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Limity plnění pro vozidla se sjednaným povinným ručením 
nebo základním havarijním pojištěním - ZDARMA

limit plnění v ČR pro vozidla limit plnění v cizině pro vozidla
do 3 500 kg nad 3 500 kg do 3 500 kg nad 3 500 kg

Allianz pojišťovna, a. s., Římská 103/12, 120 00  Praha 2, ČR, (do 8. 5. 2006), Ke Štvanici 656/3, 186 00  Praha 8 (od 9. 5. 2006) tel.: +420 224 405 111, fax: +420 224 405 555 

Potřebujete-li asistenční služby, 
je Vám k dispozici ELVIA NON-STOP 

 z České republiky i ze zahraničí +420 283 002 780    

Potřebujete oznámit pojistnou událost, 
informace o smluvních opravnách vozidel, 

kontakt na nejbližší středisko likvidace? 
Volejte Allianz SERVIS 

NON-STOP osobní služba zákazníkům  

 z České republiky zdarma                        800 170 000  
 ze zahraničí +420 283 002 797 
     další informace          www.allianz.cz • klient@allianz.cz  

1. 4. 2006

POPIS A ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
ZÁKLADNÍ ASISTENCE

* při současném sjednání povinného ručení a základního havarijního pojištění          ** při sjednání pouze povinného ručení nebo základního havarijního pojištění

Upozornění:
-  při současném sjednání Pojištění asistence PLUS se limity 

základní asistence a asistence PLUS sčítají 
-  více viz Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní 

pojištění – Autopojištění 06
-  asistenční služby jsou zajišťovány naším smluvním 

partnerem ELVIA Assistance, s. r. o.

5 000,- Kč *

 2 500,- Kč **

5 000,- Kč *

 2 500,- Kč **

6 000,- Kč *

 3 000,- Kč **

10 000,- Kč *

 5 000,- Kč **

Ubytování v nouzi při poruše, nehodě 
nebo odcizení vozidla (max. 2 noci)

2 000,- Kč /
osoba/noc

2 000,- Kč /
osoba/noc

500,- Kč/den 750,- Kč/den 500,- Kč/den 2 000,- Kč/den

2 000,- Kč /
osoba/noc

2 000,- Kč /
osoba/noc

ano ano ano ano

Úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny)

Úhrada nákladů na cestu do místa bydliště  
při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla

Limity plnění pro vozidla se sjednaným 
pojištěním asistence PLUS

limit plnění v ČR pro vozidla limit plnění v cizině pro vozidla

do 3 500 kg

5 000,- Kč 5 000,- Kč 10 000,- Kč 10 000,- Kč

nad 3 500 kg do 3 500 kg nad 3 500 kg

Vozidlo je po poruše či nehodě nepojízdné: 
      výlohy za příjezd a odjezd asistenční služby
      výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem  
      náklady na opravu vozidla na místě 
      náklady na odtah vozidla

POPIS A ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
ASISTENCE PLUS

Vozidlo je po poruše či nehodě nepojízdné: 
      výlohy za příjezd a odjezd asistenční služby  
      výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem  
      náklady na opravu vozidla na místě 
      náklady na odtah vozidla

nebo nebo nebo nebo
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