskladněná) ve vozidle nebo v uzamčeném prostoru střešního boxu
upevněném na vozidle, jakož i na střešní a zadní nosič a střešní box
pro přepravu zavazadel instalované na vozidle.

•

Dojde-li k odcizení zavazadel, poskytneme Vám pojistné plnění
v případě, že vozidlo resp. i střešní box byly v době pojistné události
uzavřeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolané osoby a pachatel
prokazatelně za použití zjevného násilí překonal překážku chránící
zavazadlo před odcizením. Za překážku se nepovažuje plachta nebo
jiný nepevný materiál.

•

V případě odcizení nosičů a střešních boxů Vám poskytneme pojistné
plnění za podmínky, že byly řádně připevněny k vozidlu a pachatel
prokazatelně za použití zjevného násilí překonal překážku bránící
jejich odcizení.

•

V případě poškození zavazadla, nosiče nebo střešního boxu Vám
poskytneme pojistné plnění v podobě úhrady účelně vynaložených
nákladů na jeho opravu, a to až do výše obvyklé ceny této věci.
Dojde-li ke zničení, odcizení nebo ztrátě zavazadla, nosiče nebo
střešního boxu poskytneme Vám pojistné plnění ve výši jeho obvyklé
ceny. Použitelné zbytky poškozených věcí zůstávají tomu, komu
bylo vyplaceno pojistné plnění, přičemž zůstatková hodnota těchto
zbytků představující částku, za kterou je možné zbytky zpeněžit, bude
z tohoto plnění odečtena.

•

Po prokázání pořízení či vlastnictví zavazadla, střešního a zadního
nosiče či střešního boxu pojištěným, zaplatíme za jejich poškození,
odcizení nebo ztrátu. Pokud pořízení či vlastnictví nebude pojištěným
prokázáno, jsme oprávněni rozhodnout o snížení nebo neposkytnutí
pojistného plnění.

DEFINICE POJMŮ
Osobní věci
Věci, které běžně máte u sebe, pokud opouštíte domov (např. kabelka,
kabát, deštník). Za osobní věci nepovažujeme např. zavazadla, dárky,
nákupy.
Rodinný příslušník (osoba vystupující pod svým rodným číslem)
Koho považujeme za rodinného
Jak to budeme chtít doložit?
příslušníka?
Manžel/manželka/partner/
partnerka

Oddacím listem nebo dokladem
o uzavření registrovaného partnerství

Rodným listem nebo listinou
o adopci
Osoba, která s pojistníkem po dobu Občanským průkazem, kde je
nejméně posledního roku před
uveden trvalý pobyt v místě společné
škodní událostí žila ve společné
domácnosti, případně i dalšími
domácnosti a měla stejné trvalé
doklady, které si z důvodu prokázání
bydliště jako pojistník
společného soužití vyžádáme
Dítě, rodič

Standardní pojistné plnění
Pojistné plnění, které nezohledňuje časově omezená zvýhodnění, nabídky
pro omezený okruh zákazníků nebo obdobné bonifikace (zejména
zvýhodnění vyplývající z veřejných příslibů nebo bonusových certifikátů).
Vážný úraz
Úraz, který splňuje definici úrazu podle podmínek sjednaného pojištění
osob a zanechá následek s průměrnou dobou léčení alespoň 29 dnů
(podle Oceňovací tabulky denního odškodného – sloupec DOU).

