POVINNÉ RUČENÍ OD DIRECTU
Mám to nejnutnejší

Vozím rodinu

Vždycky dojedu

↓ částku nebo rozsah lze snížit

↑ částku nebo rozsah lze navýšit

je možné připojistit

je v ceně

Škody a újmy pojištěné na
50 mil. Kč ↑
↓ 100 mil. Kč ↑
↓ 100 mil. Kč ↑
Asistence
Asistence při nehodě (v hodnotě)
2000 Kč ↑
↓ 3000 Kč ↑
↓ 5000 Kč ↑
Poskytnutí náhradního auta pro viníka		
3 dny
10 dnů
Řešení drobných závad
Asistence v zahraničí
Asistence při poruše vozidla
Připojištění
5 mil. Kč v případe smrti obou rodičů při nehodě
Pojištění skel				
Úrazové pojištění každého z cestujících		
↓ 200 000 Kč ↑		
Garance ceny pojištění na 3 roky
Pojištění zavazadel		
5000 Kč ↑		
Ochrana vlastního vozidla
Dopravní nehoda				
Odcizení a vandalizmus				
Přírodní nebezpečí				
Poškození zvěří				
20 000 Kč ↑
20 000 Kč ↑
20 000 Kč ↑
20 000 Kč ↑

5000 Kč ↑

↓ 200 000 Kč ↑

↓ 5000 Kč ↑
10 dnů

↓ 250 mil. Kč

Mám tam všechno

DIRECT JE TU PRO VÁS

Klientská linka
(+420) 221 221 221
Asistenční linka
(+420) 272 099 910
(škody v zahraničí)

www.direct.cz
info@direct.cz
 /direct.cz

/djakodirect
 /company/direct-poji-ovna

POVINNÉ
RUČENÍ

Povinné ručení

Pojištění od Directu toho umí mnohem víc.
K povinnému ručení u nás můžete mít také pojištění,
která zajistí pomoc i se škodami na vašem vlastním
autě. Navíc díky asistenčním službám vám pomůžeme,
když opravdu potřebujete – při nehodě, ale třeba
i poruše nebo defektu.
Dali jsme si práci s tím, abychom vám povinné ručení
nabídli ve srozumitelné podobě.
Nebudeme se vás proto snažit nacpat do nějakých
šablon nebo škatulek. Naše pojištění vozidel totiž
vychází z toho, jaké situace v životě s autem skutečně
řešíte. A umí se vám přizpůsobit. U Directu je jen na
vás, na co se pojistíte a jaké limity zvolíte.

Mám to nejnutnější

Povinné ručení si vždy můžete
přizpůsobit tomu, co doopravdy
potřebujete: prostě si něco přidáte,
nebo odeberete.

možnost jednou ročně využít speciální služby (např.
přistavení náhradního vozidla, zajištění ubytování
nebo dopravy)

Vozím rodinu
Hodí se především rodičům, kteří chtějí mít jistotu, že
v případě nehody bude postaráno o celou jejich rodinu.

náhradní vozidlo na 3 dny i v případě, kdy za nehodu
můžete vy

pojištění si vždy můžete upravit podle sebe: když
vám v něm něco chybí, jednoduše si to přidáte
(nebo naopak odeberete)

od asistenční služby dostanete štědřejší rozsah
podpory a máte pojištěná i zavazadla

asistenční službu při nehodě máte po celé Evropě,
můžete si její pomoc připojistit také pro případ
poruchy

ochrana před riziky dopravní nehody, odcizení, vandalizmu, přírodních nebezpečí a poškození zvěří

součástí balíčku je asistence pro případ nehody
(příjezd a práce technika, vyproštění, odtah a úschova
vozu, právní poradenství)

doporučujeme čtyři návrhy pojištění, které řeší
skutečné životní situace

umíme garantovat nezměněnou cenu pojištění
na 3 roky

úrazové pojištění celé posádky

i v této variantě můžete mít škody kryté do výše
250 milionů Kč

úrazové pojištění celé posádky automobilu
(200 000 Kč na osobu) a navíc vyplatíme 5 milionů Kč
vašim dětem, pokud dojde na nejhorší

půjčíme náhradní automobil až na 10 dní, i když
jste nehodu způsobili vy

asistence pro případ nehody, poruchy i drobných nepříjemností v základní nabídce

Je určeno těm, kteří hledají jen základní minimum. Pokud
jezdíte jen málo nebo máte auto spíš na odvoz větších nákupů než na výlety za dobrodružstvím, je pro vás toto pojištění
rozumná volba.

naše pojištění je srozumitelné, vždy víte, na co
jste pojištění a kolik za to platíte

vysoké krytí škod až do výše 250 milionů Kč
k dispozici pro všechny varianty pojištění

Pro ty, kteří nenechávají věci náhodě a chtějí maximální
ochranu jak pro případ, kdy způsobí škodu někomu jinému,
tak pro škody na svém automobilu.

Vždycky dojedu
Ocení ti, kteří si život bez auta neumí představit a je pro
ně kvůli pocitu komfortu nebo práci důležité se spolehnout,
že pokaždé dorazí do cíle.
asistenční služby pro případ nehody, poruchy i drobných
nepříjemností (např. defekt pneumatiky, vybití baterie,
výměna a doplnění paliva)
náhradní automobil až na 10 dní i v případě, kdy
za nehodu můžete vy
cenu pojištění vám můžeme garantovat na 3 roky,
budete-li chtít

DOPORUČENÍ DIRECTU

VÝHODY OD DIRECTU

Mám tam všechno

SLEVY
A BONUSY
AŽ 50% SLEVA
ZA JÍZDU
BEZ NEHOD

DOPORUČENÍ DIRECTU

Když se řekne povinné ručení, co vás napadne jako
první? Je užitečné, protože zaplatí škodu, kterou při
nehodě způsobíte někomu jinému?

Víme, že vybrat to správné pojištění není hračka,
proto jsme připravili 4 varianty, které pomohou
najít to správné řešení právě pro vás.

