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8 výhod Lexus Pojištění

  Povinné ručení s nejširší  
ochranou na trhu

 Mimořádně širokou nabídku 
pojistného krytí tvoří dvě vari-
anty povinného ručení s mno-
ha zajímavými výhodami, ze 
kterých si vybere každý podle 
svých potřeb. Sjednejte si tu 
nejlepší ochranu – variantu 
Plus.

  GAP
 Hodnota vozu klesá s každým 

ujetým kilometrem. Lexus 
Pojištění nabízí možnost, která 
při krádeži nebo zničení vozi-
dla zajistí co nejmenší zatížení 
vaší peněženky.

  Pojištění skel
 Pojištění pouze čelního skla 

často nestačí. Využijte možnost 
pojištění všech skel vozidla.

 Náhradní vozidlo
 Dojíždíte autem do zaměstnání 

a nedokážete si představit, 
že byste ho neměli každý den 
k dispozici? Při nečekané udá-
losti se můžete v takové situaci 
lehce ocitnout. Pouze s Lexus 
Pojištěním získáte při pojistné 
události náhradní vozidlo 
zdarma až na 15 dní.

  

 Pojištění bez spoluúčasti
 Stačí si zvolit variantu  

spoluúčasti 1 %, minimálně 
1 000 Kč a nebude Vám u škody 
do 200 000 Kč sníženo pojistné 
plnění o dohodnutou spoluú-
čast.

 
  Asistenční služby
 Máte poruchu? Poškodil vám 

vozidlo vandal nebo kroupy? 
Nezoufejte. Lexus Pojištění 
zahrnuje asistenční služby i pro 
tyto případy. Stačí jen zavolat, 
v České republice i v zahraničí, 
24 hodin denně, 365 dní 
v roce.

  Havarijní pojištění
 Havarijní pojištění v rámci 

Lexus Pojištění už v základní va-
riantě chrání vaše vozidlo proti 
nehodě, odcizení, poškození 
nebo zničení v důsledku živelní 
události či vandalismu. 

  Domovský servis
 Naše asistenční linky Vás vždy 

ochotně při pojistné události 
budou směřovat do autorizo-
vaných servisních míst Lexus. 
Budete tak mít jistotu, že vaše 
vozidlo bude odborně oprave-
no a navíc tím nebude ohro-
žena platnost záruční doby 
vašeho vozu Lexus. 

Asistenci můžete
využít v České
republice
i v zahraničí
24 hodin denně,
365 dní v roce.
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Havarijní pojištěníPovinné ručení Doplňková pojištění

Havarijní pojištění v rámci Lexus Pojištění už v základní variantě 
chrání vaše vozidlo proti nehodě, odcizení, poškození nebo zničení 
v důsledku živelní události či vandalismu. Základní asistence  
a náhradní vozidlo po dobu až 15 dní zdarma.

I sebemenší škoda může způsobit celou řadu nepříjemností.
Ať už jde o rozbité sklo, vykradený kufr nebo nepojízdné vozidlo. 
S Lexus Pojištěním však budete připraveni na každou situaci.

Povinné ručení chrání vaše finance, když vozidlem způsobíte
škodu na zdraví nebo na majetku. Zabezpečí vás před
neočekávanými výdaji spojenými s nároky poškozeného.

Díky pojištění
náhradního
vozidla získáte
nárok na úhradu
nákladů za nájem 
vozidla až po 
dobu
10 dnů.

Povinné ručení
od Lexus Pojištění 
toho obsahuje 
mnohem více. 
Usnadní
vám i řešení
následků bouřky
a krupobití
nebo střetu
se zvířetem.
Přesvědčte se 
sami o jeho  
výhodách.

Co je to pojištění GAP?
Představuje možnost, jak můžete 
vaše nové vozidlo pojistit proti 
ztrátě jeho hodnoty, která klesá 
s každým ujetým kilometrem. V pří-
padě jeho odcizení nebo zničení 
získáte s pojištěním GAP dostatek 
prostředků na pořízení nového 
vozidla.

S pojištěním GAP získáte:
•  úhradu rozdílu mezi novou  

a tržní cenou vozidla
•  úhradu spoluúčasti z havarijního 

pojištění

Další výhody
•  Komu půjčíte své vozidlo, je 

pouze na vás. Při škodě vám 
vyplatíme pojistné plnění, i když 
vaše vozidlo řídila manželka,  
syn nebo váš kamarád.

•  Škody na vozidle plníme v nových 
cenách náhradních dílů.

Pojištění skel
Proč mít pojištěno pouze čelní 
sklo, když můžete mít pojištěna skla 
všechna? U Lexus Pojištění to lze.

Pojištění zavazadel
Bojíte se o svá cestovní zavaza-
dla nebo o věci osobní potřeby 
přepravované ve vozidle? Pojištění 
zavazadel od Lexus Pojištění  vaše 
zavazadla ochrání. Ať už ve dne 
nebo v noci.

Pojištění náhradního  
vozidla
Bourali jste, vaše vozidlo se stalo 
nepojízdné a potřebujete automo-
bil každý den? Sjednejte si pojiš-
tění náhradního vozidla a máte 
po starostech.

Pojištění asistence PLUS
Rozšířená podoba základních 
asistenčních služeb řeší spoustu 
častých problémů. Došel vám 
benzín? Píchli jste kolo? Spletli jste 
si palivo při tankování? Zabouchli 
jste si klíče od vozidla nebo jste je 
ztratili? Pro podobné případy je 
určeno Pojištění asistence PLUS.

Úrazové pojištění osob
ve vozidle
Vztahuje se na všechny osoby
přepravované ve vozidle 
a  zahrnuje:
•  trvalé následky a smrt následkem 

úrazu
•  denní odškodné při pobytu 

v  nemocnici
•  denní odškodné po dobu 

 nezbytného léčení

Živel
Vichřice, krupobití, úder blesku, 
povodeň, požár nebo pád stromu 
jsou stále častější. S pojištěním 
Lexus Pojištění se podobných 
nahodilých událostí již obávat 
nemusíte.

Poškození vozidla zvířetem
Útoky divoké zvěře u nás nehrozí, 
ale i malí hlodavci dokáží zničit 
elektroinstalaci, brzdovou a chla-
dicí soustavu. Povinné ručení Lexus 
Pojištění se vztahuje i na případy, 
kdy vaše vozidlo poškodí zvíře.

Garance MOBILITY
Způsobil jste jako řidič nehodu 
a při ní jste se sám vážně zranil? 
Lexus Pojištění vám vyplatí až 
500 000 Kč na pořízení nového 
vozidla a dále vám po dobu  
10 let bude vyplácet roční rentu  
až 30 000 Kč.

Střet vozidla se zvířetem
I když nejste myslivcem, můžete 
na silnici kdykoli potkat divokou 
zvěř. I v těchto případech se Lexus 
Pojištění postará o škody na vašem 
vozidle.

Basic Plus

Havárie ✔ ✔

Odcizení ✔ ✔

Živel ✔ ✔

Vandalismus ✔ ✔

GAP – nadstandardní plnění pro nové vozy ✔

Základní asistence ZDARMA ✔ ✔

Náhradní vozidlo ZDARMA po dobu až 15 dní ✔ ✔

1. škoda bez vlivu na bonus ✔

Basic Plus

Limit pojistného plnění 50/50 mil. 
Kč

100/100 mil. 
Kč

Základní asistence ZDARMA ✔ ✔

Živel ZDARMA ✔ ✔

Poškození vozidla zvířetem ZDARMA ✔ ✔

Garance MOBILITY ZDARMA ✔ ✔

Střet vozidla se zvířetem ZDARMA ✔

Náhradní vozidlo po dobu 5 dní ZDARMA ✔

1. škoda bez vlivu na bonus ✔

Přímá likvidace ✔


