Auto GO

Komplexné poistenie vrátane
úrazového poistenia vodiča

Postaráme sa o vás a vaše auto, keď nás budete
najviac potrebovať
T

variability.

Y

Doprajte si moderné a komplexné poistenie s veľkou mierou

Prečo si poistiť auto v AXA?
Výhody Auto GO
■ Nový spravodlivejší výpočet poistného zohľadňujúci viacero parametrov, okrem

iného vaše bydlisko, vek vozidla a značku, resp. model vozidla
■ Odtiahnutie vozidla z miesta nehody v rámci celého Slovenska zadarmo

bez finančného limitu a obmedzenia vzdialenosti
■ Výhodné sadzby pre vodičov od 30 rokov
■ Nižšie poistné až o 60 % pre vodičov s doloženým bez škodovým priebehom
■ Pripoistenie všetkých skiel, nielen čelného (s možnosťou nulovej spoluúčasti)
■ Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré vám pomôžu v prípade
poškodenia vozidla
• živelnou udalosťou
• stretom so zverou alebo poškodenia zaparkovaného vozidla po priamom
kontakte so zverou
■ Pripoistenie náhradného vozidla teraz už aj k povinnému zmluvnému poisteniu
■ Vysoká variabilita (2 limity poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie,
3 varianty havarijného poistenia)

Zľava 10 % pre členov
odborového zväzu
Navyše od nás môžete získať aj tieto ZĽAVY
■ vstupnú až do 60 % (za 3 roky bez poistnej udalosti)

ZADARMO nonstop
asistenčné služby
Máte poruchu alebo nehodu?

Odtiahneme vaše nepojazdné vozidlo.

Dostali ste defekt?
Pneumatiku vám vymeníme a uhradíme
novú až do výšky 120 €, a to až 2 x ročne.

Došlo vám náhle palivo?
Dovezieme vám nové.

Zabuchli ste si kľúče v aute?
Pošleme vám odbornú pomoc.

Potrebujete poradiť?

Poskytneme vám
administratívno-právnu asistenciu.

Pošleme vám pomoc do 1 hodiny.
Pokiaľ to nestihneme, zaplatíme vám

20 €.

■ obchodnú 15 %
■ za viac produktov AXA 5 %
■ za ročnú platbu 10 %

Pre uzatvorenie poistenia kontaktujte
Bibianu Mathiovú, tel.: 0908 622 860 alebo Simonu Kunayovú, tel.: 0903 673 222, e-mail: info@dalian.sk, www.dalian.sk
Viac informácií o produkte Auto GO od AXA vrátane poistných podmienok nájdete na www.axa.sk
Produkt ponúka AXA pojisťovňa a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IŠO: 281 95 604, spoločnosť
zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka c. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IŠO: 36 857 521, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka c. 1576/B
AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk

Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom
partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov,
www.dalian.sk, mail: info@dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová,
0903 673 222 - Simona Kunayová

