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Skonãily prázdniny, dûti usedly
opût do ‰kolních lavic a moÏná
právû nyní je vhodná doba, aby-
chom se zamysleli nad tím, jak
kvalitnû máme zabezpeãeny na‰e
domovy a to nejcennûj‰í, na‰e dûti. 

Je dobré si projít star‰í pojistné
smlouvy a posoudit, zda opravdu
pokr˘vají v dostateãné v˘‰i v‰ech-
na moÏná rizika, která Ïivot pfiiná-
‰í. Poji‰Èovna  Allianz nabízí uce-
len˘ komplet pojistek pro zaji‰tûní
Va‰eho domova, pojistek, které
Vám pomohou fie‰it svízelné Ïivot-
ní situace.

Pro dûti to je produkt Pastelka,
kter˘ variabilnû pokr˘vá rizika úra-
zu, váÏného onemocnûní, odpovûd-
nosti a prakticky v‰echny dal‰í 
oblasti rizik, které mohou Va‰e ra-
tolesti ohrozit. 

Poji‰tûní Pastelka prodává Allianz
za zv˘hodnûnou cenu, která je nûkoli-
kanásobnû niÏ‰í, neÏ obdobné produk-
ty pro dospûlé a mládeÏ nad 16 let. 

Velkou v˘hodou tohoto poji‰tûní
je skuteãnost, Ïe mÛÏe b˘t sjedná-
no aÏ do vûku 25 let dítûte za 

cházet. Pokud tedy zjistíte závadu ve
své domácnosti na vodovodním ãi
odpadním fiádu, elektroinstalaci, nebo
vám ve sklepû fiádí hlodavci, ktefií
mohou po‰kodit elektrické kabely
a zpÛsobit poÏár, usadí-li se na pÛdû
sr‰ni, mÛÏete vyuÏít asistenãní sluÏ-
bu, která stejnû jako v mnoha podob-
n˘ch pfiípadech zajistí odstranûní 
potíÏí odborníky. 

Asistenãní sluÏba  Allianz provede
odstranûní závad provûfien˘mi insta-
latéry, topenáfii, zámeãníky, elektri-
káfii, sklenáfii, pokr˘vaãi a dal‰ími fie-
meslníky. âasto je tato sluÏba vyuÏí-
vána pfii „zabouchnutí” klíãÛ v bytû.
Asistenãní sluÏby jsou souãástí poji‰-
tûní domácnosti a jsou poskytovány
bezplatnû. 

Pokud si klient napfiíklad platí poji-
stku v cenû 1000 Kã roãnû, má nárok
na dva asistenãní zásahy za rok, kaÏd˘
do hodnoty 4 000 Kã. Souãástí tûchto
asistenãních sluÏeb jsou také opravy
ve‰ker˘ch elektrospotfiebiãÛ, které
jsou v domácnosti, formou prodlouÏe-
né záruky na 5 let od zakoupení.

Vladimír Franc

dÛm, ale také napfiíklad zahrada, altá-
nek, plot a dal‰í stavby na pozemku. 

Zatímco u konkurenãních spo-
leãností je vût‰inou tfieba tyto ãásti
dopojistit, Allianz ve sv˘ch kvalit-
ních tarifech zahrnuje do pojistky
v‰echny ãásti nemovitosti.

U poji‰tûní domácnosti b˘vá nej-
ãastûj‰ím problémem takzvané
podpoji‰tûní; tedy poji‰tûní movi-
t˘ch ãástí domácnosti na mnohem
niÏ‰í ãástku, neÏ jaká je skuteãná
hodnota vybavení domácnosti.
V pfiípadû pojistné události pak li-
kvidátor zohlední tuto skuteãnost. 

Napfiíklad máte vybavení bytu
v hodnotû 600 tisíc a pojistku na li-
mit 200 tisíc? Po zapoãtení tohoto
podhodnocení pak místo 200 tisíc
dostanete jen 70 tisíc Kã. Proto do-
poruãuji vyuÏít bezplatné sluÏby,
kterou Allianz nabízí a nechat si
zku‰en˘m poradcem navrhnou ak-
tualizaci souãasné pojistky. 

Poji‰Èovna Allianz nabízí k poji‰tû-
ní domácnosti zcela bezkonkurenãní
asistenãní sluÏby. Vychází z pfiedpo-
kladu, Ïe je levnûj‰í haváriím pfied-

pÛvodní, nízk˘ tarif. Jako jediná po-
ji‰Èovna pamatujeme také na pfiípa-
dy, kdy jeden z rodiãÛ se pro úmrtí,
invaliditu ãi jin˘ váÏn˘ dÛvod ne-
mÛÏe podílet na financování této po-
jistky. V takovém pfiípadû pfiebírá je-
ho povinnost spoleãnost Allianz.

Dal‰í oblastí je poji‰tûní nemovi-
tostí, tedy rodinn˘ch i bytov˘ch do-
mÛ a poji‰tûní domácnosti. U tohoto
produktu se ãasto zapomíná na to, Ïe
souãástí majetku není jen vlastní
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Poji‰Èovna ALLIANZ zajistí Vá‰ domov
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Nabídku jedné z nejvût‰ích svûtov˘ch poji‰Èovacích spoleãností pfiibliÏuje Vladimír Franc, MBA,
generální reprezentant Allianz poji‰Èovny, a.s., v Blansku:

Pro podrobnûj‰í informace o tûchto pojistn˘ch produktech doporuãuji nav‰tívit na‰e zastoupení v Blansku na adrese Svitavská ã. 14B; je to budova 
mezi Billou a Benzinou. Otevfieno máme Po, St – 8:00-12:00; 13:00-18:00; Út, ât, Pá – 8:00-12:00; 13:00-17:00.

Kontakt: telefon 603 143 926, kód VIP slevy „MOJE_ALLIANZ"_aÏ_60%, email: vladimir.franc@iallianz.cz, webová prezentace: www.allianzfranc.cz


