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Jednou z nejvût‰ích poji‰Èovacích spo-
leãností na svûtovém trhu je Allianz
Group, která byla zaloÏena v roce 1890
v Berlínû a záhy expandovala takfika do ce-
lého svûta. Allianz od‰kodÀovala po‰koze-
né po zemûtfiesení v San Francisku v roce
1906, pojistila i legendární Titanic.
Dlouh˘ch 124 let pÛsobení, dnes jiÏ v 70
zemích svûta, provûfiilo sílu a stabilitu této
spoleãnosti. Poji‰Èovna Allianz má nyní
svého zástupce také v Blansku. Je jím
Vladimír Franc, MBA, generální reprezen-
tant Allianz poji‰Èovny a.s., kterého jsem
se zeptal:

Pane Franci, mÛÏete pfiedstavit produk-
ty, které nabízíte klientÛm?

Mohu vyjmenovat okruhy poji‰tûní ja-
ko je odpovûdnost, majetek movit˘ a ne-
movit˘, Ïivot, penze, cestování, automobi-
ly a poji‰tûní pro firmy, tedy kompletní
portfolio poji‰Èovny Allianz. 

Domnívám se v‰ak, Ïe mnohem dÛleÏi-
tûj‰í, neÏ rozsah nabízen˘ch produktÛ, je
individuální pfiístup k zákazníkovi. 

Zaãínám tím, Ïe spoleãnû s klientem
provedeme anal˘zu jeho Ïivotní situace,
jak profesní tak i osobní, a teprve pak do-
poruãím, co by bylo vhodné pojistit a co
ne. Klientovi tak mohu navrhnout opti-
mální pojistn˘ plán. Já osobnû si zakládám
na tom, Ïe nedoporuãuji klientÛm poji‰tû-
ní za kaÏdou cenu, ale volím osobní pfií-
stup a jsem kaÏdému nápomocen ve v˘bû-
ru toho, co potfiebuje a co naopak mÛÏe 
oÏelet.

letos, s platností nového obãanského zá-
koníku, je tfieba velmi bedlivû formulovat
rozsah poji‰tûní odpovûdnosti pro kaÏdou
oblast na‰í ãinnosti. Je vhodné poukázat
na to, Ïe od‰kodné po‰kozen˘m tento no-
v˘ obãansk˘ zákoník stanovuje v nûkoli-
kanásobné v˘‰i a proto souãasná v˘‰e kry-
tí nemusí vÏdy postaãovat. Jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe to není jen vhodné, ale doslova Ïi-
votnû nutné, neboÈ nedostateãné zabezpe-
ãení mÛÏe b˘t pro jednotlivce i firmu fi-
nanãnû likvidaãní.

Zatímco u star‰ích pojistn˘ch smluv
prodejci ãasto nabízí aktualizace s ohle-
dem na rozrÛstající se firmu, nebo lépe vy-
baven˘ byt, odpovûdnostní doloÏky jsou
opomíjeny. 

Kde klienti najdou novû otevfienou po-
boãku?

Sídlíme v Blansku v ulici Svitavská ã.
14B; je to budova mezi Billou a Benzinou.
Otevfieno máme Po, St, Pá 9:30 - 12:30
a 15:30 – 18:30 hodin. Je‰tû kontakty: tele-
fon 603 143 926, email: Vladimir.Franc@
iallianz.cz, webovou prezentaci naleznete
na adrese: www.allianzfranc.cz. Rád bych
je‰tû pozval nejen na‰e klienty na Den dûtí,
kter˘ uspofiádáme o víkendu 30.- 31. kvûtna
na parkovi‰ti vedle domu Barev. V pestrém
programu pro dûti bude pfiipraven skákací
hrad, cesta za Pastelkou, stánek jistoty
s Allianz a dal‰í. 

Pane Franci, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

ve které jsou potfiebné odborné vûdomosti
z kaÏdé konkrétní ãinnosti, se projevuje
v˘hoda zázemí velké spoleãnosti. Allianz
má pro kaÏd˘ obor specialisty, ktefií doká-
Ïou pfiesnû vyhodnotit skuteãné potfieby
kaÏdého provozu.

Ov‰em vÏdy, aÈ jiÏ poji‰Èuji nemovitost,
firmu, nebo sportovce, první problém, na
kter˘ klienta upozorÀuji, je poji‰tûní od-
povûdnosti. 

Proã právû poji‰tûní odpovûdnosti?
Je to podle mého názoru ponûkud opo-

míjená oblast. Uvádí se pfiípad, kdy v bytû
ve 4. poschodí zavadíte o kvûtináã na oknû
a ten váÏnû, nebo smrtelnû, zraní ãlovûka na
chodníku. Náhrady pro jeho nezaopatfienou
rodinu mohou narÛst do astronomické v˘‰e
a je tfieba si uvûdomit, Ïe za ‰kody zpÛsobe-
né, byÈ neúmyslnû, ruãíme cel˘m sv˘m 
majetkem. Padající kvûtináãe sice nejsou
nejãastûj‰ím nebezpeãím, ale velkému
mnoÏství podobn˘ch rizik, vypl˘vajících
z na‰í kaÏdodenní bûÏné ãinnosti, je vysta-
ven kaÏd˘ z nás, aniÏ si to ãasto uvûdomu-
je. Poji‰tûní kryjící velkou oblast obãanské
odpovûdnosti stojí navíc mnohonásobnû
ménû, neÏ napfiíklad poji‰tûní rekreaãní cha-
ty u lesa. Pfiitom bez chaty mÛÏeme úspû‰-
nû Ïít dál, ale kdyÏ exekutor zabaví ve‰ker˘
majetek, tak je to urãitû velk˘ problém.

Je‰tû markantnûji tento problém vystu-
puje v podnikatelské sféfie. Nesprávnû
zhotoven˘ v˘robek, nebo nekvalitní sluÏ-
ba, mÛÏe napáchat nedozírné ‰kody, které
budou chtít po‰kození uhradit. Zvlá‰tû 

Motto na‰eho zastoupení zní:
„Co Vám nebude chybût, nebo na co

máte dost penûz, to nepoji‰Èujte. Se v‰ím 
ostatním Vám poradíme.”

Mnozí zákazníci ãasto zbyteãnû inves-
tují velké prostfiedky do nesprávn˘ch, ãi
zbyteãn˘ch pojistek. Moji zásadou je sna-
Ïit se, aby klient byl nejen spokojen˘, ale
také aby trvale prosperoval. K tomuto cíli
pfiispívám radou, jak nejefektivnûji zajistit
jeho pfiíjmy tak, aby si udrÏel a roz‰ifioval
svÛj majetek.

Specializujete se na konkrétní druh po-
jistek?

Mojí osobní specializací je poji‰tûní ze-
mûdûlství - plodiny, zvífiata, stroje, prÛmy-
slové a strojní poji‰tûní. Právû v této sféfie,

Vladimír Franc, MBA. foto: ph

NOVÁ POBOâKA POJI·ËOVNY 
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