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Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971,
zaps. u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815

1 U vyšších balíčků je součástí Rozšířené asistence
2 U vyšších balíčků je součástí Rozšířeného úrazového pojištění

KOMFORT – základní balíček pro ty, kdo nechtějí 
za pojištění moc platit a stačí jim jen povinné 
ručení a základní pomoc.

PLUS – pro ty, kdo chtějí své vozidlo pojistit také 
pro případ neočekávaných přírodních událostí, 
které nikdo nedokáže ovlivnit.

EXTRA – chrání navíc pro případ odcizení vozidla, 
vandalismu nebo poškození skel.

MAX – navíc obsahuje pojištění vozidla i pro 
případ havárie, kterou sami způsobíte.

PODLE TOHO, JAKÝ ROZSAH 
POJIŠTĚNÍ POŽADUJETE.

4 BALÍČKY 

KOMFORT PLUS EXTRA MAX

POVINNÉ RUČENÍ

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

ASISTENCE 1

ZÁKLADNÍ ÚRAZOVÉ POJ. 2

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI

POŽÁR A VÝBUCH

POŠKOZENÍ ZVÍŘETEM

ROZŠÍŘENÁ ASISTENCE

ROZŠÍŘENÉ ÚRAZOVÉ POJ.

KRÁDEŽ

SKLA

VANDALISMUS

HAVÁRIE

DOPLATEK NA NOVÉ (GAP)

4 BALÍČKY
AUTOPOJIŠTĚNÍ. 
1 SNADNÁ
VOLBA.



A ušetřit jde i bez „velkého bratra“. Do aut Vám nedáme 
žádné sledovací zařízení, pouze jednou za rok pošlete
fotografii tachometru.

U nás platíte úměrně najetým kilometrům. Čím méně 
s autem jezdíte, tím méně za autopojištění platíte.

Jak to funguje?
– Na začátku odhadnete, kolik kilometrů za rok najedete.
– Dle odhadu se odvíjí cena pojištění na daný rok.
– Dodáte fotografii a stav tachometru.
– 3 měsíce před výročím smlouvy opět nahrajete 
 na vyzvání aktuální foto a stav tachometru.
– Dle stavu tachometru Vám stanovíme cenu na další 
 období, ve kterém zohledníme přeplatek nebo 
 nedoplatek z předešlého období. 

Kolik kilometrů za rok najedete?

Převeďte si k nám i své ostatní pojistky a ušetřete dalších 
až 21 %. Za každý z následujících produktů Vás odměníme 
slevou ve výši 7 %. Čím více produktů u nás máte, tím méně 
za autopojištění platíte.

  

 do 5 000 km  

 do 7 500 km 

 do 10 000 km 

 do 12 500 km 

  

 do 15 000 km 

 do 20 000 km 

 do 25 000 km 

 nad 25 000 km 

  

	 Životní	pojištění	7	%	

	 Pojištění	majetku	7	%	

	 Penze	7	%	

VYZKOUŠEJTE TAKÉ FÉROVÉ 
POJIŠTĚNÍ, S KTERÝM ŠETŘÍ 
JIŽ 200 000 NAŠICH KLIENTŮ.

JEZDÍM MÁLO,
PLATÍM MÁLO

PLATÍM
JEŠTĚ MÉNĚ

S MOBILNÍ
APLIKACÍ
JEDNODUŠE

Tak už na nic nečekejte!
S novou mobilní aplikací 
Allianz CZ zvládnete focení 
a odeslání do 30 sekund. 


