
Produktový list

Pojištění vozidel

Varianta Limit Poznámka

Allrisk
(Havárie, živel, odcizení, vandalismus)

Pojistná částka v úrovni obvyklé ceny vozidla
Určeno pro osobní automobil.
Maximální stáří 13 let.
Možná sleva za plnění rozpočtem.

Spoluúčast
0 %, min. 5 000 Kč
5 %, min. 5 000 Kč
10 %, min. 10 000 Kč

Územní rozsah Geografické území Evropy a Turecka (mimo
Bělorusko, Čečensko, Moldavsko, Rusko a Ukrajiny)

Připojištění GAP Nákupní cena nového vozidla

Pouze s Allrisk HAV.
Pro vozidla do 2 let stáří.
Pojištění je na dobu určitou 2 let – poté automaticky zaniká.
Pouze při totální škodě.

Připojištění GAP mini Plnění 115 % tržní ceny vozidla

Pouze s Allrisk HAV.
Pro vozidla do 7 let stáří.
I při plnění z POV u jiného pojistitele.
Pouze při totální škodě.

Havarijní pojištění

Varianta Limit (spoluúčast) Poznámka

Pojištění všech skel
5 tis., 10 tis., 15 tis., 25 tis. a 50 tis. Kč
(500 Kč pro OA a 1 000 Kč pro NA a tahač)

Určeno pro osobní a nákladní automobil, tahače návěsů

Střet se zvěří 100 tis. Kč a 200 tis. Kč (10 %, min. 1 000 Kč)
Určeno pro osobní a nákladní automobil, tahače návěsů.
Povinnost volat Policii.
Územní platnost ČR.

Odcizení celého vozidla
50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 150 tis. Kč, 200 tis.
a 300 tis. Kč
(5 %, min. 5 000 Kč)

Určeno pro osobní automobil.
Pro vozidla do 15 let stáří.
Územní platnost ČR.

Pojištění živlu
50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 150 tis. Kč
(5 %, min. 5 000 Kč)

Určeno pro osobní a nákladní automobil, tahače návěsů.
Rizika krupobití, požár, úder blesku, vichřice, výbuch,
povodeň, záplava, sesuv lavin, pád stromu.
Územní platnost ČR.

Doplňková pojištění

Složení balíčků nelze měnit a může se kombinovat s ohledem na kategorii vozidla (viz. poznámka u každého připojištění).

Povinné ručení
Limity pojistného plnění POV ZÁKLAD JISTOTA JUBILEUM
Újma způsobená na zdraví, nebo usmrcením, škoda na věci, ušlý zisk 35/35 mil. Kč 100/100 mil. Kč 150/150 mil. Kč

Asistence STANDARD PROFI PREMIUM

Úraz řidiče

Poškození stojícího vozidla zvířetem

Ztráta a odcizení klíčů od vozidla

Vandalismus

Garance ceny na 3 roky

Pojištění pneumatik



Varianta Limit (spoluúčast) Poznámka

Pojištění zavazadel

10 tis. Kč
Určeno pro osobní a nákladní automobil, tahače návěsů.
Při havárii, živlu nebo odcizení celého vozidla.
Územní platnost ČR.

30 tis. Kč (5 %, min. 500 Kč)
Včetně odcizení samostatných zavazadel i autosedaček
(povinné šetření Policií).
Územní platnost ČR.

Havárie k POV
50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 150 tis. Kč, 200 tis.
a 300 tis. Kč
(5 %, min. 5 000 Kč)

Určeno pro osobní automobil.
Pro vozidla do 15 let stáří.
V prvních třech měsících spoluúčast navýšena na 50 %.

Úraz řidiče a posádky
200 tis. Kč trvalé následky
100 tis. Kč smrt úrazem

Určeno pro osobní a nákladní automobil, tahače návěsů.
Možno až pětinásobek pojistných částek.

Pojištění vandalismu 30 tis. Kč (2 500 Kč)
Určeno pro osobní automobil a motocykl.
Povinnost šetření Policie.
Územní platnost ČR.

Pojištění proti poškození kabelů 30 tis. Kč (500 Kč)
Určeno pro osobní automobil a motocykl.
Poškození měkkých součástí.
Územní platnost ČR.

Pojištění ztráty klíčů
7,5 tis. Kč odcizení (500 Kč)
2,5 tis. Kč ztráta (500 Kč)

Určeno pro osobní automobil a motocykl.
Odcizení musí šetřit Policie.
Hradí se klíč a výroba.
Územní platnost ČR.

Pojištění pneumatik 10 tis. Kč (500 Kč)
Spoluúčast v prvním měsíci navýšena na 50 %.
Výše plnění dle hloubky dezénu.
Územní platnost ČR.

Pojištění odpovědnosti občanů
200 tis. Kč újma na zdraví, 100 tis. Kč újma na
majetku, 20 tis. Kč finanční škoda

Určeno pro osobní a nákladní automobil, tahače návěsů.
Možno i dvojnásobek pojistných částek.
Pouze pro fyzické osoby.
Kryje škody způsobené pojistníkem.

Asistenční služby Dle zvolené varianty Základ / Profi / Premium)
Určeno pro osobní a nákladní automobil, tahače návěsů
a motocykl.

Detailnější informace v pojistných podmínkách.

Základní informace ke sjednávání
• Vznik smlouvy zaplacením do 15 dnů od sjednání
• Plně bezpapírový systém – vše odchází na email
• Automatické upozornění na splatnost prvního pojistného (e-mail, SMS)

Slevy a přirážky
Bonus/malus
• Přímo z databáze ČKP na pojistníka
• Sleva až 50 %
• Nelze převod z různých kategorií vozidel
• Nelze převod z RČ na IČ
• Nelze převod mezi rodinnými příslušníky
• Převádíme bonus z POV na HAV

Frekvence splátek
• Roční sleva 30 %
• Pololetní sleva 15 %

Sleva za využívání vozidla pouze poČR
• Podíl pojistníka na pojistném plnění škody v zahraničí bude 90 %, max. 100 000 Kč.

Sleva za jednoho řidiče
• Podíl pojistníka napojistném plnění škody způsobené provozem vozidlapři řízení osobouodlišnou od pojistníkabude 90 %,max. 100 000Kč.

Sleva za online komunikaci
• Komunikace s pojistitelem bude probíhat výhradně prostřednictvím uvedené emailové adresy a telefonu v těchto případech: předpis pojist-

ného (mimo výročí), 1. a 2. upomínka, zánik smlouvy (pokud není dlužné pojistné), potvrzení o bezeškodním průběhu a pojistka.

Sleva za plnění rozpočtem z HAV
• V případě pojistné události z HAV provede pojistitel výpočet pojistného plnění formou rozpočtu.

Přirážka za škodu v předchozích letech
• Ověřujeme přímo z databáze ČKP čtyři roky zpětně

Přirážka za odchylného provozovatele a pojistníka

Přirážka za trvale manipulační RZ

Přirážka za odchylného vlastníka od pojistníka



Asistenční služby – Slavia pojišťovna a.s. ve spolupráci s Global Assistance a.s.

Asistenční linka: +420 255 790 260
Linka pomoci řidičům: 1224

…moderní přístup k tradičním hodnotám
Slavia pojišťovna a.s.
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4 | Infolinka: +420 255 790 111
E-mail: info@slavia-pojistovna.cz | www.slavia-pojistovna.cz

Další výhody
• Nevyžadujeme smluvní servis
• Focení vozidla před vstupem do pojištění klientem/sjednatelem pomocí mobilní aplikace (ke stažení na Google Play)
• Není nutná prohlídka při likvidaci PU z pojištění skel (stačí „vyrýt“ písmeno S a poslat fotky)

Nový online kalkulátor
• Zjednodušený formát sjednávání a kalkulace smlouvy (dotahování údajů o vozidle dle VIN/RZ z CRV)
• Kompatibilní i s tablety a mobily

Cílový trh
• Produkt je určen pro zájemce o pojištění motorových vozidel, zejména povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem

vozidla (povinného ručení) a doplňkových pojištění.

T. č.: 010425/2020/25

Vozidlo do 3,5 t a motocykl
Území ČR a Evropy Limit plnění

Varianta ZÁKLAD PROFI PREMIUM
Služba NEHODA a PORUCHA

Dispečink Nepřetržitý provoz 24/365

Silniční služba, oprava na místě 1 hodina 1 hodina 2 hodiny

Dovoz pohonných hmot ANO ANO ANO

Nastartování nepojízdného vozidla ANO ANO ANO

Výměna/oprava pneumatiky při defektu ANO ANO ANO

Odtah vozidla ORG Nejbližší servis 200 km

Vyproštění vozidla ORG
3 000 Kč (ČR)
6 000 Kč (Zahr.)

bez limitu

Oprava vozidla po odtažení do servisu ORG 3 000 Kč 3 000 Kč

Uskladnění/parkování ORG 3 dny 5 dní

Volitelná možnost (min. 50 km odbydliště/sídla)
Náhradní ubytování ORG 2 noci 2 noci

Půjčení automobilu ORG 2 dny 5 dní

Úhrada cestovného ORG 3 000 Kč 10 000 Kč

Repatriace neopraveného vozidla přes hranice ORG ORG bez limitu

Náhradní řidič ORG ORG bez limitu

Vozidlo nad 3,5 t
Území ČR a Evropy Limit plnění

Varianta PROFI PREMIUM
Služba NEHODA NEHODA PORUCHA

Dispečink Nepřetržitý provoz 24/365

Silniční služba, oprava na místě

30 000 Kč 85 000 Kč

ORG

Odtah vozidla
85 000 Kč

Vyproštění vozidla

Přeložení nákladu ORG 85 000 Kč

Zajištění náhradního vozidla ORG ORG 150 EUR/den

Úhrada cestovného ANO ORG

Oprava vozidla v servisu ORG ORG 85 000 Kč

Uložení vozidla a zavazadel ORG 2 dny

Ubytování 160 EUR 160 EUR

Pomoc při pokutě/kauci (organizace) 1 000 EUR 2 000 EUR

Repatriace vozidla ORG
ORG = organizace zdarma, služba za úhradu. Přesný rozsah uveden v pojistných podmínkách.


