AUTOPOJIŠTĚNÍ
POVINNÉ RUČENÍ
Všichni vlastníci automobilů jsou povinni dle zákona sjednat pro své vozidlo
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení.
Z tohoto pojištění jsou hrazeny případné škody na zdraví a majetku způsobené
třetí osobě. Povinné ručení můžete sjednat prostřednictvím finančního poradce
v Modré pyramidě.
Výhody povinného ručení
•
•
•
•

transparentní a flexibilní produkt
při nízkém nájezdu získáte slevu na pojistném
garance nejnižší ceny na trhu při sjednání povinného ručení s pojištěním skel a nájezdu do 10 000 km ročně
výběr ze 4 možných variant pojistných limitů:
35/35 mil. Kč

•
•
•
•

70/70 mil. Kč

150/150 mil. Kč

200/200 mil. Kč

Základní asistence

Základní asistence

Základní asistence

Základní asistence

Právní poradenství

Právní poradenství

Právní poradenství

Právní poradenství

bezplatná asistenční služba a právní poradenství
progresivní bonusová stupnice – rychlejší růst slevy, bonus lze přebírat i od ostatních pojišťoven
sleva za bezpečnou jízdu
rychlé a korektní vyřizování nároků poškozených
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HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Havarijní pojištění chrání vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě
odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu.
Modrá pyramida nabízí i havarijní pojištění, které můžete sjednat společně
s povinným ručením nebo samostatně.
Výhody havarijního pojištění
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

transparentní a flexibilní produkt
při nízkém nájezdu získáte slevu na pojistném
výběr mezi havarijním pojištěním MINIRISK a ALLRISK
progresivní bonusová stupnice – rychlejší růst slevy
bonus lze přebírat i od ostatních pojišťoven
havarijní pojištění MINIRISK:
• krytá rizika: odcizení celého vozidla, živelní událost, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, srážka jedoucího
vozidla se zvířetem
• bez spoluúčasti
• limit pojistného plnění 50 000 Kč nebo 100 000 Kč pro každou pojistnou událost
havarijní pojištění ALLRISK:
• základní asistence a právní poradenství
• spoluúčast:
• 1 %, minimálně 1 000 Kč / fixní 1 000 Kč
• 5 %, minimálně 5 000 Kč / fixní 5 000 Kč
• 10 %, minimálně 10 000 Kč / fixní 10 000 Kč
• volitelná rizika: havárie, živel, odcizení + vandalismus + poškození vozidla zvířetem
• připojištění: pojištění skel (bez limitu a spoluúčasti), GAP (omezené snižování pojistného plnění z důvodu poklesu
ceny obvyklé)
sleva za zabezpečení
sleva za likvidaci rozpočtem
sleva za volbu domovského servisu
rychlé a korektní vyřizování nároků poškozených

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
I sebemenší škoda může způsobit celou řadu nepříjemností. Ať už jde o rozbité
sklo, vykradený kufr, nebo nepojízdné vozidlo. K povinnému ručení a havarijnímu
pojištění lze sjednat řadu doplňkových pojištění:
•
•
•
•
•
•

pojištění skel vozidla
pojištění zavazadel ve vozidle
pojištění Asistence Plus
úrazové pojištění osob přepravovaných ve vozidle
přímá likvidace
Allianz Šestý smysl – asistence pro případ havárie, poruchy, odcizení vozidla, hlášení škody

U nás si sjednáte pojištění, které kryje škody nejen na autě,
ale i na zdraví. Základ je samozřejmě povinné ručení, nicméně
to neposkytne pojistnou ochranu vám, vašim blízkým, které budete
v autě přepravovat, ani vašemu vozu. Proto je dobré zvážit všechna
rizika, jež v souvislosti s provozem vozidla existují, a promyslet
možnosti, jak se na ně připravit.
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