
Zlevňující
havarijko

Povinné ručení 
Chceme vás chránit nejlépe, jak to jen jde.  
Proto máte u Directu nejvyšší limit krytí 
na trhu. Povinné ručení kryje škody 
na majetku a zdraví, které způsobíte
při provozu vozidla někomu jinému.

Podle svých potřeb si můžete zvolit limit: 

• 50 mil. Kč
• 100 mil. Kč
• 150 mil. Kč
• 200 mil. Kč
• 250 mil. Kč

Naši právníci vám zdarma poradí

Havarijní pojištění 
Sami si jednoduše vyberete, v jakých situacích vám 
pojištění bude platit. Na výběr máte tato rizika:

Havarijko na kupní cenu
nového i ojetého auta

Cenu
snížíme klientům, 
kteří si u nás pojistí:

všechna rizika na hodnotu
auta:

dopravní nehoda
střet a poškození zvířaty
krádež a vandalismus
přírodní nebezpečí

osobní auto určené
k běžnému užití, které ještě 
nedosáhlo věku 5 let,

Přitom, když vám auto ukradnou
nebo ho úplně zničíte, od pojišťovny 
dostanete maximálně jeho aktuální 
hodnotu. A to i přesto, že ho máte 
pojištěné na cenu daleko vyšší.

Kč

Kč

Hodnota 
auta každý 
rok klesá. 

Za havarijní 
pojištění
ale většinou
platíte stejně, 
nebo dokonce 
víc. 

každý rok
o 7 %

Příklad klesání

9 245
Kč

8 598
Kč 7 996

Kč

2. rok
3. roko 647 Kč méně

o 1249 Kč méně

1. rok

Ceny pojištění uvedené na této stránce jsou pouze 
ilustrativní. Cena pojištění závisí na historii 
škod klienta, přesné specifikaci vozidla včetně jeho 
hodnoty a dalších parametrech. Zlevňující havarijko se 
vztahuje pouze na nově sjednané smlouvy od 27. 5. 2020. 

Podívejte se na cenu pojištění pro vaše auto.

Spočítat cenu

Víte, že… 

Ideálně byste tedy měli ve smlouvě 
s pojišťovnou pravidelně hodnotu auta 
aktualizovat, abyste neplatili zbytečně 
drahé pojištění.

 U Directu to řešit nemusíte.

Zlevňovat o 7 % budeme až do dovršení 6 let  
věku auta. U nového auta vám tedy pojištění 
zlevníme celkem pětkrát. U čtyřletého už jen 
jedenkrát.

Každý rok o 

7%

Jen pokud
jste nebourali !

Havarijní 
pojištění
u mladých aut 
vám zlevníme 
automaticky.

Pokud nabouráte vlastní vinou
a využijete havarijní pojištění k 
proplacení škod, tak vám další rok 
pojistka nezlevní, ale naopak zdraží, 
protože vám klesne bonus. Za další roky 
bez nehody ale slevu opět dostanete.

Příklad zlevňování ceny havarijního pojištění za rok
pro klienta ve věku 40 let z Prahy, který má maximální
bonus a dvouletou Škodu Octavii Combi, 1,5 TSI,
v hodnotě 420 000 Kč.

Proč limit 5 let?
Nová auta stárnou nejrychleji
a jejich hodnota se významně snižuje.
Po 5 letech už není pokles tak 
výrazný.

Direct je tu pro vás

Pojištění
vozidel

Víte, že…  

Pokud při nehodě zraníte
více lidí, tak zvolený limit platí pro 
každého zvlášť (újma na zdraví nebo 
usmrcení). Pokud ale nabouráte více 
aut najednou, tak se zvolený limit
rozpočítá mezi všechny poškozené 
(majetková újma). To stejné platí 
i pro újmu na ušlém zisku.

Proč limit 5 let?  
Nová auta stárnou nejrychleji 
a jejich hodnota se významně snižuje. 
Po 5 letech už není pokles tak výrazný.

Pokud vás nebo posádku vozidla
při dopravní nehodě zraní klient jiné
pojišťovny, poradíme vám, jak v této 
situaci postupovat.

Pokud budete viníkem nehody vy
a někoho zraníte, poradíme vám,
co dělat a na co se připravit.

Dáme vám kontakt na právní kancelář, 
kde vám zdarma poradí, jestli a jak 
můžete dostat po nehodě nějaké
odškodnění.

Asistenční služby

Poskytujeme ke každé smlouvě,
kterou si u nás sjednáte.

Pojištění nezaviněné
bouračky: škodu vyřešíme 
za vás (Doplňkové připojištění)

• Můžete si vybrat jednu ze čtyř
 variant, které se liší nabídkou služeb  
 a limitů pro tyto služby.

• Nabízíme i variantu bez limitů.

• Zaplatíme vám například příjezd
 a práci mechanika, odtah,
 vyproštění vozidla, náhradní auto   
 nebo náhradní ubytování.

• Pomůžeme vám při nehodě, 
 při řešení drobných závad (jako je   
 defekt pneumatiky nebo vybití 
 baterie) a u většiny variant i při   
 poruše vašeho vozidla.

• Můžete je využít na geografickém 
 území Evropy a Turecka.

• Pojištění skel 

• Pojištění dětských sedaček
 a zavazadel

• Garance ceny pojištění na 3 roky

• Pojištění nezaviněné bouračky

• Úrazové pojištění řidiče i cestujících

• Pojištění smrti obou rodičů
 ve vozidle

• Když do vás někdo nabourá, 
 a vy za škodu nemůžete,  
 tak nehodu nahlásíte jen nám
 a my už všechno papírování 
 s pojišťovnou viníka vyřídíme za vás. 
 Peníze na opravu vozidla dostanete
 přímo od nás.

• A nejlepší na tom je, že toto
 připojištění platí po celé Evropě.

• Díky Havarijku na kupní cenu auta  
 vám vyplatíme stejnou částku,
 na kterou jste si  auto pojistili, 
 když bude úplně zničené nebo ho   
 ukradnou.

• Auto musí být na začátku pojištění   
 mladší pěti let a musí mít najeto
 do 150 000 km.

• Bez tohoto připojištění bychom vám
 proplatili jen aktuální cenu auta. 
 S připojištěním vám ale doplatíme
 peníze navíc.

• Toto připojištění bohužel nejde   
 kombinovat se Zlevňujícím
 havarijkem, platí vám tedy
 buď jedno, nebo druhé.

Víte, že…  
vám pomůžeme, i když vás nabourá
třeba Bulhar v Maďarsku?

Proč povinné ručení
od nás

Máme nejvyšší limit na trhu.

Naši právníci vám poradí zdarma, když vás
někdo zraní při dopravní nehodě.

Zelenou kartu dostanete hned po sjednání.

Proč havarijní pojištění
od nás

Pojištění si můžete sestavit na míru.

U mladých aut vám jako jediná pojišťovna
na trhu zlevníme havarijní pojištění
každý rok o 7 %, abyste neplatili zbytečně
nic navíc.

Při sjednání pojištění si auto můžete nafotit
sami, nečekáte na technika.

dopravní
nehoda

střet a poškození
zvířaty

odcizení
a vandalismus

přírodní
nebezpečí

Co dalšího
vám nabízíme

Pro auta, která jsou mladší než pět let, 
nabízíme velmi  výhodné varianty
havarijního pojištění.

• Havarijko na kupní cenu
 nového i ojetého auta

• Zlevňující havarijko 

Nejlepší pojištění
pro mladá auta

Klientská linka Directu +420 221 221 221
Ve všední dny od 800–1900

Hlášení škody +420 270 270 777
Ve všední dny od 800–1900

Asistenční linka 24/7 +420 291 291 291
 directasistence.cz 

direct.cz

company/direct-pojistovna

direct.pojistovna

directpojistovnadirect.cz  •   info@direct.cz

https://www.direct.cz/auto/sjednavac
https://www.facebook.com/direct.cz/
https://www.linkedin.com/company/direct-pojistovna/
https://www.instagram.com/direct.pojistovna/
https://www.youtube.com/user/directpojistovna
https://www.direct.cz
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