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Nové sazby povinného ručení od AXA
Platnost sazeb v termínu: 15. 2. 2012 – 31. 12. 2012 (prodlouženo)

POV:
Octavia 2,0 103kW: 2 300 Kč

POV:
Octavia 1,9 77kW: 1 899 Kč

POV:
Fabia 1,4 50kW: 1 549 Kč
HAV:

HAV:

Fabia (r. 2012, cena 210 000 Kč) : 2 787 Kč

HAV:

Octavia 1,9 (r. 2007, cena 250 000 Kč) : 7 492 Kč

Octavia 2,0 (r. 2012, cena 500 000 Kč) : 8 100 Kč

Výhody pro zprostředkovatele:
 Nové nízké sazby

• úprava rozsahu kW – jen 4 skupiny, přičemž v první je možné pojistit motorová vozidla
s obsahem motoru již od 1,1 – 2,0 l, a to od 1 549 Kč
• segmentace podle věku, výhodné sazby pro řidiče nad 30 let

Klientovi
pošleme pomoc
do 1 hodiny!
Pokud to
nestihneme,
dostane 500 Kč!

 Určená kontaktní osoba z AXA, která Vám bude vždy po ruce
 AXA je celosvětová společnost se silným finančním zázemím
 Jednoduchý nástroj ke sjednání smluv – AXA Studio

Výhody pro klienta:
 Kopírování bonusů z POV na HAV
 Autopojištění za polovinu - bonus 50 % pro řidiče 30 let a více nebo IČ,

kteří nezpůsobili 5 let nehodu

 Hlášení škodní události a asistence 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

• Klient volá asistenci a hlásí pojistnou událost na jednom čísle a komunikuje
s jedním pracovníkem AXA

 Nadstandardní asistenční služby – klienti bezplatně získají např.:
• Odtah po dopravní nehodě v rámci ČR bez limitu
• Odtah v případě poruchy vozidla do nejbližšího servisu
• Výměnu pneumatiky v případě defektu
• Dovoz paliva když náhle dojde
• Dojezd technika v případě zabouchnutí / ztráty klíčů od vozidla
• Pomoc právníka při sporu s protistranou při dopravní nehodě a také s institucemi (policie, ŘSD, úřady)
 AXA manager - iPhone aplikace s praktickými informacemi a radami
Sazby POV,
POV, řidič nad 30 let, který nezpůsobil 5 let nehodu,
nehodu, roční platba
Praha

kW
0 - 66
67 - 84
85 - 129
130+

Města nad 50tis obyvatel

základní Konečná
sazba
cena
4478
2015
5490
2470
6646
2990
9248
4161

kW
0 - 66
67 - 84
85 - 129
130+

základní Konečná
sazba
cena
3961
1782
4857
2185
5879
2645
8181
3681

Ostatní města

kW
0 - 66
67 - 84
85 - 129
130+

základní Konečná
sazba
cena
3445
1549
4223
1899
5112
2300
7113
3200

HAV, nová auta, 5% spoluúčast,
spoluúčast, roční platba, řidič nad 40 let, 5 let bez nehody,
nehody, sazby v ‰

Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3

Malé obce
13,28
16,20
26,73

Obce nad 50 000
13,91
17,01
28,04

Praha
15,93
19,44
32,04

SKUPINY HAV – všechny modely těchto značek, pokud není uvedeno konkrétně (ŚKODA) s pojistnou hodnotou do 3 mil. Kč
Skupina 1: CHEVROLET, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, LADA, RENAULT, ŠKODA vyjma Octavia a Superb, TOYOTA, FIAT, PEUGEOT, SEAT, SUZUKI
Skupina 2: AERO, CHRYSLER, DAEWOO, DODGE, FORD, HONDA, IVECO, JEEP, LANCIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, SAAB, ŠKODA Octavia a Superb, SSANGYONG,
SUBARU, VAZ, VOLKSWAGEN, VOLVO
Skupina 3: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, MINI, SMART
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Novinky v pojištění bydlení
 Obchodní sleva 10
 Sleva 5

%

% za více produktů u AXA (jakýchkoli)

 Bonus za bezeškodní průběh min. 3

% ročně

 50 % sleva za rozestavěnou budovu
(pro první rok pojištění)

Výhody pro Vás a pro Vaše klienty
 Jednoduchá struktura produktu
 Vandalismus (i nezjištěný) a odcizení již v základním rozsahu
 Odpovědnost za škodu zdarma (rozsah EU vč. domácího zvířete)
 Asistenční služby zdarma – bez ročního limitu a požadavku na stav nouze
 Možnost rozšíření krytí za výhodnou cenu – srážky, nepřímý úder blesku, přepětí,
zkrat, rozbití skla
 Připojištění povodně a záplavy s limitem až do výše pojistné částky (max. 10 mil. Kč)
 Zjednodušený proces sjednávání pojištění
• prohlídka místa pojištění až od vyšších částek
• jeden formulář a stejný sazebník pro stavbu i domácnost
vč. rekreačních objektů a bytových domů
• zajímavé pomůcky pro snazší sjednávání (jednoduchý a praktický sazebník,
kotouč se sazbami, kalkulačka – AXA studio s tiskem smlouvy, apod.)
 Vedlejší stavby lze pojistit i samostatně
 Výhodné pojištění rekreačních objektů
 Non-stop asistenční linka pro klienty

Důležité kontakty AXA
Pomoc pro klienty
AXA linka: +420 292 292 292 - informace (pracovní dny 7 - 17 hod), asistenční služby (non stop)

Údaje k platbě pojistného
Číslo účtu: 1002512530/2700
Variabilní symbol: č. PS

Když potřebujete poradit...
HelpDesk - Infolinka pro poradce (pracovní dny 8 – 17 hod):
Telefon: +420 531 021 731
Email: info.helpdesk@axa.cz

Potřebujete ocenit vozidlo?
Linka EXPERT: +420 272 099 961 - oceňování ojetých vozidel (HAV)

Po sjednání smlouvy pošlete
SMS nebo email na: +421 918 366 288 nebo nezivot.axa@axa.cz
Tvar: číslo PS v předmětu zprávy, napr. 8120000001

Netechnické změny, doplňující údaje k PS
Zaslat na email: nezivot.admin@axa.cz

Technické změny
Změnový formulář N1

Fotodokumentace
V produktu Auto: Při uzavření havarijního pojištění a připojištění skel – dle prac. předpisu.
V produktu Domov: Pojištění uměleckých předmětů a sbírek nad 100 000 Kč
Zaslat foto na na email: nezivot.foto@axa.cz

Hlášení pojistných událostí:
Telefon: +420 292 292 292
Email: pojistne.udalosti@axa-assistance.cz

Aplikace AXA Studio
www.axa.cz/axastudio
Kalkulace, modelace, ukládání a tisk PS
Linka technické podpory uživatelů: +420 226 226 999
Velmi důležitý je kontakt na Vás a na klienta – mobilní telefon a email.
Uvádějte jej, prosím, do příslušného pole na pojistné smlouvě.

