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AXA pojišťovna, a.s.

Základní parametry

Typ pojištění Informace o pojišťovně

Název: 
AXA pojišťovna, a.s.
Adresa: 
Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00

Země založení: Francie
Rok založení: 1982
Rok vstupu na český trh: 1995

Zákaznická linka: 292 292 292
Provozní doba: Po-Pá 8:00 - 18:00
E-Mail: info@axa.cz
Web: www.axa.cz

Počet pojištěných vozidel k 31.12.2016:  
291.625 ks

Povinné ručení AXA Auto GO hodno�me velmi kladně z hlediska flexibility, 
kterou klientům nabízí. Konkrétně je to možnost sjednat pouze základní 
zákonné pojištění vozidla, ale s možnos� širokého výběru připojištění s 
průměrnými limity. Výhodou je také to, že při sjednání připojištění nemusíte 
absolvovat prohlídku vozidla v servise, ale stačí pojišťovně elektronicky zaslat 
fotografie vozidla. Potěší základní asistence, která se vztahuje jak na nehodu, 
tak také na poruchu vozidla.

Z hlediska ceny je pojištění AXA však velmi nevýhodná pro řidiče do 25 let a 
řidiče s nízkým počtem měsíců Bonus/Malus. Naopak pro řidiče nad 25 let s 
vyšším bonusem je cenově mezi nejlevnějšími pojišťovnami.

Pojištění odpovědnos� z provozu vozidla

Ročně, pololetně, čtvrtletně

škoda na zdraví / škoda na majetku
35.000.000 ,-  / 35.000.000,- 
70.000.000,-  / 70.000.000,-

140.000.000,- / 140.000.000,-

ČR + SR
Právní asistence: 10.000,-Kč
Oprava vozidla na místě: Nehoda: 2.800,- Porucha: 1.800,-
Odtah vozidla: Nehoda: Bez limitu Porucha: Do nejbližšího servisu
Taxi: Pouze při nehodě: 300,- 
Ubytování v hotelu: Pouze při nehodě: 1x2.000,-
Vyzvednu� opraveného vozidla: Pouze při poruše: Bez limitu
Defekt pneuma�ky: 3.000,-
Vyčerpání paliva: 1.200,-

* Asistenční služby zdarma se vztahují také na zahraničí. Detail 
   limitů pro zahraničí naleznete na druhé straně produktového listu.

Sleva až 65% za 120 měsíců bezeškodního 
průběhu. Za každou PU odečet 24 měsíců.

Pouze na dobu neurčitou, min. 1 rok

Nelze sjednat

Dostupná připojištění

- Připojištění asistence MAX
- Připojištění úrazové
- Připojištění náhradního vozidla
- Připojištění zavazadel
- Připojištění skel
- Připojištění živelních škod
- Připojištění střetu se zvěří
                        + poškození zvířetem
- Připojištění odcizení + vandalismu

* Detailní podmínky a limity připojištění 
  naleznete na druhé straně produktového 
  listu. 

Pojistná doba

SSezónní pojištění

Frekvence placení

Bonus/malus

Limity povinného ručení

Asistenční služba - ZDARMA v základu

„Víte co chcete, my víme kde to najdete“ Produktová recenze

Povinné ručení Auto GO (dle pojistných podmínek platných od 15.2.2017)
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