pro èleny SDH pøedstavujeme výhodné

AUTOPOJIŠTÌNÍ
Hasièské vzájemné pojišovny, a.s.
Autopojištìní pøináší výhodu spojení povinného ruèení a havarijního pojištìní na
jedné pojistné smlouvì s možností pøipojištìní dalších dodatkových nebezpeèí.
Slevy:

Výhody:
n
možnost pojistit povinné ruèení nebo havarijní

n
za komplexnost (povinné ruèení a havarijní

pojištìní i samostatnì
n
výrazné rozšíøení asistenèních služeb
n
u fyzických osob pøenos bonusu až na 5 vozidel

n
za roèní platbu
n
pro èleny SDH

POVINNÉ RUÈENÍ
je zákonné pojištìní odpovìdnosti za škodu
zpùsobenou provozem vozidla. Tato povinnost se
vztahuje na všechna vozidla pohybující se po
veøejných komunikacích a kryje škody zpùsobené
tøetí osobì provozem vozidla.
S povinným ruèením získáte:
n
výbìr mezi dvìma limity pojištìní
n
STANDARD limit plnìní 35/35 mil. Kè
n
NADSTANDARD limit plnìní 70/70 mil. Kè
n
úrazové pojištìní posádky vozidla
n
základní asistenèní služba
Navíc máte možnost pøipojištìní
n
dvì varianty nadstandardní asistence
n
živel, støet se zvìøí
n
odcizení
n
èelní sklo nebo všechna skla
n
úrazové pojištìní posádky vozidla,
n
vìci osobní potøeby nebo i vìci urèené
k podnikání
Další výhody:
n
bonus až 60%
n
sleva za vìk èi místo pojištìní
U varianty Nadstandard je první škoda bez
vlivu na bonus.

pojištìní zároveò)

HAVARIJNÍ POJIŠTÌNÍ
zaèíná tam, kde konèí povinné ruèení – chráníte si
jím totiž vlastní vozidlo. Není sice zákonem
naøízeno, ale je výbornou ochranou pøed škodami,
které mohou provozem vozidla vzniknout.
S havarijním pojištìním získáte:
n
výbìr ze tøí variant:
n
KARAMBOL (živel, støet, náraz)
n
JISTOTA (živel, odcizení)
n
MAX (živel, støet, náraz, odcizení,
vandalismus)
n
základní asistenèní služba
n
pojištìní nadstandardní výbavy do 5%
z ceny nového vozidla
Navíc máte možnost pøipojištìní
n
dvì varianty nadstandardní asistence
n
èelní sklo nebo všechna skla
n
úraz posádky vozidla
n
vìci osobní potøeby nebo i vìci urèené
k podnikání
Další výhody:
n
územní platnost Evropa
n
pøevod bonusu z POV do výše 50%
n
slevy za zabezpeèení vozidla

Za zprostøedkování pojištìní, mùže sbor získat provizi.
ÈASOVÌ OMEZENÁ AKCE:
n
u èlenù SDH není uplatòována
segmentace dle vìku provozovatele
vozidla,
n
pokud uzavøete souèasnì povinné
ruèení a havarijní pojištìní, získáte
slevu 20%.

