
Základní parametry

Předmět pojištění Vozidlo s HAV ALLRISK

Podmínky
nová vozidla – HAV nad 5 000 Kč

ojetá vozidla – HAV nad 15 000 Kč

Pojistná doba na dobu neurčitou

Frekvence placení dle HAV

Základní charakteristika
Allianz Šestý smysl, inteligentní systém okamžité pomoci motoristům 
využívající nejmodernější technologie, který umí vyhodnotit silný náraz 
a přivolat pomoc.

Hlavní výhody 
• jistota automatického přivolání pomoci při větší dopravní nehodě (síla 

nárazu nad 2G)
• okamžitá přesná lokalizace polohy vozidla asistenční službou (klient 

nemusí složitě popisovat, kde je)
• okamžitě dosažitelná pomoc asistenční služby bez potřeby mobilního 

telefonu
• aktivní hlášení neoprávněného pohybu vozidla

Z čeho se Šestý smysl skládá a jak funguje?
Do vozidla se instaluje jednotka Šestého smyslu, která je jádrem všech 
operací. 

Její součástí je:
• GPS lokalizátor k určení polohy vozidla
• GSM technologie pro komunikaci s asistenční službou
• čidlo pohybu, které umožňuje zjistit neoprávněný pohyb

Do kabiny vozidla se instaluje hlasová krabička, která slouží pro 
komunikaci s asistenční službou.

Produktový
list
 

Sjednání
• sjednání v SW Weballin, Autopojištění 2015 – jako připojištění 

Asistence Šestý smysl
• při splnění podmínek získává klient jednotku na 3 roky do bezplatného 

pronájmu
• klientovi v tomto případě hradíme i montáž jednotky do vozidla
• po 3 letech trvání pojištění přejde jednotka do vlastnictví klienta 
• při ukončení pojištění do 3 let bude klientovi účtován poplatek za 

předčasné ukončení (viz Dodatek – Pojištění Asistence Šestý smysl)

Územní platnost
Celá EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (UK), 
Španělsko, Švédsko) Vatikán, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Monaco, 
San Marino, Švýcarsko.

Převod / přemontování jednotky
• Převod jednotky mezi 2 osobami není možný z důvodu ochrany 

osobních dat, které jsou v jednotce zaznamenané. 
• Přemontování jednotky z původního do nového vozidla téhož 

klienta umožňujeme. Konkrétní postup prosím vždy konzultujte s 
produktovým úsekem neživotního pojištění.

6S
PL

/1
0/

20
14

/2
62

S vámi od A do Z

Allianz Šestý smysl
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Tento materiál je určen pro pojišťovací zprostředkovatele, nejedná se o propagační sdělení ani o nabídku pojištění. 
Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Podrobné informace naleznete v konkrétních pojistných 
podmínkách a smluvních ujednáních pro uvedený produkt.

INTERNÍ MATERIÁL



Lokalizace vozu 
Jednotka Šestého smyslu je napojena na GPS. Díky tomu 
v případě nouze asistence ví, kde přesně se vozidlo nachází.

Pozor!
Aby se zabránilo odesílání falešných poplašných zpráv, je třeba informovat asistenční centrálu: 
• před návštěvou servisu či opravou vozidla
• než začne klient vozidlo přemisťovat pomocí vleku, lodi nebo jinak, bez nastartovaného motoru.

NONSTOP asistenční centrála: +420 241 170 000 (volba 0.1)
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Asistence při nehodě 
Klient má menší nehodu se sílou nárazu do 2G – pro pomoc stačí, 
když stiskne (po dobu 2 vteřin) levé tlačítko s křížkem. Vozidlo se v tu 
chvíli spojí s asistenční službou, které klient sdělí svůj problém a ona mu 
vyšle pomoc – sanitku, odtahovku. Klient nepotřebuje mobilní telefon. 

Klient má větší nehodu se sílou nárazu nad 2G – vozidlo se spojí 
s asistenční službou samo bez nutnosti jakékoliv akce klienta. Operátor 
začne mluvit na posádku vozidla prostřednictvím hlasové krabičky 
a zjišťuje, v jakém stavu je posádka. V případě, že posádka komunikuje, 
dohodne se s operátorem, jakou pomoc potřebují. Pokud se však posádka 
nehlásí (např. řidič je v bezvědomí), asistence na místo automaticky vyšle 
záchrannou službu. Pomoc se tak ke zraněným dostane bez zdržení. Technická podpora  

Pokud má klient na cestě poruchu, může stisknout poruchové 
tlačítko (tlačítko s klíčem). Vozidlo se spojí s asistencí a té 
vysvětlí, co potřebuje. Stisknutím poruchového tlačítka také 
může klient hlásit škodu. 

Rychlá pomoc 
Souvisí s funkcí samostatného volání jednotky o pomoc při 
větší nehodě se sílou nárazu nad 2G a současně s lokalizací 
vozidla díky GPS. Víme, že se něco stalo a víme, kde se to stalo, 
a tak tam hned posíláme pomoc. Toto může eliminovat 
důsledky vážných dopravních nehod, které se stanou v noci 
nebo na nefrekventovaných místech, kde nehodu nikdo nevidí 
a nemůže tak přivolat pomoc. 

Inteligentní systém

Šestý smysl zachrání nejen auto klienta, ale dokáže ochránit i klientův vlastní život. Jedná se o inteligentní systém okamžité pomoci motoristům využívající 
nejmodernější technologie (GPS a GSM).  

Asistence při odcizení vozu 
Jednotka Šestého smyslu obsahuje čidlo pohybu, které hlásí, pokud 
s vozidlem někdo neoprávněně manipuluje. Pokud je odpojena baterie 
nebo je s vozidlem manipulováno bez nastartování vozidla, jednotka 
vyšle do asistenční centrály alarm. Operátor následně kontaktuje 
klienta, zda má auto pod kontrolou, pokud nikoliv, po souhlasu majitele 
asistence předá informace o místě pohybu vozidla Policii ČR. 


