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Autopojištění

Každý další rok již mezi hlášením kilometrů 
uplyne celých 12 měsíců.
A ušetřit jde i bez „velkého bratra“. Do aut 
klientovi nedáme žádné sledovací zařízení, 
pouze jednou za rok pošle fotografii 
tachometru. S novou mobilní aplikací Allianz 
zvládne focení a odeslání do 30 sekund. 
Přesně tak, jak se od klientsky nejpřívětivější 
pojišťovny čeká.

ROZSAH BALÍČKŮ PODLE DRUHU VOZIDLA
Plný rozsah balíčků nabízíme pro všechna 
vozidla vyjma motocyklů/tříkolek/čtyřkolek 
a přívěsů/návěsů: 
– pro motocykly/tříkolky/čtyřkolky  
 nenabízíme pojištění skel
– pro přívěs/návěs nenabízíme 
 pojištění skel a úrazové pojištění

ROZSAH BALÍČKŮ PODLE STÁŘÍ VOZIDLA 
Balíček KOMFORT
– bez omezení stáří vozidla
Balíčky PLUS, EXTRA a MAX 
– do 20 let stáří vozidla
GAP v rámci balíčku MAX 
– do 6 měs. od 1. registrace/na dobu 2 let

PROHLÍDKA PŘI VSTUPU DO POJIŠTĚNÍ
Pro balíčky PLUS, EXTRA a MAX
Povinnost pro vozidla starší  6 měsíců  
od 1. registrace, pokud pojistné přesáhne  
8 000 Kč.

SPOLUÚČAST 
– Volitelná ve výši  5 000 Kč nebo  

10 000 Kč – pro pojištění přírodní události, 
požáru a výbuchu, poškození zvířetem, 
krádeže, vandalismu, havárie

– Ve výši 1 000 Kč pro pojištění skel v případě 
jejich výměny (v případě opravy vždy bez 
spoluúčasti, i do prohlídky)

– Spoluúčast při opravě v nesmluvním servisu 
v ČR je vždy dvojnásobná

– Při škodě vzniklé do prohlídky vozidla je 
spoluúčast 50 % z výše škody

DISTRIBUČNÍ STRATEGIE
Produkt MojeAuto je vhodný pro prodej všemi 
distribučními kanály včetně online prodeje 
(např. prostřednictvím www.allianz.cz) a 
telefonického prodeje (např. prostřednictvím 
klientského centra pojišťovny Allianz).

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
– Balíčkový produkt MojeAuto 
– Rozsah balíčků pevně daný 
– Územní platnost: Evropa (vč. evropské části  
 Turecka a řecké části Kypru) s výjimkou 
 Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny 
 (u POV státy uvedené na Zelené kartě)
– Pojistná doba: neurčitá i určitá 
 (1 až 12 měsíců)
– Frekvence placení: měsíčně i ročně
–  Produkt MojeAuto zahrnuje pojištění, 

které pomůže při škodě způsobené 
provozem vozidla, při krádeži vozidla, při 
jeho poškození havárií, přírodní událostí, 
požárem, výbuchem, vandalismem, 
zvířetem, pokud vozidlo není schopno 
provozu či při úrazu jeho posádky

V POJISTNÉM LZE ZOHLEDNIT
– Věrnostní slevu 
– Slevu na úkor provize
– Slevu za zabezpečení vozidla proti odcizení
– Bonus/Malus 
– Nájezd km (pouze pro osobní 
 a nákladní automobily do 3,5 t)

Nájezd km
U nás klient platí úměrně najetým kilometrům. 
Čím méně s autem jezdí, tím méně za  
autopojištění platí. Protože kdo nejezdí, ten 
přeci nebourá.

 Jak to funguje?
– Na začátku klient odhadne, kolik kilometrů  
 za rok najede
– Dle jeho odhadu se odvíjí cena pojištění 
 na daný rok
– Klient dodá fotografii a stav tachometru
– 3 měsíce před výročím smlouvy opět klient  
 dodá na vyzvání aktuální foto a stav 
 tachometru
– V předpisu pojistného na další rok mu  
 upravujeme cenu dle skutečně najetých km

Proč první období je jen 9 měsíců? 
Abychom klientovi dle zákona stihli zaslat 
nový předpis pojistného nejméně 2 měsíce 
před výročím, požádáme ho o stav tachometru 
již po 9 měsících od počátku pojištění a ujeté 
kilometry přepočítáme na roční hodnotu.

Rozmezí počtu  ujetých km

do 5 000 do 15 000

do 7 500 do 20 000

do 10 000 do 25 000

do 12 500 nad 25 000
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Tento materiál je určen pro pojišťovací zprostředkovatele, nejedná se o propagační sdělení ani o nabídku pojištění. Informace jsou aktuální k datu 
vytvoření tohoto materiálu. Podrobné informace naleznete v konkrétních pojistných podmínkách a smluvních ujednáních pro uvedený produkt.

INTERNÍ MATERIÁL

POVINNOST OPRAVOVAT PO 
ŠKODĚ VE SMLUVNÍ SÍTI ALLIANZ
– platí pro osobní a nákladní automobily 
do 3,5 t u oprav v ČR

Při vyřizování škody na základě faktury 
vystavené jinou opravnou v ČR bude faktura 
akceptovaná pouze do částky, která nepřevýší 
běžné náklady na opravu v naší smluvní síti 

opraven. Dále uplatníme dvojnásobek 
sjednané spoluúčasti na škodě.

Při vyřizování škody vzniklé v zahraničí na 
základě faktury vystavené opravnou mimo 
ČR bude faktura akceptovaná pouze do 
částky, která nepřevýší běžné náklady na 
opravu v naší smluvní síti opraven.

PŘEHLED ASISTENCE
UDÁLOST

SLUŽBA PORUCHA

POŠKOZENÍ 
NEBO
ZNIČENÍ 
VOZIDLA VANDALISMUS

KRÁDEŽ 
VOZIDLA

KRÁDEŽ 
ČÁSTÍ NEBO
VYBAVENÍ 
VOZIDLA

DEFEKT
PNEUMATIKY

NEDOSTATEK
PALIVA ZÁMĚNA PALIVA

ZTRACENÉ 
NEBO
NEFUNKČNÍ KLÍČE

OPRAVA 
VOZIDLA NA MÍSTĚ 
(MAX. 
1 HODINA)

ODTAH VOZIDLA 
DO NEJBLIŽŠÍHO 
SERVISU

ODVOZ 
POSÁDKY
POŠKOZENÉHO 
VOZIDLA
(MAX. 50 KM)

POSKYTOVÁNÍ 
INFORMACÍ

PŘEHLED ROZŠÍŘENÉ ASISTENCE
UDÁLOST

SLUŽBA PORUCHA

POŠKOZENÍ 
NEBO
ZNIČENÍ 
VOZIDLA VANDALISMUS

KRÁDEŽ 
VOZIDLA

KRÁDEŽ 
ČÁSTÍ NEBO
VYBAVENÍ 
VOZIDLA

DEFEKT
PNEUMATIKY

NEDOSTATEK
PALIVA ZÁMĚNA PALIVA

ZTRACENÉ 
NEBO
NEFUNKČNÍ KLÍČE

OPRAVA 
VOZIDLA NA 
MÍSTĚ (MAX. 
1 HODINA)

ODTAH 
VOZIDLA DO
NEJBLIŽŠÍHO 
SERVISU

ODVOZ 
POSÁDKY
POŠKOZENÉHO 
VOZIDLA
(MAX. 100 KM)

POSKYTNUTÍ 
NÁHRADNÍHO
VOZIDLA

4 dny /
2x ročně 6 dní 6 dní 6 dní 6 dní 4 dny /

2x ročně
4 dny /

2x ročně
4 dny /

2x ročně

UBYTOVÁNÍ 
A PŘEPRAVA

VÝMĚNA KOLA 
NA MÍSTĚ
UDÁLOSTI

DODÁNÍ NEBO 
VÝMĚNA
PALIVA

DOPRAVA ŘIDIČE
K VYZVEDNUTÍ
NALEZENÉHO 
VOZIDLA

LIKVIDACE 
VRAKU VOZIDLA

3 300 Kč 3 300 Kč

PŘEVOZ OSTATKŮ

POSKYTOVÁNÍ 
INFORMACÍ

JINÁ PŘIMĚŘENÁ 
POMOC

Podrobné vysvětlení naleznete 
v textu podmínek.



POVINNÉ RUČENÍ
Povinné ručení chrání pojištěného klienta v případech, kdy vozidlem 
způsobí jinému újmu na zdraví nebo škodu na majetku. Zabezpečí 
ho před neočekávanými výdaji spojenými s finančními nároky 
poškozeného.

Limity pojistného plnění
     

  KOMFORT   70/70 mil. Kč 

  PLUS   70/70 mil. Kč 

  EXTRA   150/150 mil. Kč 

  MAX  150/150 mil. Kč 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
24 hodin denně/365 dnů v roce  poskytujeme telefonické 
porady týkající se:
– šetření dopravní nehody
– jednání s celními úřady
– trestního a přestupkového řízení
– odebrání řidičského nebo technického osvědčení
– koupě a prodeje vozidla (vč. reklamace)
Nevztahuje se mimo jiné na spory mezi klientem a Allianz. 

ASISTENCE
Viz tabulka. 

ZÁKLADNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Pojištěná osoba – řidič

Plnění poskytneme v případě: 
– smrti řidiče následkem úrazu při dopravní nehodě 
     (limit pojistného plnění: 100 tis. Kč)
– invalidity řidiče následkem úrazu při dopravní nehodě
 (limit pojistného plnění: 200 tis. Kč)
Invalidita = trvalý pokles pracovní schopnosti o více než 35 %.

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI
Uhradíme škody na pojištěném vozidle vzniklé v důsledku: 
– povodně a záplavy, vichřice, zemětřesení
– sesuvu půdy  nebo lavin, zřícení skal nebo zemin
– krup, úderu blesku
– pádu sněhu, ledu, stromu, větve, stožáru, veřejného sloupu 
 jakéhokoliv vedení nebo osvětlení
Limit plnění  = obvyklá cena vozidla. 

POŽÁR A VÝBUCH
Uhradíme škody na pojištěném vozidle vzniklé v důsledku: 
– náhlého a nahodilého požáru
– samovolného výbuchu 
Limit plnění  = obvyklá cena vozidla. 

POŠKOZENÍ ZVÍŘETEM
Uhradíme poškození nebo zničení pojištěného vozidla 
prokazatelně způsobené zvířetem, jako je např.:
– srážka s domácím nebo divokým zvířetem
– prokousaná elektroinstalace
Nehradí se škody způsobené přepravovanými nebo 
ponechanými zvířaty ve vozidle. 
Limit plnění = obvyklá cena vozidla. 

ROZŠÍŘENÁ ASISTENCE
Viz tabulka. 

ROZŠÍŘENÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Vztahuje se na řidiče a celou posádku vozidla. 
Plnění poskytneme v případě: 
– smrti pasažéra následkem úrazu při dopravní nehodě  
 (limit pojistného plnění: 200 tis. Kč)
– invalidity pasažéra následkem úrazu při dopravní nehodě  
 (limit pojistného plnění: 400 tis. Kč)
Děti – pojistné plnění vyplatíme při stanovení jakéhokoli 
stupně závislosti na pomoci jiné osoby.

KRÁDEŽ
– Krádež vozidla, jeho části a příslušenství
– Poškození v důsledku krádeže nebo pokusu o krádež
– Loupež a neoprávněné užívání vozidla
Limit plnění  = obvyklá cena vozidla.
Je nutné volat policii.

SKLA
Uhradíme náklady na opravu: 
– čelního skla
– bočního a zadního skla (kromě autobusů)
– střešního okna nebo skleněné střechy

Pojištění se vztahuje na případy:
– přírodní události
– požáru a výbuchu  
– poškození zvířetem  
– krádeže  
– vandalismu  
– havárie  

Garantované plnění do výše obvyklé ceny vozidla. 

VANDALISMUS
Uhradíme škody na pojištěném vozidle vzniklé 
prokazatelně úmyslným jednáním třetích osob. 
Vozidlo musí být v té době zaparkované.
Limit plnění  = obvyklá cena vozidla. 
Je nutné volat policii.

HAVÁRIE
Uhradíme škody na pojištěném vozidle vzniklé havárií: 
– náraz
– střet
– pád
+ vzniklé působením chemických látek na vnější lakované části
Limit plnění  = obvyklá cena vozidla.
Je nutné volat policii – škoda nad 100 000 Kč, zranění, újma třetí straně.

DOPLATEK NA NOVÉ (GAP)
V případě totální škody nebo krádeže vozidla zaplatíme částku,
za kterou klient vozidlo koupil, a to bez uplatnění spoluúčasti.
Podmínkou plnění je: 
– totální škoda nastane do 2 let od počátku pojištění
– nárok na pojistné plnění vznikl z pojištění krádeže, havárie, přírodních 
událostí, požáru nebo výbuchu, vandalismu nebo poškození 
vozidla zvířetem
Součástí balíčku MAX pro vozidla do 6 měsíců stáří od 1. registrace.

+ PŘÍMÁ LIKVIDACE
Pokud klienta nabourá jiné auto, nemusí se obracet na 
pojišťovnu viníka nehody. Vše vyřídíme my a vzniklou 
škodu klientovi uhradíme bez ohledu na to, kdy se my 
sami vypořádáme s pojišťovnou viníka. 
Uhradíme náklady spojené s: 
– opravou vozidla 
– vyproštěním a odtahem vozidla 
– úschovou vozidla
– zapůjčením náhradního vozidlo
Bez spoluúčasti. 
Nehradíme újmu na zdraví, ušlý zisk atd.

Balíček MAX
Naboural jste nebo odřel jste si někdy svoje auto? Pokud ano, jak jste to řešil? Pokud ne, jak byste to řešil?
–
Víte, že nejčastějším druhem havárie je nabourání vozidla na parkovišti, kdy viník od vozidla ujede? Chtěl byste, aby Vám to pojišťovna uhradila?

Balíček EXTRA 
Víte, jaká část vozidla bývá zničena nejčastěji? Nejčastěji se ničí sklo, jak byste řešil jeho opravu? 
–
Víte, že je velice složité zjistit, od kterého vozidla odlétl kamínek, který vám rozbil čelní sklo? Budete rád, když to za Vás vyřešíme?

Balíček PLUS
Víte, že meziročně dochází až ke 12 000 srážkám se zvířetem? Uvítal byste, kdybychom Vám případnou srážku se zvířetem proplatili a navíc Vám dali náhradní  
vozidlo po dobu opravy? 
–
Jak byste řešil, kdyby přišly kroupy a Vy byste nestihl vozidlo schovat? I když se jedná pouze o drobné poškození vozidla, oprava bývá velmi nákladná. Uvítal byste  
od nás pomoc i v tuto chvíli?  

Balíček KOMFORT
Umíme se o Vás postarat i Vám pomoci v případě, že zaviníte provozem svého vozidla škodu na zdraví či majetku někoho jiného. 

„

“

CÍLOVÝ TRH 
Produkt MojeAuto je určen pro všechny fyzické a právnické osoby 
provozující nebo vlastnící maximálně 5 vozidel, která:
– podléhají registraci (vozidlo musí mít SPZ) nebo
– nepodléhají registraci, ale jezdí po komunikacích a mohou způsobit 

svým provozem škodu (například traktory, vysokozdvižné vozíky apod.) 
a mají zákonnou povinnost se pojistit (pro případ odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb.) nebo mají 
pojistný zájem přiměřeně ochránit hodnotu svého nebo cizího majetku

Pojištění v rámci MojeAuto jsou určena jak pro provozovatele/vlastníky 
vozidel běžně (privátně) užívaných, tak i pro ty s vozidly využívanými 
k podnikání, jako je například rozvoz zboží, taxislužba, půjčovna apod.

Produkt MojeAuto není určen zejména pro zájemce o pojištění: 
–  s vozidly viditelně poškozenými (vyjma balíčku KOMFORT – ten lze 

nabídnout všem)
–  s vozidly staršími 20 let (vyjma balíčku KOMFORT)
– se staršími vozidly, u nichž by pojistné bylo ve zřejmém nepoměru 

k obvyklé ceně vozidla (týká se balíčků PLUS, EXTRA a MAX)
– s vozidly, která nemají a v dohledné době ani mít nebudou platný český 

technický průkaz (vyjma balíčku KOMFORT)
– používající svá vozidla výhradně pro závody nebo soutěže

Ke každému balíčku lze sjednat Přímou likvidaci. 

1 u vyšších balíčků je součástí Rozšířené asistence
2 u vyšších balíčků je součástí Rozšířeného úrazového pojištění

KOMFORT PLUS EXTRA MAX

POVINNÉ RUČENÍ

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

ASISTENCE 1

ZÁKLADNÍ ÚRAZOVÉ POJ. 2

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI

POŽÁR A VÝBUCH

POŠKOZENÍ ZVÍŘETEM

ROZŠÍŘENÁ ASISTENCE

ROZŠÍŘENÉ ÚRAZOVÉ POJ.

KRÁDEŽ

SKLA

VANDALISMUS

HAVÁRIE

DOPLATEK NA NOVÉ (GAP)

4 BALÍČKY
AUTOPOJIŠTĚNÍ. 
1 SNADNÁ
VOLBA.

4 BALÍČKY
Pojištění lze sjednat ve 
čtyřech variantách:

KOMFORT – základní 
balíček pro ty, kteří nechtějí 
za pojištění utratit příliš  
a stačí jim pouze povinné 
ručení a základní pomoc

PLUS – vhodný pro toho, 
kdo chce své vozidlo 
pojistit také pro případ 
neočekávaných 
přírodních událostí, které 
nelze ovlivnit

EXTRA – chrání navíc proti 
riziku odcizení vozidla, vandalismu nebo poškození skel

MAX – poskytuje ochranu, která navíc obsahuje pojištění vozidla při 
havárii, kterou sám klient způsobí 

KOMFORT

PLUS

EXTRA

MAX


