Poistenie vozidiel

Poistenie
Auta
To najlepšie pre moje auto

Havarijné poistenie

PZP zodpovednosti z prevádzky
motorových vozidiel

Poistenie vozidiel

Na cestách bez starostí
Vieme, že každý z nás chce pre seba a svoje auto to najlepšie. Preto sme v Allianz - Slovenskej poisťovni pre všetkých
vodičov pripravili poistenie, ktoré zodpovedá individuálnym
požiadavkám každého motoristu. Oplatí sa uzavrieť poistenie s poisťovňou, ktorá od počiatku myslí na to, čo práve vy
potrebujete. Pretože dobré poistenie nie je samozrejmosť.
S naším poistením auta nebudete rozmýšľať, či ste cestou
na nič nezabudli.

2

Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné
poistenie
Povinné zmluvné poistenie od
nás zohľadňuje individuálny profil
motoristu a technické parametre
jeho auta.

Vaše výhody od nás pre vás

• individuálna cena
• za spoluúčasť zľava 7 %
• zľava pri uzatvorení poistenia cez Infolinku
0800 122 222
• atraktívny bonusový systém pre vybrané kategórie
vozidiel
• rýchla a korektná likvidácia poistnej udalosti

Individuálne
poistenia
prispôsobené
vašim požiadavkám za
cenu, ktorá ich
zohľadňuje.
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Vyberte si vaše PZP
Modul Optimal poskytuje ideálny limit poistného
plnenia.
• Limit poistného plnenia pri škodách na zdraví
a usmrtení predstavuje maximálne 10 mil. Eur
bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
Pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu
maximálne 5 mil. Eur na jednu poistnú udalosť.
• Servis asistenčnej služby Mondial Assistance,
ktorý je v cene.
• Možnosť zvoliť si spoluúčasť.
Modul Standard ponúka motoristom základný limit
poistného plnenia.
• Limit poistného plnenia pri škodách na zdraví
a usmrtení predstavuje maximálne 5 mil. Eur
bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
Pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu
maximálne 1 mil. Eur na jednu poistnú udalosť.
• Asistenčná služba Mondial Assistance je poskytovaná
za 3,29 Eur ročne.
Modul Basic ponúka motoristom základné krytie
a rovnaký servis ako Modul Standard, avšak s povinnou
spoluúčasťou.
Modul Ostatné vozidlá je určený pre majiteľov
všetkých ostatných vozidiel, pre ktoré nie je možné
dojednať žiadny z uvádzaných modulov (napr. PZP
pre motocykle, prívesy, nákladné vozidlá atď.). Možnosť výberu limitu poistného plnenia, spoluúčasť sa
neuzatvára a je bez asistenčných služieb.
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Asistenčná služba pri PZP
Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú renomovanou
asistenčnou spoločnosťou, ktorá je vám k dispozícii
v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy
alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na
Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme:
• príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste
a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je
po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu
s vozidlom a za vyprostenie vozidla,
• ubytovanie v núdzi po nehode, poruche alebo
odcudzení vozidla,
• návrat do miesta bydliska po nehode, poruche
alebo odcudzení vozidla,
• náhradné vozidlo po nehode, poruche alebo
odcudzení vozidla,
• uschovanie nepojazdného vozidla.

Povinné zmluvné poistenie vás nechráni len keď
nabúrate do iného vozidla,
ale aj v prípadoch, keď
škoda, ktorú ste spôsobili,
vznikne na inom majetku,
alebo dôjde k zraneniu
osôb. Pri výbere poistenia
sa oplatí zvážiť aj tieto
eventuálne riziká a výšku
škody, ktorá by mohla
vzniknúť.
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Boha té
skúsen osti na
ce stách vá m
škodu na au te
neza platia

Havarijné poistenie
Naše havarijné poistenie si predstavte
ako jednoduchú skladačku.
Z jednotlivých stavebných kociek si
rýchlo vyskladáte poistenie, ktoré
zohľadňuje vaše potreby a nároky.
Máte to vo vlastných rukách.
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Vaše výhody od nás pre vás:
• vďaka prepracovanému stavebnicovému systému
je len na vás, či si vyberiete cenovo najvýhodnejšie
riešenie, alebo sa rozhodnete pre komfortné krytie
pokrývajúce všetky najnáročnejšie požiadavky,
• platíte len za to, čo si vyberiete. Výslednú cenu
poistenia máte pevne vo svojich rukách.

Platíte len za to,
čo si vyberiete

• v ýmena pneumatiky, odtiahnutie vozidla nie je
problém. Vďaka našej asistenčnej službe Mondial
Assistance nie ste za volantom nikdy sami. Sme tu
vždy pre vás, keď to potrebujete.
• vďaka úzkej spolupráci s vybranými servismi už
nemusíte nikam inam s poškodeným autom chodiť,
• zabezpečíme vám expresnú a korektnú likvidáciu
poistných udalostí,
• dnes už nám môžete nahlásiť poistnú udalosť
telefonicky, prostredníctvom internetu, mobilnej
aplikácie alebo priamo na našich kontaktných
miestach po celom Slovensku,
• naše poistenie vám v okamihu pravdy šetrí peniaze.

Zvoľte si výšku
vašej spoluúčasti
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Vyberte si vaše havarijné poistenie
Každý motorista si vyskladá havarijné poistenie podľa
svojich potrieb a možností. U nás platíte vždy len za
to, čo si vyberiete.
Patríte medzi motoristov, ktorý nechce mať žiadne
starosti a radšej sa rozhodne pre komplexné poistenie
od A po Z? Výslednú cenu za poistenie máte po celý
čas pevne pod kontrolou.
Ak máte záujem len o základné krytie, automaticky
cena poistenia rešpektuje vašu požiadavku.
Nové vozidlo
Ak vlastníte nové vozidlo, vyberte si z našich základných poistení určených pre nové vozidlá.
Ak sa rozhodnete, môžete mať 100% krytie hodnoty
vášho vozidla. Poistenie vám kryje rozdiel medzi
obstarávacou cenou vášho vozidla a jeho všeobecnou
hodnotou vyplatenou z havarijného poistenia.

Za m álo pe ňa zí
môže by ť ve ľa
muziky
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Staršie vozidlo
Vďaka nášmu stavebnicovému poisteniu môžete
dosiahnuť úsporu na výške poistného počas celého
obdobia platnosti poistenia. Ďalšie peniaze môžete
ušetriť pri využití náhradných dielov zodpovedajúcej
kvality (tzv. akostné náhradné diely) pri opravách škôd
a pri hodinových sadzbách v servisoch. Tieto náhradné
diely samozrejme spĺňajú požadovanú kvalitu.
Spoluúčasť
Odporúčame vám poistiť si vozidlo s nulovou
spoluúčasťou.
Ak máte záujem o inú spoluúčasť, zvoľte si jej výšku.
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Poistné krytie
Predtým, ako sa definitívne rozhodnete, zvážte všetky
riziká, ktoré sa eventuálne môžu prihodiť a čo od
poistenia očakávate.
Aj malý kamienok môže narobiť veľa starostí na čelnom
skle vášho vozidla. Preto sa oboznámte s našimi
poisteniami, ktoré vám ponúkame.
Likvidácia poistných udalostí
Vďaka moderným technológiám je spracovanie
a hlásenie škodových udalostí omnoho efektívnejšie
a rýchlejšie.
• Poistnú udalosť môžete nahlásiť telefonicky, cez
internet alebo osobne na našich kontaktných
miestach po celom Slovensku.
• Navyše vďaka nášmu systému môžete spokojne
z pohodlia domova sledovať priebeh likvidácie vami
nahlásenej poistnej udalosti priamo na internete.
• Pre užívateľov smartfónov sme pripravili aplikáciu,
s ktorou hlásenie poistnej udalosti je praktické,
rýchle a jednoduché.

Novinka
Hlásenie poistnej udalosti
už aj prostredníctvom vášho
smartfónu
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Ešte aj
defekt
mi prišli
opraviť.

Preto vám
poviem jedno:
Je vždy dobré
mať niekoho
na koho sa dá
spoľahnúť
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Asistenčná služba pri havarijnom poistení
V rámci havarijného poistenia, poistenia skiel
a vybraných rizík, KASKO poistenia – Moje auto vám
asistenčná služba zabezpečí, prípadne v stanovenom
limite uhradí:
• príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah
vozidla, ak došlo k poruche vozidla, alebo vozidlo je
po nehode či živelnej udalosti nepojazdné,
• náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie
vozidla,
• ubytovanie v núdzi po nehode, poruche alebo
odcudzení vozidla,
• návrat do miesta bydliska,
• uschovanie nepojazdného vozidla,
• zabezpečenie náhradného vozidla,
• na požiadanie odťah vozidla až do miesta bydliska,
• asistenčné služby v prípade chyby vodiča,
• administratívno-informačné asistenčné služby.
Platba
Cenovo zvýhodňujeme najjednoduchší spôsob
úhrady poistenia formou ročnej platby.
Poistenie však môžete uhrádzať aj polročne alebo
štvrťročne.
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Zoznam produktov havarijného
poistenia, ktoré vám ponúka
Allianz - Slovenská poisťovňa
•
•
•
•
•

Moje Auto
Havarijné poistenie
Kasko Ekonomy
Kasko Total
Poistenia skiel a vybraných rizík

• Poistenie finančnej straty
• Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia
vozidla v dôsledku živelnej udalosti
• Poistenie pre prípad odcudzenia
• Poistenie pre nadštandardnú výbavu vozidla
• Úrazové poistenie osôb vo vozidle
• Poistenie batožiny
• Poistenie pri výkone vybraných pracovných činností
• Poistenie náhradného vozidla
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Úrazové poistenie osôb
vo vozidle
Pre vašu maximálnu ochranu využite naše úrazové
poistenie osôb vo vozidle, ktoré je rozšírenou alternatívou miliónového poistenia, ktoré si za posledné roky
získalo veľkú popularitu nielen laickej, ale aj odbornej
verejnosti.
Poistenie sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody v motorovom vozidle
a zabezpečuje komplexné poistné krytie pre prípad
smrti, trvalých následkov ako aj denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia alebo počas
hospitalizácie následkov úrazu vo vozidle.
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Chcete sa dozvedieť viac o našich
produktoch a službách, alebo sa
niečo spýtať ohľadom zmlúv, ktoré
ste si u nás uzatvorili?
Volajte zadarmo na Infolinku 0800 122 222
sedem dní v týždni od 7.00 do 21.00 hod.
Kontaktujte nás:
• prostredníctvom vášho sprostredkovateľa poistenia
• navštívte naše obchodné miesto
• kontaktujte Infolinku 0800 122 222
• navštívte www.allianzsp.sk

Poistnú udalosť môžete nahlásiť
rýchlo a pohodlne:
• t elefonicky na číslach 0850 122 222, 0902 122 222
a 0917 122 222, zo zahraničia +421 2 496 15 666
(pondelok – nedeľa, v čase od 7.00 do 21.00 hod.)
• prostredníctvom internetu
• osobne
• poštou
• a teraz ako novinka cez mobilnú aplikáciu
Hlásenie poistných udalostí", ktorú si stiahnete
"
do svojho smartfónu zosnímaním príslušného
QR kódu
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