
Havarijní pojištění 2021 aneb jak si 
správně a levně pojistit Vaše vozidlo?
Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jeho šíření nebo poskytování třetím osobám 
je zakázáno. Děkujeme za respektování naší práce a času, který jsme tomuto eBooku věnovali.



Úvodní slovo

Povinné ručení - za zákona povinné. Hradí se z něj škody, které svým vozidlem způsobíte někomu dalšímu.

Havarijní pojištění - dojde-li ke škodě také na Vašem vozidle, bude škoda uhrazena z povinného ručení viníka. V případě, že by 
škoda vznikla bez zavinění další osoby (např. krupobití, povodeň, spadlý strom, střet se zvěří, vandalismus, atd.) budete 
potřebovat právě havarijní pojištění, na které se v tomto eBooku zaměříme.

Pojištění odpovědnosti občana - býváte účastníkem provozu a nejste řidičem vozidla? Vážnou dopravní nehodu můžete 
způsobit také jako cyklista nebo chodec. V tomto případě nehraje roli povinné ani havarijní pojištění, ale pojištění odpovědnosti 
občana za způsobenou škodu. Představte si, že způsobíte dopravní nehodu a poškozený řidič přijde nejen o auto, ale také bude 
do konce života na invalidním vozíku. Bude po Vás požadovat škodu na autě, ale také ušlý zisk, protože nebude moci vykonávat 
svou dosavadní práci, sníží se jeho měsíční příjem atd. Takto vypočítané škody jdou mnohdy do desítek miliónů korun.  
Mnoho lidí netuší, jak důležitý je tento typ pojištění, který stojí méně než pár stokorun měsíčně. Toto téma bude součástí 
některého z příštích eBooků, ale v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Které situace můžete na silnici zažít a jak se na ně připravit?
Kdo je považován za účastníka silničního provozu? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních 
komunikacích. Především tedy osoba, která řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, spolujezdec, chodec, jezdec 
na zvířeti, průvodce vedených nebo hnaných zvířat apod.

Vítejte,  
cílem tohoto eBooku je především komplexní srovnání nabídky havarijního pojištění od pojišťoven působících na trhu v České 
republice. Situací, které můžete na našich silnicích zažít, je nepřeberné množství a může se jednoduše stát, že pojištění, které si v 
dobré víře platíte nebude krýt škody tak, jak si představujete. Po přečtení tohoto eBooku získáte nejen přehled o jednotlivých 
typech pojištění, ale budete vědět, kde si takové pojištění sjednat, na co si dát pozor a mnohdy ušetříte nemalé peníze. 
Přejeme Vám příjemné čtení a spoustu šťastně a bezpečně najetých kilometrů.  



Základní pojmy
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01 Základní pojmy - povinné ručení, havarijní pojištění

Povinné ručení (POV) musí být sjednáno ke každému vozidlu, což je v České republice stanoveno zákonem. Bez něj nelze auto, 
motocykl i další silniční vozidla provozovat, ani ponechat odstavené na pozemních komunikacích. POV kryje škody na zdraví  
a majetku, které svým vozidlem způsobíte dalším osobám. 

 
Co ale dělat, když je škoda způsobena na Vašem vlastním vozidle/motocyklu? Pokud například způsobíte dopravní nehodu, 
povinné ručení za Vás uhradí škodu na vozidle osoby, kterou jste nabourali. Chcete-li chránit také své vozidlo, budete 
potřebovat pojištění havarijní.

Povinné ručení, havarijní pojištění, nebo raději obojí?

Havarijní pojištění není povinné a většina pojišťoven 
na našem trhu nabízí toto pojištění v různých 
variantách a balíčcích. Mnohdy je velmi těžké se v 
široké nabídce vyznat a zvolit si pojištění tak, aby 
odpovídalo Vašim potřebám a zároveň neobsahovalo 
zbytečně drahé doplňky, které při svém způsobu 
užívání auta nevyužijete. 


Poslední dobou se vyloženě roztrhnul pytel se všemi 
možnými srovnávači, online porovnáními a člověk by 
si skoro řekl, že to musí být nejvýhodnější sjednání 
pojistné smlouvy k jakému se dá dnes dostat. Není 
všechno zlato, co se třpytí a tomuto tématu se 
budeme věnovat dále v tomto eBooku.

Havarijní pojištění umí Vaše auto ochránit před škodou, která vznikla 
například krupobitím, srážkou se zvěří, požárem, krádeží nebo 
vandalismem. Velmi ulehčí situaci pomocí asistenčních služeb, které 
vyřeší odtah vozidla, doplnění paliva, případně výměnu rezervy a 
další nepříjemné události.

Vozidlem se pro případy uvedené v textu 
rozumí nejen auto, ale také motocykl.



01 Základní pojmy - bonus / malus

Věděli jste, že nasbíraný bonus z 
povinného ručení lze převést na 
havarijní pojištění a získat tak slevu?

V případě ceny, kterou měsíčně zaplatíte za povinné 
ručení nebo havarijní pojištění, se můžeme bavit o 
slevě, nebo o přirážce k této ceně. Stejně jako v 
povinném ručení lze cenu výrazně snížit bonusem za 
bezeškodní průběh, ale platí to i naopak. Některé 
pojišťovny přiznávají malus za škodné události. 

Jednoduše řečeno, kdo méně bourá - méně platí, kdo 
bourá více - ten má pojištění dražší.

Bonus (sleva) / malus (přirážka)

Například pojišťovna Kooperativa na havarijním pojištění 
každému novému klientovi přiděluje nejvyšší stupeň 
bonusů (50%) a neuznává tudíž bonusy nasbírané v 
povinném ručení.


Stejně jako u povinného ručení, se za každou pojistnou 
událost odečítá určitý počet měsíců, počet stupňů 
bonusové třídy nebo je škoda zohledněna v následném 
pojistném období jiným způsobem. Standardní bývá 
snížení počtu bonusových měsíců a to o 24 nebo 36. 
Pojišťovny Direct a Kooperativa snižují po škodě 
bonusovou třídu.

Existují samozřejmě výjimky. Pojišťovna Vás nemusí “
trestat” zvýšením pojistného jen proto, že Vám do 
cesty vběhla zvěř a díky tomu vznikla škoda. 




01 Základní pojmy - není událost jako událost

Existují pojistné události, které neovlivňují rozhodnou 
dobu a v případě uplatnění škody nesnižují klientův 
bonus. Pojišťovny obecně neuplatňují malus (přirážku)  
v případě, kdy nemusely nic platit nebo jim byla 
vyplacená částka nahrazena. 

Co nemusí ovlivnit bonus / malus?

Dále pak pojišťovny určují pojistné události, při kterých 
bonus neupravují. Viz. příklady níže:


Allianz - střet se zvířetem

ČPP, Generali, Pojišťovna VZP a Uniqa - živelní událost

ČPP, Pojišťovna VZP - odcizení, vandalismus

Uniqa - odcizení vozidla, které se nalézalo v uzamčené 
garáži a událost je šetřena policií


Pojišťovny Direct, Generali ČP, Kooperativa  
a Pojišťovna VZP doplňují také událost, ke které došlo  
v době, během které bylo vozidlo předáno do opravy  
či úpravy jiné fyzické či právnické osobě.

Havarijní pojištění kryje především škody, které byly 
způsobeny na Vašem vozidle při havárii, živelné škodě, 
odcizení, vandalismu apod. 


Pojišťovny nabízejí různé balíčky těchto pojistných 
ochran a mnohdy lze rizika nakombinovat tak, aby plně 
odpovídala potřebám klienta a jeho způsobu využití 
vozidla. Například pojišťovna Allianz má balíčky pouze 
pevně dané, tzn. nemožnost zasahovat do jejich složení 
a odpojistit či připojistit pojistná nebezpečí.

Některé pojišťovny nabízejí i jednotlivá rizika 
samostatně a lze si tak sestavit pojistnou ochranu 
přímo na míru (např. Direct a Pillow).  


Co obsahuje pojištění havárie, živlu, odcizení  
a vandalismu a vyplatí se o nich vůbec uvažovat?

Rozsah pojistné ochrany.

ALLRISK - v havarijním pojištění značí 
pojistnou ochranu zahrnující havárii, živel, 
odcizení a vandalismus.



01 Základní pojmy - jednotlivá pojistná rizika

I sebelepší řidič neochrání své vozidlo před všemi 
nástrahami. Někdo Vás ťukne na parkovišti a nepřizná 
se. Ledovka udělá z Vašeho vozu sáňky na kolech.

Jinými slovy: Při sjednaném nebezpečí havárie 
pojišťovna v případě pojistné události vyplatí náhradu 
škody, kterou si na vozidle způsobí pojištěný sám 
nebo nelze označit viníka, ale oprava je stejně potřeba.

Havárie

Bohužel, ani to nejdokonalejší bezpečnostní zařízení 
nedokáže zajistit vůz před krádeží. V takovém případě 
nastupuje právě pojištění odcizení. Určuje se většinou 
jako aktuální hodnota vozu, za kterou by se dal na trhu 
pořídit. Rozhodně se vyplatí u nových vozidel jako 
součást havarijního pojištění. U vozidel starších vyjde 
cenově lépe, sjedná-li se jako připojištění k povinnému 
ručení. 


Odcizení

Živelní nebezpečí
Přírodní živly jsou nevyzpytatelné i s tou nejpřesnější 
předpovědí počasí. Pojišťovna uhradí škody, když 
vozidlo potlučou kroupy, spadne na něj strom nebo 
zasáhne jiný přírodní živel (úder blesku, sesuv půdy, 
záplava, …).

Vandalismus
Člověk se občas může snažit sebevíc a stejně se najde 
někdo, kdo má potřebu Vašemu vozidlu ublížit. Ulomit 
zrcátko, poškrábat lak, skákat po kapotě, atd. Poškození 
vozidla vandalem myslí na tyto situace nejen na území 
České republiky, ale u mnoha pojišťoven také po celé 
Evropě. Vždy je ovšem nutné přivolat policii a sepsat 
policejní protokol. Pokud nebude nahlášeno na policii, 
odmítne pojišťovna plnit za takovou škodu.


Dojde-li k havárii, při níž je vozidlo zcela zničeno, 
uhradí pojišťovna jeho majiteli pojistné plnění ve výši 
tržní ceny vozidla a navíc odečte spoluúčast. To samé 
platí pro případ odcizení. V případě, že je sjednáno 
pojištění GAP - je klientovi uhrazen rozdíl mezi tržní a 
původní cenou. Pojištění GAP hradí také spoluúčast, 
což není u ostatních pojištění běžné.

 

Nejlépe se pojištění GAP vysvětlí na příkladu: Koupíte 
nový vůz za 750tis Kč, jeho hodnota během tří let 
klesne na cca 500tis Kč. Zloděj Vám jej ukradne a od 
pojišťovny dostanete právě těch 500tis Kč, které 
pojišťovna navíc poníží o spoluúčast. Máte-li GAP, 
uhradí Vám pojišťovna rozdíl včetně spoluúčasti. 
Získáte zpět 750tis Kč a můžete si pořídit nové vozidlo 
ve stejné hodnotě a kvalitě. Toto pojištění je prakticky 
nutností u vozidel koupených na úvěr.

GAP
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02 Havarijní pojištění / nabídka pojišťoven

S jakou nabídkou se můžete na trhu setkat a jak se v ní orientovat?

Pojišťovna Direct nabízí Zlevňující havarijko. Tento produkt je vhodný pro osobní vozidla s běžným 
užitím nebo k podnikatelským účelům, kdy v době počátku pojištění ještě nedosáhla 5 let. Každoročně 
bude pojišťovna klientovi zlevňovat pojistné za havarijní pojištění o 7%, a to až do dovršení 6 let věku 
vozidla. Podmínkou je sjednání havarijního pojištění se všemi pojistnými nebezpečími na pojistnou 
částku vozidla. 

Podobně jako v pojištění odpovědnosti (povinné ručení) za škodu způsobenou provozem vozidla lze v havarijním pojištění 
připojistit některá další rizika, která nejsou součástí běžně nabízených variant havarijního pojištění. Není lehké se v tomto 
orientovat, ale i v zde Vám pomůžeme. 




02 Havarijní pojištění / připojištění / přehled pojišťoven

V případě, že hledáte připojištění vozidla, které slouží zároveň jako pracovní stroj, můžete využít nabídku Generali, která na toto 
myslí. Pojišťovna ČPP také nabízí připojištění - Servis PRO, které zahrnuje: Vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka, 
úhradu škody v plné výši (pokud proběhne oprava ve smluvním servisu), poskytnutí náhradního vozidla při nehodě zaviněné 
řidičem jiného vozidla. Kooperativa umí pojistit stroje a věci během silniční dopravy v rámci havarijního pojištění Výmol.

K základním rizikům havarijního pojištění můžete připojistit také další rizika. Nejčastěji skla, asistenční služby nebo náhradní 
vozidlo. Tabulka níže je rozdělena na dvě části a věnuje se kompletnímu srovnání, včetně pojistných limitů a požadavků 
pojišťoven na vozidlo, které do pojištění vstupuje.



02 Havarijní pojištění / připojištění / přehled pojišťoven

Jestliže cestujete často se svými domácími mazlíčky, mohlo by se hodit pojištění u VZP, která nabízí pojištění nákladů na 
ošetření psů a koček.


V rámci pojištění je možné myslet nejen na škody, které vzniknou na Vašem vozidle, ale také na zdraví Vás i spolucestujících.  
Ne každý dnes myslí na ochranu svého života v rámci soukromého životního pojištění a pokud dojde při havárii k poškození 
zdraví, může to přinést nemalé náklady. Následující stránka obsahuje informace k nabídce jednotlivých pojišťoven a limitů.



02 Havarijní pojištění / úrazové připojištění

Úrazové připojištění řidiče a posádky vozidla.
Úrazové připojištění řidiče se sjednává pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků, došlo-li k úrazu řidiče vozidla, 
které je uvedeno ve smlouvě o povinném ručení. Z tohoto připojištění poskytuje pojišťovna buď jednorázové, nebo opakované 
plnění.

Úrazové připojištění má své opodstatnění a může velmi pomoci, pokud k pojistné události 
opravdu dojde. Nicméně je potřeba zmínit, že každá pojišťovna má možnost pojistné plnění z 
tohoto připojištění snížit v případech, kdy pojištěný klient zavinil vznik dopravní nehody a bylo 
zjištěno, že:


1. Pojištěný držel při řízení vozidla v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné 
hovorové nebo záznamové zařízení.


2. Pojištěný překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km a více nebo mimo obec  
o 30 km a více.


3. Pojištěný předjížděl vozidlo v případech, kdy to zákon výslovně zakazuje.

4. Pojištěný jel na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla v protisměru, couval nebo se 

otáčel tam, kde to není povoleno.

5. Pojištěný vjel na železniční přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.



Podmínky pro 
sjednání pojištění

Oddíl 03



03 Podmínky pro sjednání pojištění / zabezpečení vozidla

Máte-li zájem o havarijní pojištění a především pak připojištění nebezpečí odcizení/krádeže vozidla, musíte počítat s tím, že 
pojišťovny mohou požadovat předepsaná zabezpečení. Obvykle stupeň zabezpečení závisí na výši pojistné částky. Některé 
pojišťovny informace o požadovaném zabezpečení nezveřejňují, avšak podmínky na nutné zabezpečení je hlídáno v 
kalkulátorech a promítá se do konečné ceny.

Požadované zabezpečení vozidel.

Jedná se o nejlevnější zároveň o nejefektivnější metodu zabezpečení. Principem zabezpečení je v prvé řadě preventivní ochrana 
a dále také faktické znehodnocení vozidla pro zloděje. Okna každého automobilu jsou označena homologační značkou, která 
obsahuje datum jeho výroby a zloděj by musel tedy všechna okna vyměnit. Sehnat všechna okna ze stejného roku výroby je 
velice náročný a hlavně finančně nákladný úkon.

VIN označení skel.

Systémy pro aktivní nebo pasivní vyhledávání vozidel jsou považovány za 
špičku v oblasti zabezpečení vozidel. Tyto systémy nabízejí lokalizaci vozidel 
na bázi GSM nebo GPS lokátorů, možnost vytváření knihy jízd, programy pro 
přepínání řidičů vozidla apod. Ceny těchto systémů jsou velmi rozdílné, 
záleží na konkrétním výběru podmínek a rozsahu služeb.

Satelitní vyhledávací systémy. Mechan ické zabezpečen í 
(pevně spojené s karosérií 
vozidla) má také své výhody. 
Např. není závislé na autobaterii 
a ignoruje rušičky signálu.



03 Podmínky pro sjednání pojištění / zabezpečení vozidla

Pokud má vozidlo vyšší zabezpečení než to požadované pojišťovnou, pak pojišťovna sníží pojistné ve formě slevy. U některých 
pojišťoven je tato sleva ve výši až 50%.



Co může pojišťovna vyžadovat, než přijme Vaše vozidlo do pojištění?
Pro uzavření smlouvy o havarijním pojištění je nezbytná prohlídka vozidla, současně je jednou z podmínek pro jeho platnost.  
V případech, kdy nebyla prohlídka provedena při sjednání pojištění, může pojišťovna označit smlouvu za neplatnou, nebo 
navýšit Vaši spoluúčast. Navýšení spoluúčasti platí u některých pojišťoven od podpisu smlouvy do provedení prohlídky.

Pojišťovna může vyžadovat také pořízení fotodokumentace. Kolik fotografií, co 
mají zachytit a jakou formou mají být dodány, to se může různit a tyto informace 
najdete v materiálech pojišťoven. Některé pojišťovny nevyžadují fotodokumentaci 
u nových vozidel nebo v případě přepojištění (pojistná částka je vyšší, než 
hodnota vozidla).

03 Podmínky pro sjednání pojištění / prohlídka vozidla



Jak je to u jednotlivých pojišťoven s fotodokumentací a kdo ji provádí?

Informace o nutnosti prohlídky / nafocení jsou vždy uvedeny ve smlouvě. Rozsah a podmínky 
pak upravuje samostatný dokument nebo přímý popis ve smlouvě.

03 Podmínky pro sjednání pojištění / nafocení vozidla

Tipy pro focení, se kterými se můžete setkat v požadavcích pojišťoven.

• Foťte za plného denního světla. 
• Můžete použít také chytrý telefon, pokud umí pořídit fotografie dle požadavků 

pojišťovny. 
• Foťte z takové vzdálenosti, aby byla zachycena celá šířka nebo délka obrysu 

vozidla od vozovky až po střechu. 
• Na fotografiích musí být čitelná SPZ nebo VIN, stav tachometru. 
• Minimální počet fotek je 6 kusů.



Jakým způsobem stanoví pojišťovna cenu vozidla?
Jsou dva způsoby, jak nastavit pojistnou částku. Tím nejobvyklejším je nová cena - v případě pojištění nového vozidla (částka 
odpovídající výši uhrazené kupní ceny při koupi vozidla), nebo obecná cena - v případě ojetého vozidla (hodnota vozidla, která 
odpovídá aktuální prodejní ceně na trhu. Zohledňuje věk, opotřebení a prodejnost vozidla.)

03 Podmínky pro sjednání pojištění / stanovení ceny vozidla

Pojišťovny mají k dispozici aktualizované ceníky vozidel, na základě kterých stanovuje první odhad. Obvyklou cenu dále 
ovlivňuje technický stav v době pojistné události, základní a doplňková výbava, počet najetých kilometrů nebo zkušenosti 
likvidátora s automobilovým trhem. Sami motoristé si mohou obvyklou cenu svého vozidla snadno a rychle určit za pomoci 
aplikace Caara vyvinuté společnostmi Cebia a Caara.cz. Aplikace určí orientační obvyklou cenu na základě výrobního čísla VIN, 
díky kterému se dostane ke všem podstatným informacím o vozidle. Aktuálně je cena této služby 99Kč za jedno úspěšné 
ocenění vozidla. 

Vedle obvyklé ceny se můžeme setkat s pojmy nová a časová cena. Nová cena je cena, za níž jde daný vůz na současném trhu 
koupit jako nový a neopotřebovaný. Nová cena nemusí být totožná s pořizovací cenou. Časová cena se podobá ceně obvyklé, 
která ji v poslední době nahrazuje. Jedná se o cenu, za níž lez vůz koupit těsně před pojistnou událostí, než došlo k jejímu 
poškození. Časovou cenu negativně ovlivňuje běžné opotřebení apod.



Jakou výši plnění můžete očekávat, pokud nastane pojistná událost?
Máte-li ve vozidle zvláštní výbavu, tzn. výbavu, která není standardní výbavou vozidla přímo od výrobce, dejte pozor. Některé 
pojišťovny automaticky zahrnují cenu této výbavy do pojistné částky, u jiných je nutné tuto výbavu zvlášť připojistit.

03 Podmínky pro sjednání pojištění / limity plnění

Pojištění zahrnuje také úhradu práce autorizovaného servisu, nemusíte se tedy bát, že proděláte jmění na opravě, jejíž rychlost 
nemůžete kontrolovat, ani ovlivnit.

SMLUVNÍ SERVISY POJIŠŤOVEN Pojišťovna 
často nabízí slevu, pokud se upíšete, že v 
př ípadě opravy využ i jete pojišťovnou 
doporučený servis. Vždy se ptejte jak velká 
sleva je a chtějte vidět seznam smluvních 
servisů v okolí Vašeho bydliště. Mnohdy 
zjistíte, že je sleva nepatrná a nebo budete 
muset do servisu hodně daleko.



Kde pojištění sjednat?
Oddíl 04



04 Jak Vám pomůže MINEFI a proč se na nás obrátit?

Přidaná hodnota nemusí spočívat vždy jen v poskytnuté slevě.
Mnoho klientů se nyní orientuje především podle ceny, čemuž napovídá i obrovské množství internetových a jiných srovnávačů. 
Pokud se chcete o pojištění opravdu pobavit a probrat jednotlivé aspekty, aby mělo pojištění smysl a odpovídalo plně potřebám, 
pak můžete navštívit jednotlivé pojišťovny osobně, případně zvolit některou z finančně poradenských společností. Tam se Vám 
bude věnovat poradce, který je schopen pojištění také uzavřít. Můžete se však obrátit na MINEFI ať už prostřednictvím emailu, 
telefonu, nebo osobně. Vždy se Vám budeme rádi věnovat. Jaká cesta by pro Vás mohla být nejvhodnější? Podívejme se na 
výhody a nevýhody.

V MINEFI využíváme interní srovnávač pojištění. Prostřednictvím této aplikace můžeme zkalkulovat, porovnat a následně uzavřít 
pojištění pro osobní vozidla do 3,5t, užitková vozidla do 3,5ti a motocykly nebo čtyřkolky. Všechna ostatní vozidla kalkulujeme 
přímo u jednotlivých pojišťoven, kde také vždy vyjednáme max. možnou slevu.


Kdy řešit pojistnou smlouvu? Nejpozději 6 týdnů před koncem stávajícího pojistného období. Nová smlouva se dá nastavit  
s platností tak, aby plynule navazovala na Vaši stávající smlouvu. Pomůžeme také s výpovědí, pokud by to bylo potřeba.

Co budu potřebovat? Na základě Vašich požadavků zašleme individuální seznam podkladů, které budeme potřebovat  
pro vyhotovení kalkulace a konkrétní nabídky. Jedná se většinou o SPZ / VIN vozidla a pár osobních údajů o řidiči. 



04 Internetové srovnávače, levnější než levné?

Není nad osobní zkušenost a tak se s Vámi rádi podělíme.
Jako velkou nevýhodu vnímáme riziko u osoby na druhé straně. Přestože se jedná o internetový srovnávač, vždy pro Vás 
konečnou nabídku zpracovává člověk, který může a také nemusí být odborníkem v tomto oboru. V praxi jsme potkali nespočet 
klientů, kteří nechtěli mít s pojištěním nic společného jen proto, že se k nim v důležitém okamžiku postavila pojišťovna zády. 

Každá pojišťovna nemusí být nutně zlá, jen prostě nebyla dobře nastavena pojistná smlouva. 

Vybrali jsme pro Vás jeden z největších srovnávačů pojištění na trhu a nechali jsme si propočítat nabídku havarijního a povinného 
ručení, abychom zjistili, jak je to se slibovanou nejnižší cenou.


Osobní vůz: Ford Focus 

Rok výroby: 2019

Objem motoru: 1 497 cm3

Výkon: 110 kW

Palivo: benzín

Roční nájezd: nad 25.000 km


Zadání pro srovnávač:

Internetové srovnávače obecně mají velkou výhodu, 
mohou srazit náklady na minimum (např. výdaje na 
platy zaměstnanců, nájmy a vybavení poboček a 
spoustu dalších provozních záležitostí). Jsme tedy plni 
očekávání, na jakou cenu a hlavně jaká pojistná rizika 
nám na základě jednoduše vyplněných čísel do tabulky 
společnost nabídne.


Jak to dopadlo? Můžeme potvrdit, že na trhu 
neexistuje internetový srovnávač, který by dokázal do 
výsledného návrhu propsat letité zkušenosti z oboru  
a zhodnotit konkrétní potřeby jednotlivých klientů.


Pokud ovšem nechcete ztrácet čas a potřebujete 
smlouvu co nejrychleji a bez nutnosti navštívit pobočku 
a zabývat se nastavením, může to být cesta.




04 Internetové srovnávače, levnější než levné?

Jak vidíte, nejvhodnější pojištění není zároveň to 
nejlevnější. Za částku 25 430 Kč ročně získáme 
kompletní pojištění včetně GAP a základní 
asistenční služby. 


Proces srovnávače za nás vyhodnotil jaké limity 
jsou pro nás vhodné, jakou spoluúčast bychom 
měli mít a která asistence nám vyhovuje. Cítíte ten 
paradox? 


Například u Allianz s průměrnou obchodní slevou 
ve výši 20% bychom za takto rozsáhlé pojištění 
zaplatili částku 16 800 Kč ušetříte tedy 8 630 Kč 
každý rok. Další výhody?


Budete muset vyplnit údaje navíc a odpovědět na 
pár otázek, ale nestojí to za ten výsledek?

Jednotlivé položky ve smlouvě o pojištění 
jsou vždy nastaveny konkrétně pro Vás, 
nejste jen soubor čísel v tabulce a 
nepotřebujete mít a platit smlouvu, kterou 
mají všichni ostatní.



04 MINEFI služba k nezaplacení / AFPČR / EUCS

V MINEFI vždy přinášíme klientům něco navíc a uzavřením smlouvy s klientem pro nás spolupráce nekončí, ale začíná.  
O pojistnou smlouvu se průběžně staráme, vyhodnocujeme každoročně její vhodnost a cenu. Stojíme na straně klienta i v 
případě, že se dostane do sporu s pojišťovnou. Jsme členem Asociace finančních poradců České republiky a úzce 
spolupracujeme s týmem expertů z EUCS. 

Společně s odborníky ze společnosti European Compensation Services s.r.o. (dále jen EUCS) zajišťujeme pro naše klienty řešení 
veškerých právních záležitostí, případně i soudy. Naše spolupráce s EUCS Vám přináší záštitu více jak padesáti advokátů, 
lékařů, znalců, nezávislých likvidátorů a pojistných specialistů. Díky tomu vám dokážeme zajistit maximální pojistné plnění v 
případě nešťastné události.

Jak již bylo řečeno výše, toto partnerství přináší našim zákazníkům velmi důležitý právní servis, který standardní finanční 
poradenství nenabízí. Až v případě nehody si klienti uvědomí, kdo se o ně postará i v případě potíží a komu šlo jen uzavřenou 
smlouvu.

Specializujeme se na vymáhání oprávněných nároků poškozených při 
dopravních nehodách. Pro naše klienty jsme schopní zařídit kompletní 
náhradu újmy na zdraví a kompletní náhradu majetkové újmy.


Víte, na co všechno máte v případě nehody nárok? 

- úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné

- odškodnění za újmu na zdraví, bolestné

- odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky

- náhrada ušlé mzdy

- odškodnění za psychickou újmu

- náhrada škody při zranění spolujezdce




04 Závěr a poděkování

Závěrem Vám chceme poděkovat za Váš čas. Věříme, že Vám informace v tomto eBooku pomohou ušetřit nejen spoustu práce  
s hledáním toho správného řešení, ale také peníze. 

V případě dotazů, zájmu o nezávazný propočet havarijního pojištění, 
nebo jen zpětnou vazbu na tento eBook nás neváhejte kontaktovat.


Web: www.minefi.cz 
Email: info@minefi.cz 
Telefon: +420 608 362 986 

http://www.minefi.cz
mailto:info@minefi.cz
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