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.
Výhody:

Slevy:

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%.
Využijte pøíležitost poøídit
povinné ruèení na rok 2013 za ceny roku 2012.

jak vychází pojištìní pro èleny SDH u naší pojišovny.

Pøíklady:

l
èlen SDH
l
vìk 40 let
l
bydlištì - okresní mìsto
l
Fabia 1,4 (nová cena 200 tis.)
l
stáøí 10 let, využívána pro osobní potøeby
l
zpùsob zabezpeèení – mechanické uzamykatelné zaøízení

a autoalarm
l
limit pojištìní STANDARD (35/35 mil Kè)
l
balíèek MAX (živel, støet, náraz, odcizení, vandalismus)
l
spoluúèast 5%, 5 tis.
l
bonus 150 mìsícù
l
pøipojištìní všech skel vozidla

Balíèek pojištìní

Samostatnì POV
POV
Sleva pro èleny SDH
Celkem
Sleva za roèní platbu
Celkem

2 817,- Kè
- 282,- Kè
2 535,- Kè
- 127,- Kè
2 408,- Kè

POV
HAV
Pøipojištìní skel
Celkem
Sleva za komplexnost

Sleva pro èleny SDH
Celkem
Sleva za roèní platbu

Celkem

2 817,- Kè
3 055,- Kè
800,- Kè
6 672,- Kè
- 667,- Kè
- 1 334,- Kè
4 670,- Kè
- 234,- Kè

Samostatnì POV

Osobní
automobil

Místo bydlištì
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do 1000 cm

1000 - 1250 cm3

1251 - 1350 cm3

1351 - 1650 cm3

Balíèek pojištìní
6 848,- Kè
- 685,- Kè
6 163,- Kè
- 308,- Kè
5 855,- Kè

POV
HAV
Pøipojištìní skel
Celkem
Sleva za komplexnost

Sleva pro èleny SDH
Celkem
Sleva za roèní platbu

Celkem

6 848,- Kè
5 382,- Kè
800,- Kè
13 030,- Kè
-1 303,- Kè
- 2 606,- Kè
9 121,- Kè
- 456,- Kè

8 665,- Kè

l
èlen SDH
l
vìk 22 let
l
bydlištì - okresní mìsto
l
Fabia 1,4 (nová cena 200 tis.)
l
stáøí 10 let
l
využívána pro osobní potøeby
l
zpùsob zabezpeèení – mechanické uzamykatelné zaøízení

a autoalarm
l
limit pojištìní STANDARD (35/35 mil Kè)
l
balíèek MAX (živel, støet, náraz, odcizení, vandalismus)
l
spoluúèast 5%, 5 tis.
l
bonus 50 mìsícù
l
pøipojištìní všech skel vozidla
Samostatnì POV
POV
Sleva pro èleny SDH
Celkem
Sleva za roèní platbu
Celkem

pro èleny SDH pøi roèní platbì

4 436,- Kè

l
èlen SDH
l
vìk 22 let
l
bydlištì – ostatní obce
l
Octavia 1,8 (nová cena 280 tis.)
l
stáøí 10 let
l
využívána pro osobní potøeby
l
zpùsob zabezpeèení - autoalarm, imobilizér, vypískování kódù skel
l
limit pojištìní STANDARD (35/35 mil Kè)
l
balíèek MAX (živel, støet, náraz, odcizení, vandalismus)
l
spoluúèast 5%, 5 tis.
l
bonus 50 mìsícù
l
pøipojištìní všech skel vozidla

POV
Sleva pro èleny SDH
Celkem
Sleva za roèní platbu
Celkem

Tabulka povinného ruèení pøi
variantì STANDARD

Balíèek pojištìní
4 788,- Kè
- 479,- Kè
4 309,- Kè
- 215,- Kè
4 094,- Kè

POV
HAV
Pøipojištìní skel
Celkem
Sleva za komplexnost

Sleva pro èleny SDH
Celkem
Sleva za roèní platbu

Celkem

4 788,- Kè
3 845,- Kè
800,- Kè
9 433,- Kè
- 943,- Kè
- 1 887,- Kè
6 603,- Kè
- 330,- Kè

6 673,- Kè

1651 - 1850 cm3

1851 - 2000 cm3

2001 - 2500 cm

nad 2501 cm3
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Roèní pojistné
bonus 60%

Praha a Brno

946,- Kè

krajská mìsta

860,- Kè

okresní mìsta

817,- Kè

ostatní obce

748,- Kè

Praha a Brno

1 501,- Kè

krajská mìsta

1 365,- Kè

okresní mìsta

1 297,- Kè

ostatní obce

1 187,- Kè

Praha a Brno

1 698,- Kè

krajská mìsta

1 544,- Kè

okresní mìsta

1 467,- Kè

ostatní obce

1 343,- Kè

Praha a Brno

2 218,- Kè

krajská mìsta

2 016,- Kè

okresní mìsta

1 915,- Kè

ostatní obce

1 754,- Kè

Praha a Brno

2 812,- Kè

krajská mìsta

2 557,- Kè

okresní mìsta

2 429,- Kè

ostatní obce

2 224,- Kè

Praha a Brno

3 464,- Kè

krajská mìsta

3 149,- Kè

okresní mìsta

2 991,- Kè

ostatní obce

2 739,- Kè

Praha a Brno

3 988,- Kè

krajská mìsta

3 626,- Kè

okresní mìsta

3 444,- Kè

ostatní obce

3 154,- Kè

Praha a Brno

5 622,- Kè

krajská mìsta

5 110,- Kè

okresní mìsta

4 855,- Kè

ostatní obce

4 446,- Kè

MOŽNOST DALŠÍCH
SLEV!

