
Фізичні, матеріальні й майнові збитки. 
У разі виникнення збитків страхування індивідуальної ци- 
вільної відповідальності перевіряє, чи має місце зобов’я- 
зання щодо відшкодування шкоди, а також розмір такого 
відшкодування, і бере на себе компенсацію збитків, якщо  
вони є правомірними, та спростовує неправомірні претензії. 
За необхідності також у суді.

Страховий захист за кордоном. 
Із страховим полісом індивідуальної цивільної відповідаль- 
ності від Allianz ви застраховані цілодобово. Навіть якщо ви 
тимчасово перебуваєте за кордоном.
 

Покриття втрати права вимоги внаслідок неплатоспро- 
можності боржника. 
За тарифами Smart, Komfort та Premium компанія Allianz  
по- криває ваші претензії у випадку тілесних ушкоджень або 
по- шкодження майна з вини третьої особи, яку відповідальна 
особа не може оплатити через неплатоспроможність або  
від- сутність страхування. Причому застрахованими є навіть 
фізич- ні ушкодження, заподіяні навмисними діями третіх осіб 
(за- хист для жертв насильства).

Особливі ризики – спеціальні рішення. 
Ті, хто здає в оренду нерухомість або утримує собак/коней і 
несе ризики, що виходять за межі звичайного рівня, можуть 
отримати в Allianz додатковий захист.

Страхові послуги в разі страхування індивідуальної цивільної відповідальності

Короткий огляд Страхування від приватної 
відповідальності (Privat-Haftpflichtversicherung)

Навіщо потрібне страхування від приватної відповідальності (Privat-
Haftpflichtversicherung)?

Відповідні пропозиції для будь-якої життєвої ситуації – Страхуван- 
ня приватної відповідальності Allianz (Allianz Privat- 

Haftpflichtversicherung). Більш індивідуально, ніж ви думаєте.

Незначна неуважність або невдача можуть зашкодити вам фінансово й навіть довести до межі
розорення, якщо внаслідок цього постраждають інші люди або чуже майно. Страхування індивідуальної цивільної відповідальності 
покриває правомірні претензії про відшкодування збитків і відхиляє ті, які є щодо вас неправомірними.

Ганс виїжджав на велосипеді зі своїх воріт 
на велосипедну доріжку й під час цього  
зіткнувся з велосипедистом (людиною, що 
навчається професії), який їхав на роботу. 
Той упав. Діагноз: перелом четвертого 
шийного хребця з поперечним паралічем 
від шиї вниз. Окрім грошової компенсації за 
заподіяні тілесні ушкодження та звичайних 
вимог про відшкодування збитків, Ганс  
отримав регресивний позов від галузевої 
страхової асоціації на цілодобовий догляд і 
витрати на підвищені потреби в розмірі  
20 000 євро на місяць.

Після закінчення уроків дочка Сабіни  
(14 ро- ків) з другом розпалили вогонь у  
приміщенні школи. Вони пішли, думаючи, що 
загасили полум’я, але насправді цього не 
зробили. Більша частина будівлі, яка мала 
статус пам’ятника старовини, згоріла, і все 
примі- щення зазнало сильних пошкоджень 
після масового спалення димових газів.  
Окрім ве- ликих витрат на відновлення  
початкового стану будівлі, на період  
будівництва довело- ся оплачувати оренду 
тимчасового шкільного приміщення.

Орендодавець звинувачує Пауля в масовому 
зараженні цвіллю квартири: він нібито  
непра- вильно її провітрював. Однак Пауль не 
відчу- ває ніякої провини, оскільки завжди  
дотримувався всіх вказівок господаря щодо 
провітрювання. Навпаки, він підозрює, що в 
цегляній кладці є дефекти, які призвели до 
появи цвілі.

ФІЗИЧНИЙ ЗБИТОК:  
З ІТКНЕННЯ ВЕ ЛОСИПЕ ДОМ 

МАЙНОВИЙ ЗБИТОК:
ПОШКОД ЖЕННЯ ВІД ПОЖЕЖІ В ШКОЛІ

СПРОС Т УВАННЯ
НЕПРАВОМІРНИХ ПРЕ ТЕНЗІЙ

Приклади

Докладніше 
на тему :
allianz.de

PRIVAT SCHUT Z

Загальна сума збитків: 
понад 7 мільйонів євро

У двох судових інстанціях позови 
було успішно відхилено

Загальна сума збитків: 
понад 17 мільйонів євро



Страхові послуги (скорочений опис)

У всі пропозиції входять указані послугиУ всі пропозиції входять указані послуги

  Страхове покриття фінансових наслідків фізичних, матеріальних і майнових збитків.  Страхове покриття фінансових наслідків фізичних, матеріальних і майнових збитків.

    Страхове покриття в разі пошкодження орендованого майна;Страхове покриття в разі пошкодження орендованого майна; напр. якщо ви зламали раковину в  напр. якщо ви зламали раковину в 
орендованій квартирі.орендованій квартирі.

  Страхове покриття в разі використання транспортних засобів, що не підлягають страхуванню, напр.   Страхове покриття в разі використання транспортних засобів, що не підлягають страхуванню, напр. 
велосипедів, також із допоміжними засобами для старту (педально-електричних велосипедів).велосипедів, також із допоміжними засобами для старту (педально-електричних велосипедів).

  Захист від неправомірних претензій – також у суді.  Захист від неправомірних претензій – також у суді.

Basis Smart Komfort Premium

Страхова сумаСтрахова сума 15 мільйонів євро15 мільйонів євро 50 мільйонів євро50 мільйонів євро 75 мільйонів євро75 мільйонів євро 100 мільйонів євро100 мільйонів євро

Втрата особистих або робочих ключів; Втрата особистих або робочих ключів; у разі втрати чужих у разі втрати чужих 
ключів усі витрати відшкодовуються, напр. для заміни ключів усі витрати відшкодовуються, напр. для заміни 
замкової системизамкової системи

—— 50 000 євро50 000 євро ВключеноВключено ВключеноВключено

Пошкодження позичених речейПошкодження позичених речей —— 50 000 євро50 000 євро 75 000 євро75 000 євро ВключеноВключено

Відшкодування за ціною нової речі;Відшкодування за ціною нової речі; ми відшкодуємо вартість  ми відшкодуємо вартість 
покупної ціни за пошкоджені речі, яким не більше одно- покупної ціни за пошкоджені речі, яким не більше одно- 
го–двох роківго–двох років

—— —— 7500 євро 7500 євро 
1 рік1 рік

Вкл.  Вкл.  
2 роки2 роки

Знижка в разі ДТП на позичених транспортних засобах; Знижка в разі ДТП на позичених транспортних засобах; якщо якщо 
ви потрапили в аварію на позиченому транспортному засобі, ви потрапили в аварію на позиченому транспортному засобі, 
власнику цього транспортного засобу буде відшкодовано власнику цього транспортного засобу буде відшкодовано 
витрати через переведення в нижчу категорію та оплату витрати через переведення в нижчу категорію та оплату 
франшизифраншизи

—— —— —— ВключеноВключено

Öltank-Haftpflichtschutz (страхування відповідальності за паливний бак)
Покриває фінансові наслідки від шкоди, спричиненої витоком палива, напр. у разі забруднення підземних вод або пошкодження нерухомого 
майна.

Dienst-Haftpflichtschutz (страхування службової відповідальності)
Додатковий страховий захист державних службовців і працівників державного сектору, напр. вчителів, поліцейських,  
суддів чи військових.

Wohnungs-Haftpflichtschutz (страхування відповідальності за квартиру)
Цей модуль включає покриття правомірних претензій або захист від неправомірних вимог щодо відшкодування збитків у зв’язку з особливою 
власністю на орендовану квартиру.

Meine Allianz & Allianz Vorteilsprogramm (Моя страхо- 
ва компанія Allianz і програма переваг Allianz) 
Більше інформації, більше переваг – день за днем.
Зареєструйтеся на сайті www.allianz.de/meine-allianz

Особливо підходить для: кожного. За законом, кожен, хто завдає шкоди 
іншим особам, зобов’язаний відшкодувати ці збитки.

Не підходить для: осіб, які хочуть застрахуватися від комерційних або 
професійних ризиків поза межами державної служби.

Не вважається страховим випадком: страхування індивідуальної цивіль- 
ної відповідальності не застосовується, якщо ви, напр., навмисно спричи- 
нили страховий випадок.

Пропозиції: відповідно до будь-якої життєвої ситуації є спеціальні пропо- 
зиції для одинаків, батьків-одинаків із дитиною (дітьми), сімейних пар і  
родин. Поліс родинного страхування цивільної відповідальності страхує

вас та всіх членів вашої родини – незалежно від сімейного стану, родин- 
них зв’язків, віку й матеріальної незалежності. До початку професійного 
життя ваші діти також застраховані, незалежно від того, де вони прожи- 
вають.

Приватне страхування: ви отримуєте привабливі цінові переваги на тари- 
фи Komfort та Premium, якщо оформите додаткові поліси приватного стра- 
хування.

Загальні умови страхування: ця інформація надає вам лише загальне уяв- 
лення про види страхового покриття. Поточні загальні умови страхування 
на момент укладання договору є вирішальними щодо вашого страхового 
забезпечення.

Ви повинні це знати

www.allianz.de
Allianz Versicherungs-AG

Порівняння тарифів

Доцільні доповнення до страхового захисту

Ми завжди поруч, коли це важливо:
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Dieser ukrainische Prospekt ist ein besonderer Service für Sie. Alle Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. 
Die gesamte Kommunikation zu Ihrem Vertragsverhältnis erfolgt ebenfalls in deutscher Sprache.


