Cílové trhy Allianz produktů
Autopojištění
MojeAuto
Produkt MojeAuto je určen pro všechny fyzické
a právnické osoby provozující nebo vlastnící maximálně
5 vozidel, která:
• podléhají registraci (vozidlo musí mít SPZ) nebo
• nepodléhají registraci, ale jezdí po komunikacích
a mohou způsobit svým provozem škodu (například
traktory, vysokozdvižné vozíky apod.
a mají zákonnou povinnost se pojistit (pro případ
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
dle zákona č. 168/1999 Sb.) nebo mají pojistný zájem
přiměřeně ochránit hodnotu svého nebo cizího majetku
Pojištění v rámci MojeAuto jsou určena jak pro
provozovatele/vlastníky vozidel běžně (privátně)
užívaných, tak i pro ty s vozidly využívanými k podnikání,
jako je například rozvoz zboží, taxislužba, půjčovna apod.
Produkt MojeAuto není určen zejména pro zájemce
o pojištění:
• s vozidly viditelně poškozenými (vyjma balíčku
KOMFORT – ten lze nabídnout všem)
• s vozidly staršími 20 let (vyjma balíčku KOMFORT)
• se staršími vozidly, u nichž by pojistné bylo ve zřejmém
nepoměru k obvyklé ceně vozidla (týká se balíčků
PLUS, EXTRA a MAX)

• s vozidly, která nemají a v dohledné době ani mít
nebudou platný český technický průkaz (vyjma balíčku
KOMFORT)
• používající svá vozidla výhradně pro závody nebo
soutěže
Pojištění majetku a odpovědnosti
MůjDomov
Produkt MůjDomov je vhodný pro:
• majitele (fyzické i právnické osoby) rodinných domů,
chalup, chat, bytů
• majitele (fyzické i právnické osoby) garáží v osobním
vlastnictví (pouze trvale obývané)
• majitele (fyzické i právnické osoby) souborů předmětů,
které tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu
nebo uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob
žijících s ním ve společné domácnosti, a to včetně
věcí vnešených návštěvou (pouze trvale obývané),
elektronických a optických přístrojů sloužících k výkonu
povolání nebo k výdělečné činnosti, stavebních
součástí a zvířat
• fyzické osoby požadující pojištění občanské
odpovědnosti (pouze trvale obývané), pro majitele
budov (fyzické i právnické osoby) požadující pojištění
odpovědnosti vyplývající z výkonu vlastnictví
k rodinným domům, chalupám, chatám, bytům (včetně

vedlejších staveb) nebo samostatně stojícím garážím
(pouze trvale obývané), pro nájemce (fyzické osoby,
pouze trvale obývané) rodinných domů, chalup, chat,
bytů a garáží požadující pojištění odpovědnosti za
škody vzniklé na těchto pronajatých budovách
Produkt MůjDomov (pojištění budov) není vhodný pro:
• majitele budov ve špatném technickém stavu
• nájemce budov a bytů
• majitele družstevních bytů
• majitele budov sloužících k podnikání na více než
60 % započitatelné plochy
Produkt MůjDomov (pojištění budov a domácností) není
vhodný pro:
• majitele budov a majitele zařízení domácností
nacházejících se v povodňové zóně (C), pokud požadují
ochranu proti povodni
Flotilové pojištění
Allianz FLOTILA
Produkt Allianz FLOTILA je určen primárně pro právnické
osoby a podnikatele provozující nebo vlastnící vozové
parky nad 5 vozidel, která:
• podléhají registraci (vozidlo musí mít SPZ) nebo
• nepodléhají registraci, ale jezdí po komunikacích
a mohou způsobit svým provozem škodu (traktory,
vysokozdvižné vozíky)
a mají zákonnou povinnost se pojistit (pro případ
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
dle zákona č. 168/1999 Sb.) nebo mají pojistný zájem
přiměřeně ochránit hodnotu svého nebo cizího majetku.
Pojištění pro jednotlivá vozidla lze sjednat až po
uzavření skupinové pojistné smlouvy, která upravuje
podmínky vzniku, zániku a trvání jednotlivých pojištění
a také celé skupinové smlouvy, rovněž tak jsou v ní
popsány nabízené druhy pojištění. Pojistné se stanovuje
jednou částkou pro celý soubor pojištěných vozidel
a zpravidla je účtováno v měsíčních intervalech. Jeho
výše je přímo ovlivněna škodním průběhem celého
souboru vozidel. Pojištění nabízená v rámci produktu
Allianz Flotila jsou určena jak pro provozovatele/
vlastníky vozidel běžně (privátně) užívaných, tak i pro
ty s vozidly využívanými k podnikání, jako je například
rozvoz zboží, taxislužba, půjčovna.
Produkt Allianz FLOTILA není určen zejména pro zájemce
o pojištění:
• s vozidly viditelně poškozenými (vyjma samotného
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla – to lze nabídnout všem)
• s vozidly nad 15 let stáří, pokud požadují Havarijní
pojištění
• se staršími (10 – 15 let) nebo výrazně opotřebenými
vozidly, u nichž by pojistné bylo ve zřejmém nepoměru
k obvyklé ceně vozidla (týká
se Havarijního pojištění)
• s vozidly, která nemají a v dohledné době ani mít
nebudou, platný český technický průkaz (vyjma
samotného Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla)
• používající svá vozidla výhradně pro závody nebo
soutěže

Cestovní pojištění
MojeCesta
Produkt MojeCesta je vhodný pro fyzické osoby
a právnické osoby.
Tento produkt je vhodný pro zájemce o pojištění, kteří:
• cestují do zahraničí, ať už s cestovní kanceláří nebo
individuálně
• cestují do zahraničí na 1 až 90 dnů (krátkodobé
pojištění)
• cestují na území ČR v rámci turistických nebo školních
zájezdů (krátkodobé pojištění), toto pojištění
nezahrnuje pojištění léčebných výloh
• cestují během roku do zahraničí opakovaně (roční
pojištění s neomezeným počtem výjezdů do zahraničí,
jeden výjezd až na 45 dnů)
• cestují během roku do zahraničí opakovaně s rodinou,
tj. až 2 dospělí plus 1 až 3 děti (roční rodinné pojištění
s neomezeným počtem výjezdů do zahraničí, jeden
výjezd až na 30 dnů)
• cestují do zahraničí za účelem dlouhodobého pobytu
např. na studijní stáž, za prací apod. (roční pojištění)
• mají trvalý, dlouhodobý nebo přechodný pobyt v ČR
Dále je produkt vhodný pro samostatné právní subjekty
(firmy), které své zaměstnance vysílají na služební cesty
do zahraničí (skupinové pojištění).
Produkt MojeCesta není vhodný pro:
• osoby cestující za účelem provozování extrémních
sportů nebo sportů provozovaných profesionálně
• těhotné ženy po ukončení 26. týdne těhotenství
• těhotné ženy, jejichž těhotenství bylo lékařem
označeno za rizikové
• osoby s nestabilizovaným chronickým onemocněním
• osoby cestující do oblastí nacházejících
se v nadmořské výšce nad 5 000 metrů
• občany, kteří nemají trvalý, dlouhodobý ani přechodný
pobyt na území ČR
• osoby cestující do rizikových, válečných nebo odlehlých
oblastí
Jednorázové investiční životní pojištění
MojeInvestice Climate Action
Produkt MojeInvestice Climate Action je vhodný pro
zájemce o pojištění, který:
• chce pojistit sebe nebo jinou osobu pro případ smrti
a smrti následkem úrazu a tím finančně zajistit
obmyšlenou osobu
• má alespoň průměrné znalosti a zkušenosti v oblasti
investování
• disponuje volnými finančními prostředky
(ze zaměstnání, podnikání, vlastnictví majetku apod.),
které chce investovat
• chce investovat krátkodobě (investiční horizont
do 5 let), případně střednědobě či dlouhodobě
s doporučením reinvestování
• má konzervativní (preferuje kapitálovou ochranu)
nebo vyvážený investiční profil, v případě dynamického
profilu je produkt vhodný za účelem diverzifikace
portfolia
• má pojistný zájem na území ČR (trvalý, obvyklý nebo
dlouhodobý pobyt v ČR)

Produkt MojeInvestice Clima Action není vhodný pro
zájemce o pojištění, který:
• nerozumí principům investování (vztahu rizika
a potenciálního výnosu, výnos investice není jistý,
minulé výnosy nepredikují budoucí výnosy)
• nedisponuje volnými finančními prostředky
(ze zaměstnání, podnikání, vlastnictví majetku apod.)
pro investování
• má sklon k riziku vysoce konzervativní;
• vyžaduje vysokou likviditu produktu (nelze provádět
částečné odkupy)
• nemá pojistný zájem na území ČR (trvalý, obvyklý nebo
dlouhodobý pobyt v ČR)
MojeInvestice Klima
Produkt MojeInvestice Klima je vhodný pro zájemce
o pojištění, který:
• chce pojistit sebe nebo jinou osobu pro případ smrti
a smrti následkem úrazu a tím finančně zajistit
obmyšlenou osobu
• má alespoň průměrné znalosti a zkušenosti v oblasti
investování
• disponuje volnými finančními prostředky
(ze zaměstnání, podnikání, vlastnictví majetku apod.),
které chce investovat
• chce investovat krátkodobě (investiční horizont
do 5 let), případně střednědobě či dlouhodobě
s doporučením reinvestování
• má konzervativní (preferuje kapitálovou ochranu) nebo
vyvážený investiční profil, v případě dynamického profilu
je produkt vhodný za účelem diverzifikace portfolia
• má pojistný zájem na území ČR (trvalý, obvyklý nebo
dlouhodobý pobyt v ČR)
Produkt MojeInvestice Aqua není vhodný pro zájemce
o pojištění, který:
• nerozumí principům investování (vztahu rizika
a potenciálního výnosu, výnos investice není jistý,
minulé výnosy nepredikují budoucí výnosy)
• nedisponuje volnými finančními prostředky
(ze zaměstnání, podnikání, vlastnictví majetku apod.)
pro investování
• má sklon k riziku vysoce konzervativní
• vyžaduje vysokou likviditu produktu (nelze provádět
částečné odkupy)
• nemá pojistný zájem na území ČR (trvalý, obvyklý nebo
dlouhodobý pobyt v ČR)
Amundi Strategy Portfolio
Produkt Amundi Strategy Portfolio je vhodný pro zájemce
o pojištění, který:
• si přeje pojistit sebe nebo jinou určenou osobu pro
případ smrti a smrti následkem úrazu, a tím finančně
zajistit obmyšlenou osobu, k tomu chce využít
kombinaci jednorázové investice a pojistné ochrany,
která je odvozena z této investice
• má volné finanční prostředky v hodnotě alespoň
100 000 Kč (ze zaměstnání, podnikání, vlastnictví majetku
apod.), které chce k zajištění obmyšlené osoby využít
• si přeje finanční prostředky investovat až do své smrti
(nebo smrti jiné určené osoby)
• si přeje mít možnost v průběhu trvání pojištění vkládat
další volné finanční prostředky

• se obává, že v době smrti pojištěného může dojít
k poklesu na kapitálových trzích, takže aktuální
hodnota investice může být nižší než zaplacené
pojistné a chce mít proto zaručenou návratnost
investovaných prostředků
• akceptuje, že při smrti pojištěného více než 10 let po
počátku pojištění nebo ve věku nad 75 let již tuto ochranu
návratnosti investovaných prostředků mít nebude
• má alespoň průměrné znalosti a zkušenosti v oblasti
investování (rozumí vztahu rizika a potenciálního
výnosu, výnos investice není jistý, minulé výnosy
nepredikují budoucí výnosy)
• rozumí konstrukci nabízeného pojistného produktu
• si chce vybrat vhodnou investiční strategii
• nechce uplatňovat daňové výhody
• chce mít možnost vybrat část hodnoty investice
nebo celou investici předčasně (a tím snížit pojistnou
ochranu obmyšlené osoby); je si vědom, že hodnota
výběru je odvozena od aktuální hodnoty investice
(bude tak realizovat zisk nebo ztrátu ze své investice)
• má trvalý, obvyklý nebo dlouhodobý pobyt v ČR
Produkt Amundi Strategy Portfolio není vhodný pro
zájemce o pojištění, který:
• má primární zájem a potřebu zajistit sebe nebo jiné
osoby pro případ nepředvídatelných událostí týkajících
se života a zdraví (nikoliv smrti), a být tak chráněn
před výpadkem přijmu svých, či jiných osob z důvodu
úrazu či nemoci, nebo mít zajištěné své závazky nebo
závazky jiných osob (v takovém případě je pro klienta
vhodný produkt Allianz ŽIVOT)
• nerozumí principům investování (vztah rizika
a potenciálního výnosu, výnos investice není jistý,
minulé výnosy nepredikují budoucí výnosy)
• nerozumí konstrukci nabízeného pojistného produktu
• nemá volné finanční prostředky v hodnotě alespoň
100 000 Kč (ze zaměstnání, podnikání, vlastnictví
majetku apod.) pro investování
• preferuje pravidelné garantované výnosy
investovaných prostředků
• nemá trvalý, obvyklý nebo dlouhodobý pobyt v ČR
Životní pojištění
Allianz ŽIVOT
Produkt Allianz ŽIVOT bez investiční složky i s investiční
složkou je vhodný pro zájemce o pojištění, který:
• má pojistný zájem a potřebu zajistit sebe nebo jiné
osoby pro případ nepředvídatelných událostí týkající se
života a zdraví a být tak chráněn před výpadkem příjmu
svých, či jiných osob z důvodu úrazu či nemoci, nebo mít
zajištěné své finanční závazky nebo závazky jiných osob
(hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr apod.)
• zajišťuje sebe nebo jiné osoby, které mají dobrý či
mírně zhoršený a stabilizovaný zdravotní stav (osoby
se zhoršeným zdravotním stavem lze přijmout do
pojištění na základě posouzení pojistného rizika)
• disponuje finančními prostředky (ze zaměstnání,
podnikání, vlastnictví majetku apod.) pro pravidelné
placení pojistného
• má pojistný zájem na území ČR (trvalý, obvyklý nebo
dlouhodobý pobyt v ČR)

Produkt Allianz ŽIVOT bez investiční složky i s investiční
složkou není vhodný pro zájemce o pojištění, který:
• chce být pojištěn, ale má velmi špatný zdravotní stav
(např. rakovina s metastázemi)
• chce být pojištěn, ale je v pracovní neschopnosti nebo
čeká na výsledky vyšetření
• nedisponuje finančními prostředky (ze zaměstnání,
podnikání, vlastnictví majetku apod.) pro pravidelné
placení pojistného
• nemá pojistný zájem na území ČR (trvalý, obvyklý nebo
dlouhodobý pobyt v ČR)
Kromě výše uvedeného produkt Allianz ŽIVOT bez
investiční složky není také vhodný pro zájemce, který:
• má potřebu kombinovat pojistnou ochranu s možností
investovat část pojistného do investičních nástrojů
• chce využívat příspěvek zaměstnavatele, či daňové
výhody
Zájemce o produkt Allianz ŽIVOT s investiční složkou by
navíc ke zmíněným společným bodům měl také:
• mít potřebu kombinovat pojistnou ochranu s možností
investovat (pravidelně, nebo mimořádně) část
pojistného do investičních nástrojů a vytvořit si tak
finanční rezervu do důchodového věku nebo pro jinou
významnou událost v průběhu trvání pojištění (studium
dětí, pořízení bydlení apod.)
• upřednostňovat produkt s vysokou likviditou a zároveň
nechce uplatňovat daňová zvýhodnění, či příspěvek od
zaměstnavatele (peněžní prostředky ihned k dispozici
díky částečným odkupům), nebo mít potřebu uplatňovat
daňová zvýhodnění, či příspěvek od zaměstnavatele
a nepreferuje okamžitou výplatu peněžních prostředků
(nelze provádět částečné odkupy)
• chtít investovat krátkodobě, střednědobě nebo
dlouhodobě (pro ověření zkušeností a znalostí je
zájemci o pojištění předložen investiční dotazník)
Produkt Allianz ŽIVOT s investiční složkou není vhodný
pro zájemce o pojištění, který k výše zmíněnému
společnému taktéž:
• nerozumí principům investování (vztahu rizika
a potenciálního výnosu, výnos investice není jistý,
minulé výnosy nepredikují budoucí výnosy)
• nerozumí principům investičního životního pojištění
Amundi LIFE
Produkt Amundi LIFE je vhodný pro zájemce o pojištění,
který:
• si přeje pojistit se pro případ smrti, a tím finančně zajistit
obmyšlenou osobu:
– k tomu chce využít kombinaci pravidelné investice
a pojistné ochrany, která je odvozena z této investice
– přeje si, aby obmyšlená osoba vždy obdržela
minimálně celou výši plánovaného zaplaceného
pojistného na investici za sjednanou pojistnou dobu
• si přeje pojistit se pro případ dožití; plánuje tak využít
pravidelnou investici pro vytvoření finanční rezervy do
důchodového věku nebo pro jinou významnou událost
(studium dětí, pořízení bydlení apod.)
• si přeje mít možnost pojistit se pro případ úrazu (smrt
následkem úrazu, trvalé následky úrazu, denní
odškodné úrazu)

• má volné finanční prostředky (ze zaměstnání, podnikání,
vlastnictví majetku apod.) pro pravidelné placení
pojistného, které zahrnuje i pravidelnou investici
• si přeje mít možnost v průběhu trvání pojištění vkládat
další volné finanční prostředky, a tím navýšit pojistnou
ochranu pro případ smrti
• si přeje investovat krátkodobě, střednědobě nebo
dlouhodobě
• chce uplatňovat daňové výhody; v takovém případě
produkt neumožňuje klientovi předčasně vybírat část
hodnoty investice; produkt je však vhodný i pro toho,
kdo nechce uplatňovat daňové výhody; v takovém
případě produkt umožňuje klientovi předčasně vybírat
část hodnoty investice; pokud klient chce tuto možnost
využít, je si vědomý, že provedením předčasného výběru
sníží pojistnou ochranu pro případ smrti a že hodnota
předčasného výběru je odvozena od aktuální hodnoty
investice (bude tak realizovat zisk nebo ztrátu ze své
investice)
• má alespoň průměrné znalosti a zkušenosti v oblasti
investování (rozumí vztahu rizika a potenciálního výnosu,
výnos investice není jistý, minulé výnosy nepredikují
a nezaručují budoucí výnosy, …) a rozumí konstrukci
nabízeného pojistného produktu
• si chce na základě svého investičního profilu, který
může být konzervativní až dynamický, vybrat vhodnou
investiční strategii
• má dobrý či mírně zhoršený zdravotní stav a bude moci
potvrdit prohlášení o zdravotním stavu
• má trvalé bydliště v ČR, českou státní příslušnost
Produkt Amundi LIFE není vhodný pro zájemce
o pojištění, který:
• má primární zájem a potřebu zajistit pojištěného pro
případ nepředvídatelných událostí týkajících se života
a zdraví bez potřeby investovat; v takovém případě je
pro klienta vhodný produkt Allianz ŽIVOT
• nerozumí principům investování (vztahu rizika a
potenciálního výnosu, výnos investice není jistý, minulé
výnosy nepredikují budoucí výnosy, …)
• nerozumí konstrukci nabízeného pojistného produktu
• preferuje pravidelné garantované výnosy
investovaných prostředků
• nemá trvalé bydliště v ČR, nemá českou státní
příslušnost
Pojištění podnikatelů
Moje Firma
Produkt Moje Firma je vhodný pro:
• podnikatele, kteří mají potřebu ochránit svůj nemovitý
i movitý majetek a chtějí se zabezpečit pro případ, kdy
by způsobili škodu vyplývající z jejich podnikatelské
činnosti nebo z vlastnictví budovy
• podnikatele, jejichž roční příjmy nepřesáhnou
1 miliardu Kč
• podnikatele, kteří si potřebují pojistit budovu
do maximální výše 150 000 000 Kč
• podnikatele, kteří si potřebují pojistit movité věci
do maximální výše 100 000 000 Kč
• podnikatele, jejichž počet zaměstnanců je nejvýše
250 (zaměstnanci na plný úvazek + jednatelé)

Produkt Moje Firma není vhodný pro:
• podnikatele, jejichž objekty jsou ve špatném
technickém stavu a nejsou trvale využívány k účelu
podnikání
• podnikatele, kteří nemají potřebu ochránit svůj
nemovitý i movitý majetek a nechtějí se zabezpečit
pro případ, kdy by způsobili škodu vyplývající z jejich
podnikatelské činnosti nebo z vlastnictví budovy
• podnikatele, jejichž majetek se nachází v povodňové
zóně (C), pokud jej potřebují mít pojištěný pro případ
povodně a záplavy
• spolky, sdružení, bytové domy, příspěvkové organizace,
obce, zahraniční osoby, politické strany, osoby bez IČO
• podnikatele, jejichž roční příjmy přesáhnou
1 miliardu Kč
• podnikatele, kteří potřebují vyšší pojistnou částku na
budovu než 150 000 000 Kč
• podnikatele, kteří potřebují vyšší pojistnou částku na
movité věci než 100 000 000 Kč
• podnikatele, jejichž počet zaměstnanců je vyšší
než 250 (zaměstnanci na plný úvazek+ jednatelé)
• podnikatele, jejichž potřeba pojistného krytí vyžaduje
individuální úpis (individuální nabídku smlouvy)
• podnikatele, kteří jsou v insolvenci
Pro Podnikatele
Produkt Pro Podnikatele je vhodný pro:
• majitele (fyzické osoby podnikající i právnické
osoby podnikající) budov a vedlejších staveb (popř.
stavebních součástí pojištěných budov) sloužících
k provozování podnikatelské činnosti
• majitele a nájemce (fyzické osoby podnikající
i právnické osoby podnikající) majetku sloužícího
k provozování podnikatelské činnosti, patří sem
zejména movité věci (popř. cizí movité věci, cennosti,
denní tržby, starožitnosti, výrobní a provozní zařízení,
zásoby, movité věci uložené mimo místo pojištění,
automaty, přepravovaný náklad) a náklady
(např. náklady na obnovení výrobní, provozní a účetní
dokumentace, dat a záznamů, náklady na vyklizení
místa pojištění, náklady na výměnu zámků)
• fyzické osoby podnikající a právnické osoby podnikající
požadující pojištění přerušení (omezení) provozu
• fyzické osoby podnikající a právnické osoby
podnikající požadující pojištění odpovědnosti
zejména proti škodám nebo újmám způsobeným
provozní činností, výkonem vlastnických práv
k nemovitosti, činností související s provozováním
pojištěné podnikatelské činnosti, výkonem funkce
člena statutárního orgánu SVJ a/nebo družstva
při správě pojištěného bytového domu, vlastníkům
bytových a nebytových jednotek, kteří jsou členy
pojištěného SVJ, na věcech zaměstnanců, při
praktickém vyučování, na převzaté věci, vadou
výrobku, poškozením životního prostředí, na užívané
věci, na odložené věci a vnesené věci, na podzemních
a nadzemních vedeních, na převzatém vozidle nebo
plavidle, požadující pojištění odpovědnosti členů
statutárního orgánu

Produkt Pro Podnikatele (pojištění budov) není vhodný pro:
• majitele budov ve špatném technickém stavu
• nájemce budov
• majitele budov nacházejících se v povodňové zóně (C),
pokud požadují ochranu proti povodni
Produkt Pro Podnikatele (pojištění movitých věcí) není
vhodný pro:
• majitele, popř. nájemce movitých věcí nacházejících
se v budovách v povodňové zóně (C), pokud požadují
ochranu proti povodni
Pojištění průmyslu
Pojištění strojů a strojních zařízení
Pojištění strojů a strojních zařízení je určeno pro malé,
středně velké i velké podnikatelské subjekty, které:
• mají prokazatelný pojistný zájem ochránit svoje
stroje a zařízení před škodami způsobenými lidským
faktorem, požárem, živelními a ostatními riziky
Pojištění strojů a strojních zařízení není vhodné pro
podnikatelské subjekty, které:
• nevlastní žádné stroje nebo strojní zařízení
• nemají na takovémto pojištění prokazatelný pojistný
zájem
Pojištění elektroniky
Pojištění elektroniky je určeno pro malé, střední i velké
podnikatelské subjekty a firmy, které mají prokazatelný
pojistný zájem ochránit svoje elektronické zařízení před
jakýmkoliv pojistným nebezpečím.
Pojištění elektroniky není vhodné pro podnikatelské
subjekty, které:
• nevlastní žádné elektronické zařízení
• nemají na takovémto pojištění prokazatelný pojistný
zájem
• pro pojištění spotřební elektroniky – televize, DVD
přehrávače apod., ani pro pojištění tzv. „bílé techniky“ –
lednice, mrazáky, mikrovlnky, kávovary apod.
Pojištění poškození věci, skla a přerušení provozu
v důsledku věcné škody
Pojištění pro případ poškození věci, skla a přerušení
provozu v důsledku věcné škody je určeno pro středně
velké až velké podnikatelské subjekty a firmy, které:
• mají prokazatelný pojistný zájem ochránit svůj
majetek nebo anebo majetek cizí používaný pro svou
provozní činnost před požárem, živelnými a ostatními
riziky
• mají snahu eliminovat ztráty způsobené ušlým
ziskem v důsledku věcné škody a škody způsobené
rozbitím skla (skleněné opláštění budov, zasklení oken
a movitých věcí)
• disponují majetkem v celkové pojistné částce za
budovy, stavby, movité věci, strojní vybavení atp.
v součtu vyšším než 300 000 000 Kč

Pojištění pro případ poškození věci, skla a přerušení
provozu v důsledku věcné škody nejsou vhodná pro
fyzické osoby a podnikatelské subjekty, které:
• disponují majetkem v celkové pojistné částce v součtu
nižším než 300 000 000 Kč
• nemají na takovémto pojištění prokazatelný pojistný
zájem

Pojištění zemědělské není vhodné pro podnikatelské
subjekty, které:
• nepodnikají v oblasti zemědělské výroby – chov
hospodářských zvířat nebo pěstování zemědělských
plodin za účelem finančního zisku
• nemají na takovémto pojištění prokazatelný pojistný
záměr

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
Pojištění odpovědnosti dopravce je určeno pro
podnikatelské subjekty a firmy, provozující vnitrostátní
nebo mezinárodní nákladní silniční dopravu, které
• mají prokazatelný pojistný zájem eliminovat újmy
způsobené činností nákladního dopravce na
přepravovaném nákladu
• disponují platnou koncesí pro provozování vnitrostátní
nebo mezinárodní nákladní dopravy
• disponují vlastními vozidly, nebo vozidly pronajatými
pro účely provozování nákladní dopravy

Pojištění zemědělské není určeno fyzickým osobám, které
pěstují plodiny nebo chovají hospodářská zvířata pro
osobní potřebu.

Pojištění odpovědnosti dopravce není vhodné pro
právnické osoby (podnikatelské subjekty), které:
• provozují silniční dopravu osob
• nemají na takovémto pojištění prokazatelný pojistný
zájem
Pojištění odpovědnosti – průmysl
Pojištění odpovědnosti – průmysl je určeno pro středně
velké až velké podnikatelské subjekty a firmy, které:
• mají prokazatelný pojistný zájem eliminovat újmy
způsobené provozní činností, vadou výrobku, příp. další
škody nebo jiné újmy vyplývající z jejich podnikatelské
činnosti
• disponují majetkem v celkové pojistné částce za
budovy, stavby, movité věci, strojní vybavení atp.
v součtu vyšší než 300 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti – průmysl není vhodné pro
podnikatelské subjekty, které:
• disponují majetkem v součtu nižším než 300 000 000 Kč
• nemají na takovémto pojištění prokazatelný pojistný
zájem
Pojištění zemědělské
Pojištění zemědělské je určeno pro malé, středně
velké i velké podnikatelské subjekty, které mají zájem
eliminovat ztráty způsobené ušlým ziskem v důsledku
škod vzniklých vlivem pojistitelných nepříznivých
klimatických jevů nebo nepřízní počasí.

Pojištění zboží při přepravě
Pojištění zboží při přepravě, neboli pojištění zásilek, je
určeno pro podnikatelské subjekty, které:
• mají prokazatelný pojistný zájem na přepravovaném
zboží jako jeho prodejci (příp. exportéři) nebo dovozci
(příp. importéři)
• zprostředkují dopravu v zastoupení majitele zboží
(provozují zasilatelskou činnost)
• jako dopravci provádějí celou přepravu a její pojištění
sjednají ve prospěch majitele zboží
Pojištění zboží při přepravě, neboli pojištění zásilek, není
vhodné pro podnikatelské subjekty, které:
• nemají na přepravovaném zboží prokazatelný pojistný
zájem
• jsou dopravci a provádějí přepravu pouze na části
pojištěné cesty
• provozují osobní přepravu nebo přepravu osobních
věcí včetně zavazadel
Pojištění stavební a montážní
Stavební a montážní pojištění je určeno pro pro malé,
střední i velké podnikatelské subjekty a firmy, investory
nebo dodavatele, kteří:
• mají prokazatelný pojistný zájem ochránit stavební
nebo montážní dílo před jakýmkoliv pojistným nebezpečím
• se jako subdodavatelé podílejí na budovaném díle,
pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné
částky budovaného stavebního nebo montážního díla
Toto pojištění není vhodné pro podnikatelské subjekty, které:
• se nezabývají stavební nebo montážní činností
• nemají na takovémto pojištění prokazatelný pojistný
zájem
• dále pro stavby, které jsou již v určitém stupni
rozestavěnosti

