
* Územní platnost Česká republika.

Pojištění Asistent poskytuje klientům kvalitní servis v oblasti pojištění právní ochrany, 
administrativně-právní asistence a telefonického poskytování právních informací.

Služeb Asistenta může využít nejen řidič, ale i ostatní spolucestující ve vozidle, na které se pojistná 
ochrana vztahuje.

Pojištění Asistent lze sjednat společně s financováním vozu nebo v jeho průběhu.

Rozsah služeb pojištění právní ochrany závisí na zvolené variantě produktu. Vyberte si sami z variant 
XL, L a M právě tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat.

Více informací a přesný rozsah uvedených pojištění naleznete na webu www.vwfs.cz.

V případě zájmu o sjednání pojištění kontaktujte prosím naše klientské centrum, kde jsme Vám 
kdykoli k dispozici na e-mailové adrese klient@vwfs.cz nebo ve všedních dnech od 8.00 do 17.00 
hodin na telefonním čísle 224 992 410, případně na adrese Pekařská 6, Praha 5.

Asistent

Pojistné plnění

Cena nového vozu Asistent XL Asistent L Asistent M Bez pojištění VWFS Asistent

Trestní nebo správní řízení vedené
v souvislosti s dopravní nehodou vozidla   

>< >< ><

Vznik škody na vozidle, vymáhání 
náhrady škody

>< >< ><

Řešení sporů z jiného pojištění vozidla >< >< ><

Řešení sporů ohledně opravy vozidla >< ><

Řešení sporů ohledně STK >< >< *

Řešení sporů souvisejících s parkovacím 
místem, stáním nebo garáží vozidla

>< >< *

Řešení sporů vzniklých z jiných závazkových
vztahů souvisejících s pojištěným vozidlem

><

Řešení sporů ohledně STK 500 000 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč

* Územní platnost Česká republika.

Pojištění Asistent poskytuje klientům kvalitní servis v oblasti pojištění právní ochrany, 
administrativně-právní asistence a telefonického poskytování právních informací.

Služeb Asistenta může využít nejen řidič, ale i ostatní spolucestující ve vozidle, na které se pojistná 
ochrana vztahuje.

Pojištění Asistent lze sjednat společně s �nancováním vozu nebo v jeho průběhu.

Rozsah služeb pojištění právní ochrany závisí na zvolené variantě produktu. Vyberte si sami z variant 
XL, L a M právě tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat.

Více informací a přesný rozsah uvedených pojištění naleznete na webu  www.vwfs.cz .

V případě zájmu o sjednání pojištění kontaktujte prosím naše klientské centrum, kde jsme Vám 
kdykoli k dispozici na e-mailové adrese klient@vwfs.cz nebo ve všedních dnech od 8.00 do 17.00 
hodin na telefonním čísle 224 992 410, případně na adrese Evropská 866/63, Praha 6.

Asistent

Pojistné plnění

Cena nového vozu Asistent XL Asistent L Asistent M Bez pojištění VWFS Asistent

Trestní nebo správní řízení vedené
v souvislosti s dopravní nehodou vozidla   

>< >< ><

Vznik škody na vozidle, vymáhání 
náhrady škody

>< >< ><

Řešení sporů z jiného pojištění vozidla >< >< ><

Řešení sporů ohledně opravy vozidla >< ><

Řešení sporů ohledně STK >< >< *

Řešení sporů souvisejících s parkovacím 
místem, stáním nebo garáží vozidla

>< >< *

Řešení sporů vzniklých z jiných závazkových
vztahů souvisejících s pojištěným vozidlem

><

Řešení sporů ohledně STK 500 000 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč


