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TOP SLEVY ãerven: EGYPT 8490* TUNIS 9290*
BULHARSKO 8490* KRÉTA all 9990* RHODOS 10990*
KORFU 10990* SANTORINI Brno 13490* KYPR 9990*

MALTA 10990* âERNÁ HORA 9990* SICÍLIE 12990* 
EMIRÁTY 17290* KAPVERDY 17690* MAROKO 14690

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823 

Pneuservis tel.: 516 499 827 

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

KaÏdému z nás se v Ïivotû obãas stane,
Ïe nechtûnû zpÛsobí svojí nepozorností,
‰patn˘m odhadem, ãi jen obyãejnou smÛ-
lou, nûjakou ‰kodu. Pokud jde o ‰kodu na
cizím majetku, nebo dokonce zdraví, mÛÏe
její úhrada zpÛsobit aÏ nefie‰itelné problémy
a likvidaci pracnû vybudovaného majetko-
vého zázemí celé rodiny, firmy, nebo tfieba
i sdruÏení vlastníkÛ bytov˘ch jednotek.

Zvlá‰tû nyní je vhodné zamyslet se nad
tím, jestli toto riziko máte dostateãnû po-
kryto vhodnou pojistkou. Letos totiÏ zaãal
platit nov˘ Obãansk˘ zákoník, kter˘ nav˘-
‰il limity pro náhrady zpÛsobn˘ch ‰kod.
Velmi ãasto se stává, Ïe poji‰tûní sjednané
dfiíve, jiÏ zdaleka nekryje moÏnou v˘‰i
‰kod a tato oblast je stále opomíjena.
Domnívám se, Ïe neprávem, neboÈ relativ-
nû velmi nízké pojistné dokáÏe pomoci
v pfiípadech, kdy zpÛsobená ‰koda dosa-
huje vysok˘ch ãástek. 

Poji‰Èovna Allianz nabízí velkou ‰kálu
odpovûdnostních produktÛ, ze kter˘ch si
jistû kaÏd˘ vybere tu nejvhodnûj‰í.

Rád bych upozornil na tfii druhy poji‰-
tûní odpovûdnosti - pro firmy, jednotlivce
a ãleny v˘boru Spoleãenství vlastníkÛ
(bytov˘ch) jednotek.

Poji‰tûní pro firmy mÛÏe pokr˘t velk˘
rozsah odpovûdnosti, kterou majitelé firmy
nesou ve vztahu k zákazníkÛm. Vada mate-

la ránu dobfie kopnutého míãe z kopaãky
va‰eho syna. Domov je místem, které má-
me rádi, ale i místem, kde se mÛÏe stát co-
koliv, Ïivot sám pí‰e pfiíbûhy, na které by
fantazie nestaãila…

A tím se dostáváme k dal‰í oblasti.
Pfiedsedové a ãlenové v˘borÛ SVJ vy-

konávají své funkce vût‰inou za nevelkou
odmûnu, a pfiesto jejich chybné rozhodnu-
tí, neznalost ãi opomenutí, mohou b˘t pfií-
ãinou znaãn˘ch majetkov˘ch ‰kod. Za ty-
to ‰kody plnû odpovídají sv˘m majetkem.
Poji‰tûní odpovûdnosti pro tyto funkcio-
náfie je dal‰í samostatnou kategorií poji‰-
tûní, kterou Allianz nabízí.

K poji‰tûní vlastního domu a poji‰tûní
odpovûdnosti SVJ jako celku nyní pfiidává-
me i poji‰tûní orgánÛ SVJ právû z toho dÛ-
vodu, Ïe musí ãinit rozhodnutí, která ne-
jsou lehká a mohou zpÛsobit SVJ ‰kodu.

Vzhledem k blíÏícím se prázdninám
a dobû dovolen˘ch je urãitû vût‰í pravdûpo-
dobnost, Ïe ãastûji neÏ kdykoliv jindy, bu-
dete potfiebovat cestovní poji‰tûní. Allianz
nabízí cestovní poji‰tûní s kouzelnou for-
mulkou „NO LIMIT” na poji‰tûní náhrad za
léãebné v˘lohy, takÏe na cestách vás díky
nûmu neãeká Ïádné nepfiíjemné pfiekvapení. 

V‰echny zájemce o tato a dal‰í poji‰tû-
ní rád se sv˘m teamem uvítám v na‰í po-
boãce v Blansku.

organizuje jako OSVâ outdoorovou akci
pro klienty firmy X. Nûkomu z nich se pfii
akci zniãí drahé kolo ãi dokonce auto a bu-
de chtít ‰kodu uhradit po firmû X. Pokud
‰kodu zpÛsobili její zamûstnanci, mÛÏe po
nich firma vymáhat podle zákoníku práce
náhradu jen do v˘‰e 4,5 násobku jejich
mûsíãního pfiíjmu. JestliÏe ji ov‰em zpÛso-
bil najat˘ instruktor externista, mÛÏe po
nûm vymáhat uhrazení celé ‰kody. U mno-
hasettisícového auta nebo je‰tû draÏ‰ích
‰kod na zdraví to mÛÏe znamenat pro sa-
mostatnû v˘dûleãnou osobu konec podni-
káním. ¤ada takto podnikajících lidí si po-
dobná rizika pfiitom vÛbec neuvûdomuje.
Poji‰tûní pfiitom pfii obratech do 1 milionu
korun stojí pár stokorun mûsíãnû.

Poji‰tûní odpovûdnosti v obãanském Ïi-
votû je dÛleÏité pro rodinu i jednotlivce.
V rodinû pak dokáÏe jedna spoleãná pojist-
ka pokr˘t náhradu ‰kod, které sv˘m koná-
ním zpÛsobí v‰ichni její ãlenové, nebo ãle-
nové spoleãné domácnosti. Pfiitom kvalitní
poji‰tûní odpovûdnosti stojí nûkolik deseti-
korun mûsíãnû. A umí uhradit ‰kody sou-
sedÛm zpÛsobené prasklou hadicí va‰í
praãky nebo zranûnému chodci na ulici,
kterému  kamarádka va‰í Ïeny pfii v˘po-
moci s pfiedvánoãním úklidem shodila na
hlavu stfiep z okna, které nechtûnû rozbila,
ãi zimní zahradu souseda, která nevydrÏe-

riálu, chyba montáÏe a mnoho dal‰ích pfiíãin
mohou zpÛsobit, Ïe dodan˘ v˘robek zpÛso-
bí nemalé ‰kody, které po‰kozen˘ bude chtít
uhradit. V̆ ‰e tûchto ‰kod je novû stanovena
v nejménû ãtyfinásobcích dosavadních ãás-
tek. JestliÏe i v minulosti docházelo kvÛli
v˘platû zpÛsoben˘ch ‰kod k likvidaci jinak
úspû‰né firmy, tak je zfiejmé, Ïe s platností
NOZ by mûli majitelé bedlivû prostudovat
dosavadní pojistky, a to jak z pohledu v˘‰e
od‰kodnûní, tak i moÏn˘ch v˘luk plnûní.

Staãí jeden pfiíklad, Ïe vydûlat si pár ti-
síc korun a zaplatit za to milion nemusí
b˘t tûÏké. Napfiíklad sportovní instruktor

Sídlo zastoupení v Blansku. foto: ph

Nov˘ obãansk˘ zákoník mÛÏe 
prodraÏit ‰kody, za které odpovídáte
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Poji‰tûní osobní odpovûdnosti je pro Ïivot stejnû dÛleÏité, jako pro provoz automobilu povinné ruãení. O tom, co se
v Ïivotû mÛÏe stát, hovofií Vladimír Franc, MBA, generální reprezentant Allianz poji‰Èovny v Blansku. 

Sídlíme v Blansku v ulici Svitavská ã. 14B; v budovû mezi Billou a Benzinou. Otevfieno máme Po, St, Pá 9:30 - 12:30 a 15:30 – 18:30 hodin. 
Kontakt: telefon 603 143 926, email: Vladimir.Franc@iallianz.cz, webová prezentace: www.allianzfranc.cz. 


