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Naše auto

Více informací získáte na našich obchodních místech 
nebo u svého pojišťovacího poradce.
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Couvání občas
   není psinaPOVINNÉ RUČENÍ

 Vysoké limity až 200 mil. Kč

 Kryjeme škody i na vašem vozidle

 Úrazové pojištění řidiče a jeho osobních věcí v ceně

 Asistenční služby pro případ nehody i poruchy vozidla

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

 Komplexní pojištění vozidla proti všem škodám

 Garance pojistné částky

 Asistenční služby pro případ nehody i poruchy vozidla

 Vlastníte auto a bojíte se o něj?

 Máte dost prostředků na koupi nového vozidla, 
když o to své přijdete?

 Chcete mít zajištěn servis v případě nehody nebo 
poruchy?

Hlavní výhody od nás

Proč mít pojištěné auto?Příběhy našich klientů

„Půjčili mi auto a zaplatili mi škodu“
„Když jsem ráno spěchala autem do práce, zastavil 
přede mnou prudce řidič na přechodu. Bohužel jsem 
své auto neubrzdila a narazila do něho. Nehoda nebyla 
vážná, ale mé auto muselo do servisu. Jsem ráda, že 
mám povinné ručení, z kterého byla zaplacena škoda 
poškozenému řidiči i oprava mého auta. Navíc mi 
pojišťovna zdarma zapůjčila i náhradní vozidlo. 
Mohla jsem tak s půjčeným autem jezdit, než mi to  
mé opravili.“

„Ukradli mi mého miláčka“
„Nemám garáž a parkuji na sídlišti. Jednou ráno jsem 
před domem našel jen prázdné místo. Naštěstí mám 
havarijní pojištění s garancí pojistné částky a  tak 
jsem od pojišťovny dostal peníze na úplně nové auto.“

„Takhle si představuji servis“
„Vracela jsem se s přítelem z dovolené v Chorvatsku. 
V  Maďarsku nás naboural místní řidič. Řidič i 
přivolaná policie uměli jen maďarsky. Zavolali 
jsme tedy na asistenční službu, která nám poskytla 
tlumočníka, zajistila odtah do opravny a zaplatila 
hotel na dvě noci. Mezitím bylo naše auto opraveno 
a my se mohli vrátit šťastně domů.“

„Nemohl jsem nastartovat“
„Ráno jsem nemohl nastartovat své auto a bylo jasné, 
že je vybitá baterie. Zavolal jsem na asistenční službu. 
Zajistili mi opraváře, který mi pomocí startovacích 
kabelů auto nastartoval.“



Pokud se vám na vašich cestách něco přihodí, postaráme 
se o vás i o vaše auto. Zajistíme odtažení vozu do servisu, 
poskytneme náhradní vůz a zaplatíme opravu.

Pojištění Naše auto vám umožní sjednat si povinné 
ručení a  zároveň své auto pojistit proti jakémukoli 
poškození.

VOLITELNÁ POJIŠTĚNÍ

ASISTENČNÍ SLUŽBY

VARIANTY POJIŠTĚNÍ

Naše auto

Jízda bez starostí

POVINNÉ RUČENÍ
STANDARD DOMINANT PREMIANT

Újma na majetku 35 mil. Kč 60 mil. Kč 200 mil. Kč

Újma na zdraví 44 mil. Kč 60 mil. Kč 200 mil. Kč

Úrazové pojištění řidiče 100 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč

Pojištění osobních věcí řidiče 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč

Pojištění osobních věcí 
rodinných příslušníků

5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč

Asistenční služby

Pojištění škod na vlastním 
vozidle

10 000 Kč

Zapůjčení náhradního vozidla 10 000 Kč

Úroveň ochrany

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
STANDARD DOMINANT PREMIANT

Živelní pojištění*

Střet se zvěří a poškození 
zvěří

Střet, pád a náraz vozidla

Jakékoli jiné poškození

Vandalismus

Asistenční služby

Odcizení

Garance pojistné částky (GAP)

Úroveň ochrany

 Pojištění okenních skel
 Živelní pojištění
 Střet se zvěří a poškození zvěří
 Odcizení
 Úrazové pojištění přepravovaných osob
 Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
 Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou
 Nadstandardní asistence

 Zajistíme vám opravu nebo 
odtah vozidla při nehodě nebo 
poruše a to v ČR i v zahraničí.

 Poskytneme vám náhradní vozidlo nebo ubytování 
a finanční prostředky při potížích v zahraničí.

 Opravíme vám vozidlo, i když ho ráno nenastartujete.
 Odemkneme vám vozidlo při ztrátě klíčku.
 Zajistíme vám výměnu kola při defektu nebo dovoz 

paliva, když dojde.
 Zařídíme i tlumočníka a pomoc při jednání s úřady 

v zahraničí.

* Živelní pojištení

Úder blesku, Požár, Vichřice, Krupobití, Povodeň a  záplava, Pád 
jakýchkoli věcí, Výbuch

Zdarma 

nonstop 


