
Pojištění vozidel

Jedná se o nezávaznou nabídku.

Sjednejte si Pojištění vozidel jednoduše na 
www.generaliceska.cz
nebo nám zavolejte na +420 241 114 114  volba 4. 

Povinné ručení

Máte nehodu, poruchu, dojde vám palivo nebo si třeba zabouchnete klíčky 
v autě? Sjednejte si naše pojištění vozidla a my se o vše postaráme.

Zavinil jsem dopravní nehodu

Jsem poškozený při dopravní nehodě, 
kterou jsem nezavinil

Někdo mi naboural vozidlo na parkovišti a odjel

Odřel jsem si vozidlo o sloup při parkování

Ukradli mi vozidlo

Mám poničené vozidlo po bouřce (krupobití, vichřice, 
povodeň)

havarijního pojištění povinného ručení

havarijního pojištění

havarijního pojištění

havarijního pojištění

havarijního pojištění

povinného ručení viníka nebo 
mého havarijního pojištění

SITUACE ŠKODA NA MÉM VOZIDLE 
JE HRAZENA Z:

ŠKODA NA CIZÍM MAJETKU A ÚJMA 
NA ZDRAVÍ JE HRAZENA Z:

Nejste si jistí, kdy vám pomůže povinné ručení 
a kdy havarijní pojištění?

• Jsou jednoduché a přehledné, tak jako jejich názvy S, M, L, XL

• Již od základní varianty S poskytují pomoc nejen při nehodě, ale také 
poruše

• Ve všech variantách pomůžeme při nehodě i poruše

• Nejširší varianta asistence XL má také bezlimitní odtah

Už jste slyšeli o našich nových asistencích?

Naše přehledná tabulka vám poradí:

Proč byste si měli pojistit vozidlo právě u nás?

• Auto zdarma odtáhneme do nejbližšího servisu

• Při nehodě, kterou jste nezavinil, vám půjčíme zdarma auto, 
dokud to vaše nebude opravené

• V ceně máte také úrazové pojištění řidiče nebo všech cestujících

• Můžete si sjednat asistenční služby, které myslí na vše

(1)
 

Lze sjednat pro osobní nebo nákladní vozidla do 3,5 t. v ceně povinného ručení lze připojistit nelze připojistit

VARIANTY POVINNÉHO RUČENÍ START STANDARD EXCLUSIVE COMFORT(1) COMFORT 
PLUS(1)

Limity plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 35/35 50/50 100/100 150/150 300/300

Přímá likvidace(1)

Právní ochrana

Asistence při nehodě a poruše S M L XL

Úrazové pojištění řidiče

Úrazové pojištění ostatních cestujícich

První zavinění škoda bez vlivu na pojistné

Garance ceny na 3 roky

Odpovědnost cyklisty pro FO, FOP(1)

Havarijní pojištění All Risk PLUS

Havarijní pojištění

(1)
 

Lze sjednat pro osobní nebo nákladní vozidla do 3,5 t. v ceně havarijního pojištění lze připojistit nelze připojistit

VARIANTY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ
ODCIZENÍ 
A ŽIVEL

HAVÁRIE 
A ŽIVEL

ALL RISK
ALL RISK 6+(1)

(jen pro vozidla 
starší 6 let)

ALL RISK 
PLUS(1)

Živel

Odcizení

Havárie

Vandalismus

Asistence při nehodě a poruše S S S S XL

Úrazové pojištění řidiče

Úrazové pojištění ostatních cestujících

GAP i pro vozidla do 6 let stáří(1)

První zavinění škoda bez vlivu na pojistné

Garance ceny na 3 roky

Garance likvidace do 3 dní u parciálních 
škod, jinak bez spoluúčasti

Povinné ručení Comfort PLUS
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