
POJIŠTĚNÍ
LEXUS POJIŠTĚNÍ GAP



ODCIZENÍ VOZIDLA

Ulice, která se ve dne zdá zcela bezpečná, se v noci může proměnit v ráj 
zlodějů. Riziko odcizení sice můžete snížit, přesto si nikdy nemůžete být 
jisti, že právě vaše vozidlo nenavýší statistiky odcizených aut. Objasně-
nost krádeží motorových vozidel je navíc dlouhodobě na nízké úrovni.

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI

Emma, Kyrill, Johanna a Kirsten, nejsou jména vašich známých, se který-
mi se rádi setkáváte. Jsou to jména orkánů a vichřic, které svou činností 
způsobily nedávno celou řadu škod. Většina z nás si určitě pamatuje také 
na ničivé povodně a záplavy, které jsou bohužel v poslední době čím dál 
častější. Nenechte se zaskočit, když přepadnou a zničí i vaše vozidlo. 
Braňte se předem vhodným pojištěním.

HAVÁRIE

Počet vozidel narůstá a kapacita silniční sítě je na mnoha místech pře-
kročena. Auta mají silnější motory a za jejich volanty přibývají agresivní 
a nedisciplinovaní řidiči. To jsou jen některé z faktorů, které se podílejí 
na alarmujícím počtu závažných nehod, končících často úplným zniče-
ním vozidla. Ani dobrý řidič není vždy schopen předejít všem nepředví-
datelným situacím. Vaše pojistka však může snížit jejich fi nanční dopad.

JAKÉ JSOU DŮSLEDKY TĚCHTO UDÁLOSTÍ?

Při poškození vozidla, ať živlem nebo havárií, je vyplaceno pojistné 
plnění v hodnotě nových náhradních dílů. Máte tak dostatek fi nančních 
prostředků na opravu. 

Při úplném zničení nebo odcizení vozidla je však situace zcela jiná. Z ha-
varijního pojištění bude vyplaceno pojistné plnění pouze do výše aktuální 
hodnoty vozu. Tato hodnota klesá po uvedení do provozu s každým 
ujetým kilometrem. Lexus Pojištění se snaží vždy maximálně uspokojit 
potřeby svých klientů a proto jim nabízí nové pojištění GAP.

NOČNÍ MŮRY 
PRO VAŠE VOZIDLA
Každý chce mít automobil k dispozici kdykoliv.
Přání ale může změnit nečekaná událost. 

V takovém případě vám Lexus Pojištění poskytne 
účinnou pomoc.



CO JE TO POJIŠTĚNÍ GAP?

Ulice, která se ve dne zdá zcela bezpečná, se v noci může proměnit v ráj 
zlodějů. Riziko odcizení sice můžete snížit, přesto si nikdy nemůžete být 
jisti, že právě vaše vozidlo nenavýší statistiky odcizených aut. Objasně-
nost krádeží motorových vozidel je navíc dlouhodobě na nízké úrovni.

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ GAP URČENO?

•  pro majitele nových vozidel
•  pro ty, kteří požadují 100% ochranu vozidla
•  pro řidiče, kteří chtějí předejít nenadálým zatížením svého rozpočtu

MODELOVÝ PŘÍKLAD 
POJIŠTĚNÍ GAP PŘI ODCIZENÍ VOZIDLA

SAMOZŘEJMOSTÍ JE RYCHLÁ LIKVIDACE ON-LINE

Allianz pojišťovna vám zajistí kvalitní a rychlou likvidaci škodní události. 
Máte možnost oznámit pojistnou událost on-line včetně následného 
sledování průběhu likvidace a vkládání dokumentů ke škodě.

POJIŠTĚNÍ GAP
FINANČNÍ OCHRANA VAŠEHO VOZU

GAP

40 % havarijní pojištění 50 % rozdíl mezi novou a tržní cenou10 % 
spoluúčast

pořizovací cena vozu 1 000 000 Kč

aktuální cena vozu při pojistné události 500 000 Kč

spoluúčast 10 % 50 000 Kč

z havarijního pojištění získáte 450 000 Kč

z pojištění GAP získáte 550 000 Kč

Celkem vám bude vyplaceno 1 000 000 Kč

Havarijní pojištění 
společně s pojištěním 
GAP představuje
100% ochranu pro 
váš vůz.



FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ  
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
Hlavním posláním Toyota Financial Services je podpora prodeje modelů Toyota a Lexus 
a prodejní sítě autorizovaných partnerů Toyota a Lexus. Nabídka našich služeb je uzpůsobena 
tomu, abychom zvýšili dostupnost modelů Toyota a Lexus pro všechny kategorie zákazníků 
a přizpůsobili se jejich preferencím, potřebám i individuálním požadavkům. Filozofie neustálého 
vývoje, zlepšování a inovativního myšlení tak zvyšuje svobodu Vašeho rozhodování. 

O SPOLEČNOSTI...
Toyota Financial Services Czech s.r.o. je finanční společnost výrobce vozidel značek Toyota 
a Lexus, působící na českém trhu od roku 2000. Je součástí mezinárodní skupiny Toyota 
Financial Services, která aktivně působí ve 33 zemích světa. Mateřská společnost Toyota 
Motor Corporation disponuje nejvyšším ohodnocením kreditní stability při porovnání všech 
automobilových výrobců na světě a patří k nejrenomovanějším firmám ve světě.

Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu
nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s.,
nepřebírá žádný závazek na aktualizaci zde obsažených informací.

Váš prodejce:Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Bavorská 2662/1
155 00  Praha 5 – Stodůlky
T +420 222 998 300
F +420 222 998 390
toyotafinance@toyotafinance.cz
www.toyotafinance.cz
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