
Auta, Allianz, obecně 

1 
 

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 
Allianz pojišťovna, a.s. v rámci financování nabízí produkt postavený na balíčkovém systému – 
Autopojištění 2014. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále také 
„povinné ručení“ nebo „POV“) a havarijní pojištění (dále také „HAV“) obsahují benefity, které 
dostává klient/nájemce zdarma v rámci sjednaného produktu.  

1. POVINNÉ RUČENÍ 

Jednotlivé limity plnění lze sjednat pro všechny kategorie vozidel. 
 
Limity plnění a rozsah balíčků -  

 
 
Všechny limity obsahují základní asistence a právní poradenství zdarma. 
Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t jsou obsahem balíčků všechny výše uvedené benefity. Pro 
ostatní kategorie vozidel jsou obsahem balíčků základní asistence, právní poradenství a přímá 
likvidace. 
 
Územní rozsah – země vyznačené na zelené kartě (území všech členských států Evropské unie a 
jiných států Evropského hospodářského prostoru a dalších států určených vyhláškou + další státy, 
pokud je jejich platnost vyznačena na zelené kartě). 
 
Živel – poškození nebo zničení vozidla živelní události. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t. 

 Roční limit 100 000 Kč. 

 Bez spoluúčasti. 
 
Poškození vozidla zvířetem – pojištění pro případ poškození (elektroinstalace, brzdové a chladící 
soustavy) zaparkovaného vozidla zvířetem. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t. 

 Roční limit 100 000 Kč. 

 Bez spoluúčasti 
 
Střet vozidla se zvířetem – pojištění pro případ poškození nebo zničení jedoucího vozidla srážkou 
se zvířetem (jakékoliv zvíře – divoké, domácí i hospodářské). 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 
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 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t. 

 Roční limit 100 000 Kč. 

 Bez spoluúčasti. 
 
Garance MOBILITY – úrazové pojištění řidiče (pojištění pro případ, kdy se řidič stane účastníkem 
dopravní nehody, při které se sám vážně zraní). 

 Územní rozsah neomezen. 

 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t 

 Vyplácí se přímo konkrétnímu řidiči, v případě jeho úmrtí přechází právo na výplatu plnění 
na dědice. 

 Nesleduje se účel vyplaceného plnění. 

 Jednorázová výplata 250 000 Kč + 15 000 Kč renta po dobu 10 let – OPTIMAL. 

 Jednorázová výplata 500 000 Kč + 30 000 Kč renta po dobu 10 let – EXKLUZIV. 
 
Přímá likvidace – kompletní likvidace pojistné události přes Allianz pojišťovnu (ne přes pojišťovnu 
viníka nehody), kterou způsobí jiný účastník silničního provozu (výplata pojistného plnění, odtah 
poškozeného vozidla, zapůjčení náhradního vozidla). 

 Pro všechny druhy vozidel (náhradní vozidlo součástí pouze pro osobní a užitková vozidla 
do 3,5 t). 

 Územní platnost ČR. 

 Nutný příjezd Policie ČR nebo Záznam o dopravní nehodě. 
 
Náhradní vozidlo – zapůjčení náhradního vozidla pro případ poruchy i nehody za splnění podmínek 
v ZPP. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t. 

 Max. plnění 1 000 Kč/1 den. 

 Na dobu 5 dní zdarma 
 
Právní poradenství –  

 Rozsah stanoven dle Přílohy č. 4. 
 
Způsob stanovení pojistného -  

 Floatové sazby - v rámci floatových sazeb je nastavena sleva za bonusy pro 
klienty/nájemce. Nutné užívat bonusy dle doloženého bezeškodního průběhu od nájemce 
nebo na základě udělené slevy od MS. 

o Bonus klienta 37-71 měsíců – sleva 15%. 
o Bonus nad 72 měsíců – sleva 30% 

 Fixní sazby - u fixních sazeb tuto slevu za bonusy nelze použít. 

2. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ 

OPTIMAL i EXKLUZIV lze využít pro všechny kategorie vozidel do 15 let stáří. V rámci produktu 
EXKLUZIV, jehož součástí je GAPové pojištění, je kryt GAP pouze pro osobní a užitková vozidla do 
3,5 t s běžným způsobem užití a max. na dobu 5 let. 
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Varianty rozsahu krytí – 

 
 

 OPTIMAL –  
o Allrisk (havárie, živel, odcizení a vandalismus) . 
Jde o klasické allriskové pojištění, které obsahuje základní rozsah krytí a lze je využít na 
všechny druhy vozidel. 
o Náhradní vozidlo na 5 dní zdarma. 
o Základní asistence zdarma. 
o Právní poradenství zdarma. 

 EXKLUZIV -  
o Allrisk (havárie, živel, odcizení a vandalismus) + GAP na pořizovací cenu. 
o Náhradní vozidlo na 5 dní zdarma. 
o Základní asistence zdarma. 
o Právní poradenství zdarma. 

 
Územní rozsah - Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 
 
Spoluúčast –  

 1%, min. 1 000 Kč, 

 5%, min. 5 000 Kč, 

 10%, min. 10 000 Kč. 
 
Prohlídky vozidel - pojistník (leasingová společnost) odpovídá, že je vozidlo v provozuschopném 
stavu a nepoškozené. Lze pojistit vozidla starší 15 let po předchozím souhlasu pojistitele, který 
stanoví sazbu. 
 
Pojistná částka – hodnota vozidla uvedená na faktuře (po slevách) nebo stanovená oceňovacím 
programem Taxexpert nebo obdobným ceníkem. 
Nestandardní výbava je zahrnutá v pojistné částce. Pokud není zahrnuta, tak není nestandardní 
výbava pojištěna. 
 
Minimální požadované zabezpečení – imobilizér nebo mechanické zabezpečení. 
 
GAP – pojištění na pořizovací cenu vozidla v případě totální škody či odcizení celého vozidla. 

 Min. na dobu jednoho roku, max. na dobu 5 let – kopíruje délku financování. 

 Výplata plnění z GAP: 
o Rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a výplatou plnění z havarijního pojištění včetně 

úhrady spoluúčasti, 
o Max. plnění z GAP je 50% ze vstupní ceny vozidla (spoluúčast se do uvedeného 

limitu nezapočítává). 

 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t. 
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 Pro vozidla do 1 roku stáří od data první registrace. 

 Pouze pro vozidla s běžným způsobem použití (tzn. nelze sjednat pro rizikové provozy jako 
je taxi, autopůjčovna, přeprava cenin, vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla určená pro 
přepravu nebezpečného materiálu apod.). 

 
Náhradní vozidlo – zapůjčení náhradního vozidla pro případ poruchy i nehody za splnění podmínek 
v ZPP. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t. 

 Max. plnění 1 000 Kč/1 den. 

 Na dobu 5 dní zdarma. 
 
Způsob stanovení pojistného – v rámci havarijního pojištění jsou sazby fixní po celou dobu 
pojištění. 

3. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ 

Pojištění skel –  

 Hradí se všechna obvodová skla sloužící k výhledu z vozidla, s výjimkou střešních 
otevíratelných oken, bočních a zadních oken prostředků MHD. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 Bez spoluúčasti. 

 Rozsah krytí - havárie, živel, odcizení a vandalismus. 

 Nelze sjednat pro motocykly, tříkolky, čtyřkolky a sněžné skútry. 

 Lze sjednat k POV i HAV. 
 
Zavazadla –  

 Hradí se cestovní zavazadla, výpočetní a zobrazovací technika, fotopřístroje, kamery a 
audiopřístroje, nářadí, nástroje a přístroje a ostatní věci osobní potřeby dopravované 
v pojištěném vozidle, případně v uzamčeném prostoru jeho střešního boxu, s výjimkou věcí 
vyjmenovaných ve ZPP. 

 Pojištění se vztahuje i na výpočetní a zobrazovací techniku, fotopřístroje, kamery a 
audiopřístroje, nářadí, nástroje, přístroje, věcí sloužící k výkonu povolání, podnikatelské 
činnosti a plnění pracovních úkolů a na zavazadla osob přepravovaných za úplatu. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 Max. limit 100 000 Kč. 

 Bez spoluúčasti. 

 Rozsah krytí - havárie, živel, odcizení, vandalismus a ztráta. 

 Lze sjednat k POV i HAV. 
 
Náhradní vozidlo –  

 Pro případ poruchy i nehody. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 Max. na dobu 10 dnů. 

 Max. plnění 1 000 Kč/1 den. 

 Bez spoluúčasti. 

 Pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t. 

 Pojištění nezahrnuje náklady na pohonné hmoty, mytí, čištění atp. 

 Limit se sčítá s limity v rámci povinného a havarijního pojištěn. 
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 Lze sjednat k POV i HAV. 
 
Úraz –  

 Pojistné částky na jedno sedadlo: 
o Denní odškodné 50 Kč, 
o Trvalé následky úrazu 200 000 Kč (% z příslušné částky), 
o Smrt následkem úrazu 100 000 Kč. 

 Územní rozsah neomezen. 

 Lze sjednat až trojnásobek pojistných částek. 

 Vždy se sjednává všechna místa k sezení dle technického průkazu vozidla. 

 Lze sjednat k POV i HAV. 

 Bez spoluúčasti. 

 Nelze sjednat pro přípojná vozidla, motocykly, tříkolky, čtyřkolky. 

 Bez předchozího písemného souhlasu pojišťovny je možné sjednat pojištění: 
o s jednonásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 75 míst k sezení, 
o s dvojnásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 35 míst k sezení, 
o s trojnásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 25 míst k sezení. 

 Pro vozidla s počtem míst k sezení vyšším než 75 je třeba vždy předchozího písemného 
souhlasu pojišťovny. 

 
Asistence – uvedeno v rámci přílohy. 

 Lze sjednat k POV i HAV. 

 Územní rozsah Evropa včetně Turecka s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Moldávie. 

 Druhy příplatkových asistencí -  
o PLUS, 
o PLUS TRIO, 
o PLUS MAXI. 

4. OSTATNÍ SPECIFIKA 

Vozidla, k jejichž pojištění je třeba předchozího písemného souhlasu pojišťovny: 
a) vozidla starší 15 let, 
b) vozidla bez stanovené sazby, 
c) vozidla, jejichž cena není doložena fakturou a nelze ji dohledat v pojistitelem stanovených 

cenících, 
d) osobní a nákladní automobily s celkovou hmotností do 3 500 kg, obytné automobily, 

obytné přívěsy, pokud výchozí cena pro výpočet pojistného u těchto vozidel přesahuje 3 
mil. Kč, 

e) nákladní automobily s celkovou hmotností nad 3 500 kg, přípojná a speciální vozidla, 
autobusy, traktory, pokud výchozí cena pro výpočet pojistného u těchto vozidel přesahuje 
8 mil. Kč, 

f) pro vozidlo opatřené vývozní SPZ. 
Písemný souhlas pojišťovny se nevyžaduje, pokud se pojištění vozidel uvedených pod písm. c) a d) 
sjednává v souvislosti s jejich prvním uvedením do provozu při prodeji autorizovaným prodejcem v 
ČR a výchozí cena pro výpočet pojistného nepřesahuje 10 mil. Kč. 

5. SAZEBNÍK 

V rámci stanovení pojistného u POV a HAV lze využít na výjimku slevu ze stanoveného pojistného. 

 POV – v rámci fixního sazebníku. 
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 HAV – v rámci všech sazeb. 
Možnost využití slev by měla být u 10% obchodu. Vyžádání slevy je řešeno standardní cestou. 

6. PŘÍLOHY 

- Příloha č. 1 – Asistence 
- Příloha č. 2 – Pojistné podmínky 2014 
- Příloha č. 3 – Srovnání domovských servisů 
- Příloha č. 4 – Právní poradenství 

 


