
Tento Klientský kupon byl vydán Allianz pojišťovnou, a.s., na základě uzavření Pojistné smlouvy, kterou bylo s pojistníkem ujednáno přistavení vozidla na 
zvolené autorizované pracoviště spol. Cebia (dále jen „APC“) za účelem provedení vybraných služeb

SLUŽBA Cena služby Popis a význam služby

Prohlídka vozidla typu VINFOTO * zdarma APC přesně a pravdivě zadokumentuje stav vozidla a současně klasiikuje 
automobil do pěti skupin podle stavu jeho poškození.

Doporučujeme Vám označení skel automobi-
lu systémem SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS **

850 Kč Prověřený systém ochrany vozidla před odcizením. 
Pro klienty Allianz pojišťovny platí 50 % sleva (standardní cena je 1 700 Kč).

* Do doby absolvování prohlídky VINFOTO se pojistnou smlouvou sjednaná procentuálně vyjádřená spoluúčast v havarijním pojištění, a v případě sjednání i v pojištění 
skel vozidla, navyšuje na 50%.

** Při označení obvodových skel osobního nebo nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 3 500 kg systémem SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS poskytuje Allianz 
pojišťovna slevu 2 % z pojistného havarijního pojištění.

Vybraná APC pro vykonání vyznačených služeb (přehled všech pracovišť naleznete na adrese www.allianz.cz)

Postup:

1) Pro provedení prohlídky vozidla typu VINFOTO pokud možno ihned po uzavření pojistné smlouvy, nejdříve však ve lhůtě 14 dnů před počátkem 
pojištění, kontaktujte prosím APC za účelem sjednání termínu. V případě jakýchkoliv komplikací s volbou APC nebo s dohodnutím požadovaného 
termínu kontaktujte Cebia, spol. s r.o. na tel. 267 91 3737. Na prohlídku si s sebou prosím vezměte tento klientský kupon a originál velkého 
technického průkazu vozidla (máte-li ho k dispozici).

2) O provedení služeb informuje Cebia automaticky Allianz pojišťovnu. Podle rozsahu využitých služeb Vám APC vystaví OSVĚDČENÍ VINFOTO 
o provedení fotodokumentace a klasiikace stavu vozidla, případně Vám vystaví i OSVĚDČENÍ SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS.

KLIENTSKÝ KUPON
k provedení služeb od Cebia, spol. s r.o.
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Seznam prohlídkových míst je dostupný na adrese:
http://www.allianz.cz/kontaktujte-nas/servisy/?service_insurance=1
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