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Základní ekonomické údaje
Basic Economic Facts

2009 2008 2007 Změna/Change

Stručný přehled (v mil. Kč) 2009/2008 Brief Summary (in CZK mln)

Hrubé předepsané pojistné 10 244 9 862 9 598 3,9 % Gross premiums written 
Životní pojištění 2 986 2 674 2 608 11,7 % Life insurance
Neživotní pojištění 7 258 7 188 6 990 1 % Non-life insurance

Náklady na pojistná plnění 5 091 4 663 4 027 9,2 % Claims paid
Životní pojištění 1 497 1 080 962 38,6 % Life insurance
Neživotní pojištění 3 594 3 583 3 065 0,3 % Non-life insurance

Škodní procento na vlastní vrub Net claims ratio retention
u neživotního pojištění 57,9 % 56,8 % 55,0 % 1,1 p.p. in non-life insurance
Nákladové procento hrubé 22,6 % 22,0 % 21,7 % 0,6 p.p. Gross expenses ratio
Výsledek technického účtu 1 537 1 380 1 049 11,3 % Technical result
Hospodářský výsledek před zdaněním 1 650 1 439 1 091 14,6 % Profit before tax
Finanční umístění 18 630 17 687 16 013 5,3 % Financial placements
Vlastní kapitál 4 916 4 415 4 025 11,3 % Equity
Podíl vlastního kapitálu Equity ratio
(% z netto zaslouženého pojistného) 55,4 % 54,9 % 52,0 % 0,5 p.p. (in % of net earned premiums)
Technické rezervy 19 198 18 136 17 200 5,9 % Technical provisions

Životní pojištění 10 227 8 846 8 288 15,6 % Life insurance
Neživotní pojištění 8 970 9 290 8 912 -3,4 % Non-life insurance

Počet smluv (v tis.) * 1 557 1 410 1 292 10,4 % Number of contracts in portfolio (ths)*

Počet zaměstnanců 744 721 702 3,2 % Number of employees
Počet obchodních zástupců 1 647 1 974 1 800 -16,6 % Number of agents

* u cestovního pojištění - počet nových obchodů 
* new business in travel insurance
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představuji Vám výroční zprávu Allianz pojišťovny za
rok 2009, který byl pro Allianz pojišťovnu jedním
z nejúspěšnějších roků v její dosavadní historii.

Allianz pojišťovna vytvořila v roce 2009 čistý zisk ve výši
1,31 mld. Kč (podle podle českých účetních standardů).
To je o 39,4 % lepší výsledek než v roce 2008, kdy čistý
zisk po zdanění byl 0,94 mld. Kč. Vlastní kapitál Allianz
pojišťovny dosáhl objemu 4,92 mld. Kč, meziročně se
zvýšil o 11,3 %. Za těmito výsledky stojí konzervativní
upisovací a investiční politika, jakožto i pozitivní vývoj
na finančních trzích. 

Celkové hrubé předepsané pojistné v roce 2009 poprvé
v historii Allianz pojišťovny přesáhlo desetimiliardovou
hranici a dosáhlo objemu 10,24 mld. Kč. To je o 3,9 %
více než v roce 2008, kdy bylo předepsané pojistné 
9,86 mld. Kč.  

Předepsané pojistné v životním pojištění vzrostlo v roce
2009 o 11,7 % a dosáhlo objemu 2,986 mld. Kč.
V neživotním pojištění zaznamenala Allianz pojišťovna
v roce 2009 jednoprocentní nárůst, objem
předepsaného pojistného byl 7,26 mld. Kč. 

I present to you the Annual Report of Allianz pojišťovna
for the year 2009, one of the most successful years in
the company’s history so far. 

In 2009, net profits generated by Allianz pojišťovna
totalled CZK 1.31 billion (according to Czech
Accounting Standards), an amount 39.4% up compared
to the CZK 0.94 billion of the year before. The equity of
Allianz pojišťovna grew over the year by 11.3% to 
CZK 4.92 billion. The results have been attained thanks
to our conservative approach to underwriting and
investments, as well as positive development in
financial markets. 

For the first time in the history of Allianz pojišťovna,
total gross written premiums exceeded ten billion CZK
in 2009, stopping at CZK 10.24 billion. The annual
increase is 3.9%, as premiums written for the year 2008
amounted to CZK 9.86 billion.

Written premiums in life insurance in 2009 amounted
to CZK 2.986 billion, which corresponds to an 11.7 %
increase. In non-life insurance, Allianz pojišťovna
recognized a 1% increase in 2009, with written
premiums totalling CZK 7.26 billion. 

Vážené dámy, vážení pánové,
Dear Ladies and Gentlemen,
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Positive trends registered in both sales results and
financial reports serve an evident sign for the clients
that Allianz pojišťovna is a reliable and stable partner
to them. Our strong capital base allows us to proceed
with continues innovation of products and
improvements of the client service. 

The summer of 2009 has brought floods, imposing yet
another challenge on the claims adjustment section.
After the successful transformation that took place over
the two recent years, claims adjustment in Allianz
pojišťovna is a prompt, transparent and client-oriented
which can be compared with the best in the world.
Various new features particularly in the area of on-line
communication between the insurance company and
its clients resulted in increased customer satisfaction
and comfort in handling claims. 

New products and innovations to the client service
implemented by Allianz pojišťovna in the course of the
year 2009 contributed to winning various international
and local awards both in opinion polls and professional
competitions. For us, the awards are a form of
appreciation for our work, but most of all a
commitment for the future. 

Pozitivní trendy v obchodních i finančních výkazech
dávají klientům jasný signál, že Allianz pojišťovna je
pro ně spolehlivým a stabilním partnerem. Silné
kapitálové zázemí nám umožňuje průběžně inovovat
naše produkty a služby a zlepšovat  klientský servis.  

V létě 2009 prověřily povodně a záplavy především
likvidaci pojistných událostí. Po úspěšné transformaci,
která probíhala v posledních dvou letech, je dnes
likvidace pojistných událostí Allianz pojišťovny rychlou
a transparentní proklientsky orientovanou službou
umožňující srovnání se světovou špičkou v této oblasti.
Řada novinek především v oblasti on-line komunikace
mezi pojišťovnou a klienty přispěla k větší spokojenosti
a komfortu klientů při vyřizování pojistných událostí.

Produktové novinky a inovace v oblasti klientského
servisu, které Allianz pojišťovna v průběhu roku 2009
realizovala, přispěly k celé řadě mezinárodních
i národních ocenění, která Allianz pojišťovna získala jak
v hlasováních veřejnosti, tak i v odborných
hodnoceních. Získaná ocenění jsou pro nás nejen
odměnou za odvedenou práci, ale především závazkem
do budoucna.  
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»Allianz pojišťovna vytvořila v roce
2009 čistý zisk ve výši 1,31 mld. Kč. To
je o 39,4 % lepší výsledek než v roce
2008 a jasný signál klientům, že Allianz
pojišťovna je pro ně spolehlivým
a stabilním partnerem. «

»In 2009, net profits generated by
Allianz pojišťovna totalled 
CZK 1.31 billion, an amount 39.4% up
compared to the year before. This
serves an evident sign for the clients
that Allianz pojišťovna is a reliable and
stable partner to them.«
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Děkuji zaměstnancům, pojišťovacím poradcům
a obchodním partnerům Allianz pojišťovny za jejich
profesionální práci. Úspěchy Allianz pojišťovny v roce
2009 jsou především jejich zásluhou. Děkuji rovněž
všem klientům za jejich důvěru, kterou nám dávají
prostřednictvím uzavřených pojistek. Naším cílem
zůstává, aby Allianz pojišťovna i v budoucnu nabízela
profesionální služby a i nadále poskytovala zázemí
silného a důvěryhodného pojistitele. 

S přátelským pozdravem

Jakub Strnad
předseda představenstva
Chairman of the Board of Management

I would like to thank all the employees, insurance
advisors and business partners of Allianz pojišťovna for
their professional work. The success of Allianz
pojišťovna achieved in 2009 is particularly due to their
efforts. I would also like to thank all our clients for their
confidence in us they prove by closed insurance
contracts. The ultimate goal of Allianz pojišťovna is to
offer professional services and solid background of 
a strong and trustworthy insurer also in the future.

Sincerely, 
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Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností
Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední
světové pojišťovací skupiny Allianz. Na český trh
vstoupila v roce 1993 a postupně se vypracovala mezi
tři největší české pojišťovny. 

V počátku svého působení Allianz pojišťovna nabízela
pouze životní pojištění. Postupně rozšiřovala portfolio
svých produktů, které dnes představuje komplexní
nabídku pro jednotlivce i společnosti, od již
zmiňovaného životního pojištění přes pojištění
soukromého majetku a pojištění odpovědnosti za
škodu, cestovní pojištění, majetkové pojištění pro
podnikatele a pojištění průmyslových rizik až po
komplexní pojištění vozidel. 

Allianz pojišťovna je 100% akcionářem Allianz
penzijního fondu, a. s., založeného v roce 1994. Ucelené
portfolio produktů tak doplňuje penzijní připojištění
nabízené jedním z nejúspěšnějších penzijních fondů na
trhu. 

V roce 1999 se Allianz stala jednou ze 12 pojišťoven,
které začaly nabízet pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). 

Nedílnou součástí klientského servisu Allianz
pojišťovny je rychlá, transparentní a moderní likvidace
pojistných událostí, která patří ke špičkám na trhu. 

Allianz pojišťovna is a 100% subsidiary of Allianz New
Europe Holding GmbH and member of the world’s
leading insurance group Allianz. Allianz pojišťovna
entered the Czech market in 1993 and has become one
of the top three insurers in the Czech Republic over the
years. 

It started out by offering life insurance. It has gradually
expanded its product portfolio and now offers
comprehensive products tailored to both individuals
and corporations, ranging from life insurance to private
property,liability, travel insurance, entrepreneurial and
industrial insurance to comprehensive vehicles
insurance.

Allianz pojišťovna is the sole shareholder of Allianz
penzijní fond, a. s., established in 1994. 
The comprehensive product portfolio thus includes
supplementary pension schemes offered by one of
the market’s leading pension funds. 

In 1999, Allianz pojišťovna was among the first twelve
insurance companies to offer motor third party liability
insurance.

Prompt, transparent and modern claims adjustment of
Allianz pojišťovna forms an integral part of services
rendered to clients and ranks at the top on the local
market. 

Profil společnosti
Company Profile 
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Významnou výhodu pro klienty představují také
nadstandardní a vysoce kvalitní asistenční služby.
Allianz pojišťovna v této oblasti spolupracuje se
společností Mondial Assistance.  

Pro zajištění rizik využívá Allianz pojišťovna výlučně
renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss
Re, Munich Re a dalších. 

Dlouholetá tradice a zkušenosti, mezinárodní know-
how a kapitálová síla pojišťovací skupiny představují
pro Allianz pojišťovnu záruku stability a dalšího
rozvoje.

Superior and high quality assistance also provides a
remarkable benefit for the company’s clients. In this
particular area, Allianz pojišťovna collaborates with
Mondial Assistance.

In reinsurance, Allianz pojišťovna maintains exclusive
cooperation with renowned companies, such as Allianz
SE, Swiss Re, Munich Re and other.

The long tradition and expertise, international know-
how and capital power of Allianz Group are a guarantee
of the company’s stability and continued development.
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Významná ocenění 
Awards and Prizes 
Kvalitu produktů a klientského servisu Allianz
pojišťovny potvrzují ocenění, která pojišťovna získala
v průběhu roku 2009 v mezinárodních i národních
odborných soutěžích a v hlasování veřejnosti.

Allianz pojišťovna získala dvě mezinárodní ocenění
Euromoney Awards for Excellence, a to za inovace
v pojišťovnictví a jako pojišťovna s nejlepším portfoliem
produktů. 

V hlasování veřejnosti Zlatý měšec 2009 se Allianz
pojišťovna umístila na 1. místě v kategorii pojišťoven.
Tato anketa, organizovaná finančním serverem
Měšec.CZ, se uskutečnila už popáté.

V prvním ročníku soutěže Cena Hospodářských novin
obsadila Allianz pojišťovna ve své kategorii 3. místo. 

V osmém ročníku prestižní soutěže Banka roku 2009
obhájila Allianz pojišťovna 3. místo v kategorii
pojišťoven. Soutěž Banka roku každoročně oceňuje
nejlepší f inanční instituce, služby a produkty na
českém trhu a je považována za reprezentativní
přehlídku českého finančního trhu. Organizátorem je
nezávislá analytická společnost Fincentrum. 

Ve 14. ročníku soutěže firem Českých 100 nejlepších
2009 se Allianz pojišťovna umístila na 11. místě. Cílem
této soutěže, kterou pořádá společnost Comenius, je
zviditelnit a ocenit společnosti působící v České
republice, které trvale dosahují vynikajících výsledků. 

Various prizes awarded to Allianz pojišťovna over the
year 2009 in international and local professional
competitions, contests and opinion polls are again 
a proof of the supreme quality of the company’s
products and services.

Allianz pojišťovna reached for two Euromoney Awards
for Excellence, particularly for insurance innovations
and for the best product portfolio among insurance
companies. 

In the opinion poll Zlatý měšec 2009, Allianz pojišťovna
ranked first in the category of insurers. The poll
organized by the financial information site Měšec.CZ
has been held for the fifth year already. 

In the first annual Hospodářské noviny Awards, Allianz
pojišťovna ended third in the respective category. 

In Bank of the Year 2009, Allianz pojišťovna maintained
its third position among insurers. The Bank of the Year
competition awards the market’s leading financial
companies, services and products every year and is
considered to provide a representative view of the
Czech financial market. The organizer of the
competition is Fincentrum, an analyst company. 

In the fourteenth annual Czech Top 100 competition,
Allianz pojišťovna placed eleventh. The competition
organized by Comenius aims at promoting and
awarding companies operating in the Czech Republic,
who have been achieving excellent results in the long
term. 
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Uznání se dostalo také produktům a službám Allianz
pojišťovny. Cestovní pojištění se umístilo na 2. místě
v soutěži TTG Travel Awards. 

Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus získalo 
2. místo a Cenu podnikatelů v soutěži Zlatá koruna 2009.

Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenila
druhým místem likvidaci škod. 

Flotilové autopojištění bylo vyhlášeno Fleetovým
produktem roku v soutěži Fleet Awards 2009.

Other awards marked the success of individual
products and services of Allianz pojišťovna. The
company’s travel insurance ranked second in the TTG
Travel Awards competition. 

Comprehensive entrepreneurial insurance NOE Plus
was given the second place and the Entrepreneurs’
Award in the Zlatá koruna 2009 contest. 

The Czech Insurance Brokers’ Association appreciated
the company’s claims adjustment by awarding it the
second position. 

Fleet motor insurance was announced the Fleet Product
of the Year in the Fleet Awards 2009 competition. 
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Miroslav Tacl 
předseda do 31. 12. 2009

Jakub Strnad 
člen od 26. 3. 2010
předseda od 29. 3. 2010

Zuzana Kepková
místopředsedkyně do 7. 5. 2010

Stefan Markschies
člen 

Christoph Plein
člen 

Petr Sosík
člen 

Představenstvo
Board of Management 

Miroslav Tacl 
Chairman until December 31, 2009

Jakub Strnad 
Member since March 26, 2010
Chairman since March 29, 2010 

Zuzana Kepková
Deputy Chairman until May 7, 2010

Stefan Markschies
Member

Christoph Plein
Member

Petr Sosík
Member
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Werner Eduard Zedelius
předseda do 5. 3. 2010

Manuel Bauer
předseda od 10. 3. 2010

Klaus Junker
člen do 31. 12. 2009

Torsten Stephan Günter Leue
člen od 15. 2. 2010

Christian Sebastian Müller
člen 

Dozorčí rada
Supervisory Board 

Werner Eduard Zedelius
Chairman until March 5, 2010

Manuel Bauer 
Chairman since March 10, 2010

Klaus Junker
Member until December 31, 2009

Torsten Stephan Günter Leue 
Member since February 15, 2010

Christian Sebastian Müller
Member 
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Organizační struktura 
Organisational Structure
RESORT 01
SECTION 01

Miroslav Tacl 
předseda představenstva 
Chairman of the Board of Management

Ivana Fischerová 
Úsek rozvoje lidských zdrojů  
HR Development Division 

Drahomír Kubáň  
Úsek právní  
Legal Division 

Maya Mašková  
Oddělení interního auditu a kontroly 
Internal Audit and Control 

Pavla Paseková
Interní a externí komunikace  
Internal and External Communications 

Martin Podávka 
Market Management  

Jitka Sobotková
Tajemník představenstva a externí
záležitosti
Board Secretary and External Affairs  

RESORT 02
SECTION 02

Zuzana Kepková
místopředsedkyně představenstva
Deputy Chairman of the Board of
Management 

Miluše Matějková 
Úsek pojištění osob 
Private Individuals Division 

Radek Baštýř 
Úsek flotilového autopojištění 
Motor Fleet Division 

Václav Bohdanecký 
Úsek firemních zákazníků – průmysl 
Corporate Clients – Industry Division

Petr Jandek 
Úsek firemních zákazníků – likvidace
pojistných událostí 
Corporate Clients – Claims Division 

Zdeněk Kučera 
Úsek pojištění majetku a odpovědnosti
občanů a podnikatelů 
Private Individuals and Entrepreneurs –
Property and Liability Division 

Josef Lukášek 
Úsek pojistné matematiky a produktového
controllingu 
Actuarial and Product Controlling Division 

Pavel Prokš
Úsek pojištění vozidel 
Motor Insurance Division 

Jana Slavíková  
Úsek cestovního pojištění, veřejných
zakázek a nabídek
Travel Insurance, Tenders and Bids
Division  

RESORT 03
SECTION 03

Petr Sosík
člen představenstva
Member of the Board of Management

Petr Kmínek
Risk Controlling

Robert Mareš
Asset Management

Radek Stamenov
Úsek controllingu
Controlling Division

Anna Švehlová
Oddělení účetnictví
Accounting Department 

Jan Tichý
Oddělení daně
Tax Department 

Martin Vítek
Úsek zajištění
Reinsurance Division 

Daniela Volhejnová
Oddělení inkaso/exkaso
Collections and Disbursements
Department 

stav k 31.12.2009
as of 31 December 2009 
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RESORT 04
SECTION 04

Christoph Plein  
člen představenstva 
Member of the Board of Management

Robert Kufa  
Projektové oddělení 
Project Department 

Pavel Novotný  
Úsek likvidace pojistných událostí vozidel,
majetku a odpovědnosti  
Motor, Property and Liability Claims
Division 

Miroslav Šrámek   
Úsek hospodářské správy  
Facility Management Division 

Jaroslav Šubrt   
Úsek likvidace pojistných událostí osob 
Life and Health Claims Division 

Karel Waisser 
Úsek IT a provoz  
IT and Operations Division 

RESORT 05
SECTION 05

Stefan Markschies
člen představenstva 
Member of the Board of Management

Tomáš Birhanzl
Oddělení rozvoje obchodu 
Sales Development Department  

Josef Moravec
Úsek makléřského obchodu  
Broker Sales Division 

Daniela Nováková 
Úsek podpory obchodu  
Sales Support Division 

Josef Zelenka
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Nabídku svých produktů Allianz pojišťovna průběžně
inovuje a reaguje tak na vyvíjející se potřeby svých
klientů. 

Životní pojištění 

Životní pojištění kombinuje ochranu před řadou
nepříznivých rizik s možností f inančního zajištění
v důchodovém věku. Je zdrojem sociální jistoty
a výrazem odpovědnosti jednotlivce za sebe i za své
blízké. Na českém trhu má životní pojištění stále
značný potenciál růstu. V porovnání se zeměmi EU je
totiž jeho podíl na celkovém předepsaném pojistném
stále výrazně nižší. Přestože se rok 2009 nesl ve
znamení hospodářské krize, životní pojištění Allianz
zaznamenalo na trhu v předepsaném pojistném index
nárůstu 111,7 %. 

Na tomto výsledku se významně podílí skutečnost, že
Allianz pojišťovna soustavně rozšiřuje spolupráci
s různými distribučními kanály. Přestože kmenová
obchodní síť stále patří ke stěžejním prodejcům
životního pojištění, v průběhu roku 2009 se výrazně
prohloubila spolupráce se sítěmi makléřů a jiných typů

Allianz pojišťovna innovates its products on a
continuous basis, responding to the developing needs
of its customers. 

Life Insurance 

Life insurance combines protection against a number
of adverse risks with old-age provisioning. It
contributes to social security, reflecting an individual’s
responsibility for themselves and their dearest. It still
has an excellent growth potential in the Czech market.
Compared to EU member states, the share of life
insurance in total premiums written remains
significantly low. Despite the year 2009 being in the
sign of the global economic crisis, life insurance from
Allianz registered a growth index of 111.7% in
premiums written.  

Continuous development of cooperation with various
distribution channels remarkably contributed to
attaining this result. Although the tied agent sales force
remains one of the core sales channels for life
insurance, collaboration with broker networks and
other types of distribution channels has seen major

Nabídka produktů 
Products

Allianz pojišťovna patří mezi tři největší pojišťovny v České republice. Nabízí
širokou škálu pojistných produktů životního a neživotního pojištění.
Odpovídající pojistnou ochranu si vyberou jednotlivci i velké společnosti. 

Allianz pojišťovna is one of the three leading insurers in the Czech Republic.
Its wide offer of products ranges from life insurance to non-life insurance,
allowing individuals as well as corporations to choose optimal insurance
coverage. 
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distribučních kanálů. Významný nárůst obchodních
aktivit očekává Allianz pojišťovna i v budoucnu; to se
odrazí ve správě smluv, neboť to pro ni bude znamenat
odlišný přístup k servisování tak, aby konečný klient byl
spokojen.

Investiční životní pojištění 
Investiční životní pojištění umožňuje klientům přímo
ovlivňovat výši zhodnocení prostředků stanovením
vlastní investiční strategie. Je určeno zejména
klientům, kteří se chtějí na zhodnocení svých
prostředků aktivně podílet. 

Klienti Allianz pojišťovny mohou své investice vložit do
některého z fondů, které byly vybrány z široké rodiny
Allianz fondů, či zvolit fond složený z českých
dluhopisů. Fondy se liší rizikem, zaměřením, investiční
měnou a tím samozřejmě také výkonností. 

K pilířům současné nabídky produktů životního
pojištění Allianz pojišťovny patří produkty Rytmus,
Pastelka a různé tranše jednorázových investičních
produktů.

Pojištění Rytmus je určeno širokému okruhu klientů se
vstupním věkem od 18 do 75 let a výstupním věkem až
85 let. Na jedné smlouvě lze pojistit až dvě dospělé
osoby a čtyři děti, aniž by byly v příbuzenském vztahu.
Každá z nich si může sjednat jiná připojištění, volit
individuální pojistné částky, libovolně přidávat či
odebírat vlastní připojištění bez vazby na druhou
osobu. V rámci hlavního investičního pojištění lze
sjednat také pojistnou částku pro krytí rizika pro případ
smrti. Hlavní pojištění je možné rozšířit až o čtrnáct
připojištění. Jedinečným na českém trhu je zproštění od
placení penzijního připojištění v případě invalidity.
Připojištění pokrývají všechna běžná rizika: smrt, úraz,
invaliditu, pobyt v nemocnici nebo pracovní
neschopnost, závažné onemocnění, zproštění od
placení pojistného atd. Nové úrazové připojištění nabízí
např. sjednání nadstandardní pojistné částky na úraz
s trvalými následky, denní dávky v nemoci
a hospitalizaci; je možné jej rozšířit také o krytí
rizikových sportů. Pro ženy nabízí levnější sazby
úrazového pojištění, kdy bere v úvahu méně rizikové
chování žen. 

development in the course of 2009. A further major
increase in sales activities is expected; that will reflect
in servicing policies, recuiring a different approach to
rendering services for achieving satisfaction of the end
customer. 

Unit-linked Life Insurance 
Unit-linked life insurance enables customers to have 
a direct influence on the amount of returned funds by
defining their own investment strategy. It is designed
particularly for clients who want to take an active part
in their f inances.

Our clients can invest their f inances in one of the funds
chosen from among the extended family of Allianz
funds, or may opt for a fund composed of Czech bonds.
The funds differ in the level of risk involved, their focus,
investment currency, and of course also in their return
on investment.

The pillars of the current Allianz pojišťovna life
insurance products are Rytmus, Pastelka and individual
tranches of one-time investment products. 

Rytmus is an insurance product designed for a large
group of clients starting from the ages of 18 through 75
years and ending at the age of up to 85. A single
insurance policy permits insurance coverage for up to
two adults and four children; they do not need to be
relatives. Each of them may take out different
additional covers, opt for individual sums insured, add
or remove covers at their discretion and without any
link to the other person. There can be a death benefit
rider as part of the basic unit-linked life insurance.
Clients may add up to fourteen riders to their master
policy. Waiver of premium payment to a supplementary
pension fund in case of disability is unique in the Czech
market. Riders cover a client against all usual risks such
as death, accident, disability, hospitalisation or loss of
income, serious illness, waiver of premium payment
and other. The new accident rider allows for an above-
standard sum insured in case of permanent
consequences of an injury and for daily compensation
in case of illness and hospitalisation; the rider can also
be extended to cover risk-involving sports. This product
offers reduced rates in accident insurance for women,
taking into account that women’s general behaviour
tends to be less risky.
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Allianz pojišťovna rozšířila zdarma ve všech smlouvách
Rytmu a Rytmu M pojistnou ochranu prvního
pojištěného v hlavním pojištění o krytí rizika smrti
následkem úrazu při dopravní nehodě, která nastala
provozem dvoustopého motorového vozidla a pojištěný
se tímto vozidlem přepravoval. Pojistná částka činí 
500 000 Kč.

Je-li sjednáno připojištění pro případ smrti, a dojde-li
k smrti prvního pojištěného následkem úrazu, poskytne
pojišťovna navíc doplňkové plnění ve výši sjednané
pojistné částky pro krytí rizika smrti až do výše 
500 000 Kč. 

V roce 2009 byl na trh nově uveden Investiční Autopilot,
což je opakovaný převod jednotek do konzervativního
fondu s nižší předpokládanou mírou rizika. Tato služba
eliminuje případnou ztrátu v investičním pojištění.

V roce 2009 Allianz pojišťovna také rozšířila nabídku
o 2 investiční fondy – Fond Komodity, který investuje do
komodit jako např. ropa, zemní plyn, průmyslové kovy,
zlato, stříbro nebo zemědělské komodity a Fond
Energie, který investuje do akcií společností především
v segmentu energií.

Pojištění Rytmus umožňuje maximální daňové odpočty.
Daňově odečitatelné kromě hlavního investičního
pojištění je i pojistné, které slouží ke krytí rizika pro
případ smrti. Velkou výhodou pojištění Rytmus je jeho
flexibilita. V průběhu pojištění je možné investovat
mimořádné vklady, provést částečný odkup, změnit
investiční strategii nebo přesunout jednotky mezi
fondy. Pojištění tak lze v každém okamžiku přizpůsobit
finanční situaci klienta. 

Dětské investiční životní pojištění Pastelka umožňuje
v rámci jedné pojistné smlouvy pojistit za výhodných
podmínek až čtyři děti a dvě dospělé osoby. Dětské
investiční životní pojištění Pastelka tak představuje
doslova rodinný typ pojištění. K základnímu pojištění je
možné sjednat i řadu připojištění. Pro děti je k dispozici
pět různých typů připojištění, dospělé osoby lze
připojistit ve prospěch dítěte. Připojištění pro děti
zahrnuje úrazové připojištění, připojištění pro případ
pobytu v nemocnici a připojištění pro případ závažných

Allianz pojišťovna introduced a free extension to all
Rytmus and Rytmus M policies to include a cover for the
first person insured under the master policy against
death following an accident resulting from operation of
a two-track motor vehicle, with the insured person
using it for transport. The sum assured amounts to 
CZK 500,000.

If having concluded a death benefit rider and in the
case of death of the first person insured due to an
injury, the company will provide additional indemnity
in the agreed amount of the death cover of up to 
CZK 500,000. 

In 2009, the market has seen the launch of the
Investment Autopilot, standing for repeated transfer of
units to a conservative fund with lower level of
assumed risk. This service eliminates possible losses in
unit-linked insurance.

The company expanded its offer of investment funds by
adding two new funds in 2009 – the Commodity Fund,
investing in commodities such as oil, natural gas,
industrial metals, gold, silver or agricultural
commodities, and the Energy Fund, focusing on equity
investments particularly in the field of energy.

Rytmus insurance maximizes tax deductions. Both the
basic unit-linked insurance and the death benefit
premiums are tax deductible. Flexibility is also a great
advantage for Rytmus. During the term of the
insurance, it is possible to make extraordinary
payments, partially surrender the policy, change the
investment strategy or transfer units from one fund to
another. Thus, the insurance can be adjusted to the
financial situation of the client at any given moment.

Pastelka is a unit-linked life insurance product
designed for children, with a single insurance policy
permitting insurance coverage for up to four children
and two adults. Pastelka is a true family insurance
product, offering various riders to the master policy.
There are five different types of riders for children, and
adults can be additionally insured for the benefit of the
insured child. The master policy can be combined with
additional covers under accident, hospitalisation and
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onemocnění. Připojištění pro dospělé zahrnuje
připojištění pro případ smrti dospělých, připojištění
zproštění od placení pojistného pro případ smrti
dospělých a připojištění zproštění od placení
pojistného pro případ plné invalidity dospělých.
Parametry pojistné smlouvy lze během jejího trvání
přizpůsobovat aktuálním potřebám rodiny. 

Během roku 2009 Allianz pojišťovna nabídla klientům
tři tranše jednorázového investičního pojištění.
Petrolinvest III a Petrolinvest IV  se skládají z výnosové
a ochranné složky, zajišťují 100% návratnost
investované částky a eliminují negativní dopady
v případě nepříznivého vývoje. Díky mechanismu 
LOCK-IN dochází  k uzamknutí zisku. Pokud se výnosová
složka zvýší nad určitou úroveň, dojde k jejímu
uzamčení a nemůže již nikdy klesnout pod tuto úroveň.

Dalším jednorázovým investičním produktem byl
v roce 2009 Geoinvest, v kterém je výnos investice
odvozen od vývoje zlata, ropy a zemního plynu a dalších
nerostných surovin v průběhu následujících 8 let.
Unikátní mechanismus QUICK-WIN umožňuje získat
investované prostředky již před plánovaným koncem
pojištění. Pokud se hodnota investice na konci pátého
roku pojištění, popř. v jakémkoli následujícím čtvrtletí
zvýší o 40 % nad počáteční úroveň, dojde k okamžité
výplatě zhodnocených prostředků a ukončení pojištění.
Jedná se v podstatě o uzamčení výnosu a jeho
následnou výplatu.

Kapitálové životní pojištění 
Kapitálové životní pojištění nabízí klientům kromě
široké pojistné ochrany také zaručený výnos, určený
tzv. technickou úrokovou mírou. Je tak zaměřeno spíše
na klientelu, která neuvažuje o aktivním podílu na
zhodnocení svých investic. 

Allianz kapitálové životní pojištění obsahuje kromě
základní složky životního pojištění i široké spektrum
připojištění. Vhodným sestavením pojištění
a připojištění si tak klient může zajistit krytí všech
běžných rizik. Výhodou je i možnost volby kapitálového
pojištění na dožití a úrazového připojištění bez
posuzování zdravotního stavu. 

dread disease riders for children, a death benefit rider
for adults and a waiver of premium payment in case of
the adult’s death or full disability. The parameters of
the insurance policy can be adjusted to the changing
needs of the family throughout its term.

In the course of 2009, Allianz pojišťovna launched three
tranches of single premium unit-linked insurance. 
Petrolinvest III and Petrolinvest IV combine profit and
protection, guaranteeing 100% return of the invested
amount and eliminating adverse impacts in case of
unfavourable development. The lock-in mechanism of
the product allows for locking-in the profit - if the yield
part exceeds a certain level it gets locked-in and cannot
drop below the given level afterwards.

Geoinvest has been another single premium investment
product of the year 2009, building the investment
return on development of the prices of gold, oil, natural
gas and other mineral resources in the course of the
next 8 years. The product’s unique quick-win feature
allows for gaining invested funds before the planned
end of the insurance term. If at the end of the fifth year
of the insurance term or in any of the following
quarters the investment’s value adds 40 % to the
original amount, the invested and yielded funds will be
paid out immediately and the insurance ceases. In
principle, the mechanism combines the lock-in feature
with immediate payment of the yield.

Endowment Insurance 
Endowment insurance offers extensive insurance
protection as well as a guaranteed yield at the technical
interest rate. It is meant rather for clients who do not
wish to be actively involved in the valuation of their
investments.

Apart from the master life insurance policy, Allianz
endowment insurance includes a whole range of riders.
Through a proper combination of main cover and
riders, the client can be covered against all usual risks.
An interesting advantage is the possible choice of
endowment insurance and accident riders without a
medical examination.
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Rizikové pojištění
Allianz rizikové pojištění je připraveno pro klienty, kteří
mají zájem zajistit své blízké, případně sebe v případě
závažných situací, které by jim neumožňovaly plnit
jejich finanční závazky. Výborně doplňuje hypoteční
programy. Hlavním pojištěním je pojištění pro případ
smrti, určené zejména na krytí úvěru. Je možné ho
sjednat s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
odpovídající splátkovému kalendáři banky. I v rámci
rizikového pojištění je možné sjednat připojištění pro
případ pracovní neschopnosti a připojištění pro případ
pobytu v nemocnici. Tím se rozšířila pojistná ochrana
o další rizika, která mohou ohrozit platební schopnost
klienta v případě onemocnění.

Úrazové pojištění 
Úrazové pojištění je určeno na krytí rizika smrti
a trvalých následků úrazu. Klient si může sjednat denní
odškodné po dobu nezbytného léčení úrazu a po dobu
léčení úrazu v nemocnici. V dnešní době narůstajících
nákladů na lékařské ošetření a pobyt v nemocnici
představuje tento typ pojištění pro klienty záruku, že
budou moci dostát svým závazkům v případě nemoci
nebo pobytu v nemocnici.   

Skupinové životní pojištění 
Velkou perspektivu růstu životního pojištění
představují zaměstnavatelé. Některé společnosti již
životní a úrazové pojištění, stejně jako příspěvky na
penzijní připojištění svým zaměstnancům nabízejí. 
Ve srovnání s evropským standardem však stále
představují velmi malé procento. Tyto produkty přitom
představují velmi oblíbený benefit a stabilizační prvek.  

Zaměstnavatelům Allianz pojišťovna nabízí skupinové
životní pojištění AMMIS, které kombinuje životní
pojištění a penzijní připojištění. Tento produkt nabízí
zaměstnancům i zaměstnavatelům možnost plně
využít daňových výhod z obou pojištění v rámci jedné
smlouvy. V případě sjednání skupinového životního
pojištění AMMIS mohou klienti využít slevy na další
produkty Allianz, například pojištění motorového
vozidla a pojištění domácnosti.

Risk Insurance 
Allianz Risk Insurance is designed for clients wanting to
secure their loved ones, or themselves, in the event of
serious situations that might prevent them from
meeting their f inancial obligations. It is an excellent
supplement to mortgage loans. Death benefit
insurance, serving primarily to cover the loan, can be
agreed with a constant, or decreasing sum insured
corresponding to the payment plan of the bank. In
addition, Allianz Risk Insurance offers riders for
incapability to work or hospitalisation. The insurance
now covers additional risks that may threaten the
client’s solvency in case of illness.

Accident Insurance 
Accident insurance covers the risk of death and
permanent disability due to accident. It may include
daily allowance payments during hospitalisation and
during treatment of an injury. Given the ever increasing
costs of medical treatment and hospitalisation, this
type of insurance guarantees that clients will be able to
continue meeting their obligations even in cases of
illness or hospitalisation.

Group Life Insurance 
Allianz pojišťovna sees a great potential for growth in
life insurance with employers. Some corporations
already offer life and accident insurance and pension
scheme fund contributions to their employees, but the
percentage is still very low compared to the European
standard. These products, however, represent a highly
popular benefit and a stabilising element.

To employers, Allianz pojišťovna offers AMMIS, a group
life insurance product combining life insurance and
supplementary pension scheme products. This product
allows both employers and employees to fully use tax
relief on both covers within one comprehensive policy.
AMMIS also includes discounts on other Allianz
insurance products, such as motor or household
insurance.
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Cestovní pojištění 

Cestovní pojištění Allianz je komplexní balíček
produktů, který poskytuje optimální pojistnou ochranu
při cestách v tuzemsku i do zahraničí. Zároveň je
výjimečné svým neomezeným limitem pro krytí
léčebných výloh v zahraničí. Cestovní pojištění Allianz
nabízí nejširší rozsah pojistných krytí. Do pojistného
krytí léčebných výloh jsou zahrnuta také rizika
související s terorismem, záchranná pátrací činnost
horské služby nebo vybrané druhy rizikových sportů. 

Základním produktem je pojištění léčebných výloh,
které je doplněno pojištěním zavazadel, pojištěním
odpovědnosti za škodu, úrazovým pojištěním
a pojištěním stornovacích poplatků. Cestovní pojištění
si mohou sjednat klienti individuálně na jednotlivé
cesty, na hromadné cesty nebo firemní klienti na
pracovní cesty. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí
nebo na opakované cesty nabízí Allianz pojišťovna
zvýhodněné roční nebo pololetní cestovní pojištění. 

Stále více zájemců si cestovní pojištění sjednává on-line,
přes internet nebo telefon. V roce 2009 bylo až 70 %
cestovních pojistek sjednáno s využitím těchto
moderních distribučních cest. 

V rámci cestovního pojištění Allianz klient získává
zdarma rozsáhlé a kvalitní asistenční služby
poskytované Mondial Assistance. Nedílnou součástí
úspěšného pojistného produktu je i rychlá a pro klienta
transparentní likvidace. 

Autopojištění

V roce 2009 bylo autopojištění ovlivněno dopady
finanční krize, která se projevila snížením počtu
prodávaných vozidel a celkově tak měla vliv na
pojišťování vozidel prostřednictvím prodejců vozidel
a leasingových společností.

V oblasti autopojištění Allianz pojišťovna potvrdila své
univerzální zaměření především ve využívání různých
distribučních cest. Navzdory zmiňovaným dopadům
finanční krize se úspěšně rozvíjela spolupráce Allianz

Travel Insurance  

Allianz pojišťovna offers a comprehensive travel
insurance package providing optimal insurance
protection to clients travelling in the Czech Republic
and abroad. It is unique for having unlimited coverage
of medical care expense abroad. Allianz travel
Insurance offers the widest range of insurance covers.
For example, the insurance coverage of medical care
expense includes risks related to terrorism, the search
and rescue activities of the Mountain Rescue Service or
selected types of risk-related sports.

The products include basic medical care expense
insurance, luggage insurance, liability insurance,
accident insurance and insurance of cancellation
penalty. In addition to a wide range of individual and
group tariffs and business travel products for corporate
clients, Allianz pojišťovna offers advantageous annual
or semi-annual travel insurance policies that cover
repeated trips as well as long-term foreign travel. 

Underwriting on-line or by telephone has become
increasingly popular for travel insurance. Up to 70% of
our travel insurance policies were concluded through
these modern distribution channels in 2009. 

An integral part of Allianz travel insurance is extensive
high-quality assistance service, offered free-of-charge
via Mondial Assistance, as well as prompt and
transparent claims settlement.

Motor Insurance

In 2009, the motor insurance segment felt impacts of
the financial crisis accompanied with a lower number
of new cars, generally affecting insurance concluded via
car dealers and hire-purchase companies. 

Allianz pojišťovna served a proof to its universal focus
in motor insurance particularly in using different
distribution channels. Despite the mentioned impacts
of the financial crisis, Allianz pojišťovna further
fostered its collaboration with hire-purchase
companies and registered signs of positive



»Allianz pojišťovna nabízí širokou škálu
pojistných produktů životního
a neživotního pojištění pro jednotlivce
i velké společnosti. Nabídku svých
produktů průběžně inovuje a reaguje
tak na vyvíjející se potřeby klientů.«

»Allianz pojišťovna offers a wide
product range from life insurance to
non-life insurance for both individuals
as well as corporations. Allianz
pojišťovna innovates its products on
a continuous basis, responding to the
developing needs of customers. «
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pojišťovny s leasingovými společnostmi a projevovaly
se pozitivní trendy ve spolupráci s prodejci vozidel.
Zvyšoval se podíl autopojištění zprostředkovaného
makléřskými společnostmi i dalšími distribučními
kanály. 

Novinkou bylo v roce 2009 zvýhodnění klientů z cílové
skupiny "Rodina", kterým Allianz pojišťovna nabízí
cenově zvýhodněné pojištění formou 10% slevy a navíc
benefit v podobě bezplatného úrazového pojištění dětí
ve vozidle. 

Zatraktivnění nabídky autopojištění bylo připraveno
i pro klienty, kteří svá vozidla využívají pouze sezónně
a dosud byli zvyklí vozidlo na období, kdy ho
neprovozují, vyřazovat z registru vozidel. Těmto
klientům nabízí Allianz pojišťovna produkt „Sezóna“
s cenově zvýhodněnými podmínkami povinného
ručení, přičemž není nutné vyřazovat vozidlo z registru
po dobu, kdy není využíváno. Klient tak vedle finanční
úspory ušetří i související administrativu. 

Další významná novinka byla uvedena v souvislosti
s uplynutím 10 let od demonopolizace trhu s povinným
ručením. Pro klienty, kteří za celou dobu neměli
pojistnou událost, je připravena speciální sleva za deset
let bez nehody s názvem Bonus PLUS. 

Z významnějších změn v produktové oblasti je třeba
také uvést úpravu postupu pro stanovování pojistného
pro klienty, plátce DPH, a to v souvislosti s novelizací
zákona o DPH, která vstoupila v platnost k 1. dubnu
2009.

Pojištění podnikatelů a soukromého majetku 

Pro soukromé osoby nabízí Allianz pojišťovna velmi
kvalitní pojištění majetku a odpovědnosti, pokrývající
prakticky všechna rizika spojená s movitým
i nemovitým majetkem. Tři základní balíčky Normal,
Optimal a Exkluziv nabízejí odpovídající pojistné krytí
jak pro trvale obývané nemovitosti a domácnosti, tak
pro rekreační objekty. Své produkty Allianz pojišťovna
průběžně inovuje s cílem dále zvyšovat jejich
atraktivitu a zjednodušit jejich sjednávání. V roce 2009
významným způsobem rozšířila a zatraktivnila pojistné
krytí zejména u pojištění nemovitostí. 

development in cooperation with car dealers. The share
of motor insurance acquired through brokers and other
distribution channels increased. 

Advantaging clients of the “Family” target group has
been launched in 2009, offering a 10% discount on the
insurance along with a free accident cover for children
travelling in the car. 

Additional features of motor insurance have been
designed for clients driving their cars on a seasonal
basis, who were used to remove the car from the vehicle
register for the period of not using it. Allianz pojišťovna
started offering its new product “Season” with
discounted prices of the motor liability insurance,
without the need to remove the car from the register
when not in use. For the client, this type of insurance
saves both money and the time required for relevant
administrative acts. 

Another of the company’s major innovations has been
launched at the occasion of the tenth anniversary of
demonopolisation the motor third party liability
insurance market. Allianz pojišťovna prepared a special
discount named Bonus PLUS for drivers not having a
single accident over the ten years. 

Of the other important changes in offered products, it is
necessary to mention the adjusted procedure of
calculating insurance premiums for clients – VAT
payers in connection with the amended VAT Act, which
became valid as of 1 April 2009.

Entrepreneurial and Private Property
Insurance 

The Allianz offer of high-quality comprehensive
property and liability insurance for private clients
covers virtually all risks related to movable property
and real estate. The three basic packages – Normal,
Optimal and Exclusive – provide insurance coverage for
property and homes that are occupied year-round, or
on a recreational basis. Allianz pojišťovna adjusts its
products over time in order to simplify the conclusion
of insurance and make them more attractive to clients.
In 2009, it has significantly extended and improved the
cover offered under real estate insurance.
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Velkou konkurenční výhodou pro všechny klienty, kteří
mají sjednáno pojištění své nemovitosti nebo
domácnosti, je asistenční služba Home Assistance,
kterou Allianz představila jako první pojišťovna na
českém trhu. Tato služba pomáhá klientům při řešení
vážných problémů vyžadujících okamžitý zásah, jako je
například vytopený nebo vyhořelý byt, ale i při relativně
běžných a nepříjemných situacích, jako je zapomenutí
klíčů doma, ucpaný odpad, rozbitá okna apod. Služba
Home Assistance je rovněž modifikována a rozšiřována.
Od 1. ledna 2009 je k dispozici nejen pro soukromé
osoby, ale i pro klienty s pojištěním podnikatelských
rizik. Naprosto výjimečný rozsah Home Assistance byl
k 1. lednu 2009 dán k dispozici rovněž majitelům
bytových domů.

Podnikatelům Allianz pojišťovna nabízí širokou škálu
produktů šitých na míru včetně Komplexního pojištění
podnikatelů Noe Plus, které je určeno středním
a menším podnikatelům v oblasti obchodu, výroby
i služeb. Stejně dobře ho ovšem mohou využít i majitelé
nemovitostí. Také tento produkt byl v průběhu roku
2009 dále rozšiřován a modifikován. 

Prostřednictvím velmi kvalitních pojistných produktů si
mohou podnikatelé snadno a rychle sjednat pojištění
všech obvyklých komodit, tedy pojištění provozního
a výrobního zařízení či zásob, přepravovaného nákladu,
budov a jiných staveb sloužících k podnikání, stejně
jako odpovědnosti za škodu. Program Noe Plus je
připraven ve formě balíčků. Tři varianty pojištění –
Normal, Optimal a Exkluziv – pokrývají širokou škálu
rizik. Klientovi stačí si jen zvolit nejvýhodnější
kombinaci podle svých potřeb. Vysoký standard
Komplexního pojištění podnikatelů Noe potvrdily
v uplynulých letech výsledky soutěže o nejlepší f inanční
produkty Zlatá koruna 2004 a 2005, kde  obsadilo
opakovaně první místo. Na mimořádný úspěch v této
soutěži se podařilo navázat rovněž v roce 2009 ziskem
Stříbrné koruny v kategorii Cena podnikatelů. 
S velmi pozitivní odezvou od klientů se setkaly akční
nabídky, připravené v roce 2009 pro vybrané segmenty
podnikatelů.

Allianz pojišťovna was the first insurer in the Czech
Republic to offer Home Assistance services to holders of
real estate or household insurance policies. This highly
competitive service provides clients with assistance
during severe household problems requiring
immediate intervention, such as fire or flooding, or
with less serious, yet annoying situations such as
locked out keys, clogged drainage, broken windows, etc.
The Home Assistance service was also modified and
expanded over the time. As of 1 January 2009, it has
become available to private individuals as well as to
clients with entrepreneurial risk insurance policies. As
of the same date, a truly exceptional scope of the Home
Assistance service has been made available to owners
of apartment houses. 

To entrepreneurs, Allianz pojišťovna offers a wide range
of customised products, including Comprehensive
Entrepreneurial Insurance Noe Plus. It is designed
specially for medium-size and small entrepreneurs in
the area of trade, manufacturing and services, but it
can just as well be used by owners of real estate. This
product went through further extensions and
modifications in 2009. 

These high-quality insurance products can be written
very easily and quickly, covering all types of usual
commodities, including insurance of operating and
production facilities or inventory, cargo, buildings and
other structures serving for business, as well as liability
insurance. Noe Plus is available in the form of packages,
with the three variations, Normal, Optimal and
Exclusive, covering the whole segment of risks. All that
clients have to do is choose the combination which
matches their needs. In acknowledgement of its
qualities, Comprehensive Entrepreneurial Insurance
Noe was awarded the Zlatá koruna award for the most
popular financial product of the year in 2004 and 2005.
The product’s exceptional success in this competition
continued in 2009, winning the silver medal in the
Entrepreneurs Award category. 
Promotional offers prepared for selected segments of
businesses became largely popular among the clients. 
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V roce 2009 se Allianz pojišťovna v oblasti pojištění
majetku zaměřila také na další modernizaci a přípravu
dalších atraktivních produktů. Mimo již tradiční
produkty jako jsou např. prodloužená záruka, pojištění
plavidel a kaucí, pojištění bytových domů, zákonné
pojištění odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb,
pojištění odpovědnosti výboru společenství vlastníků
nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při
praktickém vyučování, připravila a uvedla na trh nově
například pojištění profesní odpovědnosti
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků
činných ve výstavbě a další novinky. 

Pojištění průmyslu a velkých podnikatelských
rizik 

Pojištění průmyslu v roce 2009 bylo ovlivněno
nepříznivými vnějšími faktory. Na předepsaném
pojistném se nadále negativně projevoval pokles sazeb
na mezinárodním i domácím trhu a pokračující odchod
některých mezinárodních klientů z českého trhu.
Novým fenoménem byl vliv zhoršené ekonomické
situace, zejména leasingového trhu a stavebních
projektů, které způsobily výrazný pokles poptávky po
novém pojištění.

Allianz pojišťovna se nadále zaměřovala na lokální
český trh a české průmyslové subjekty. Díky širokému
portfoliu produktů a konkurenceschopné ceně se
podařilo překonat negativní tržní efekty a dosáhnout
růstu. 

V roce 2010 se bude Allianz pojišťovna i přes náročné
konkurenční prostředí nadále orientovat zejména na
český trh. Hlavním cílem bude další růst v lokálním
obchodě a dostatečná ziskovost. V rámci projektů bude
dále kladen důraz na další zkvalitňování služeb,
zefektivňování procesů a rozvoj spolupráce se
zprostředkovateli pojištění.

In 2009, Allianz pojišťovna also emphasized further
modernisation and designing of new attractive
property insurance products. In addition to the already
tradition products, such as extended warranty, vessel
insurance, guarantee insurance, multiple dwelling
insurance, and liability insurance for social services
providers, committees of owners’ societies for practical
training teachers and other professions, Allianz has
launched professional liability insurance for chartered
architects, engineers and building technicians, as well
as other new products and services.

Industrial and Corporate Risk Insurance 

In 2009, industrial insurance was adversely influenced
by external factors. Premiums written continued to
decrease as a result of the premium rates dropping in
both international and local markets and more
international corporate clients leaving the Czech
market. A new phenomenon came with the effect of
aggravated economic situation, particularly the
declining hire-purchase and development projects
market, causing a significant drop in demand for new
insurance. 

Allianz pojišťovna maintained its focus on the local
market and Czech industrial entities. Owing to its rich
portfolio of products and competitive prices, the
company succeeded in making up for the adverse
market effects and attaining a growth.

In 2010, Allianz pojišťovna will continue to focus on the
Czech market. Despite strong competition, it will strive
to generate sufficient profit and boost its local
business. The goals of its projects will be to further
improve the quality of services, increase the efficiency
of processes and develop cooperation with insurance
brokers.
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Pojištění vozových parků 

Pojištění vozových parků Allianz patří mezi
nejkvalitnější produkty na českém pojistném trhu.
Propracovaný stavebnicový systém, který nabízí
kombinaci všech možností v rámci pojištění vozidla
i pojištění celé flotily je silnou konkurenční výhodou,
protože umožňuje připravit pojištění každé flotily
přesně na míru, podle unikátních podmínek každé
jednotlivé firmy. Systém poskytuje všem klientům
vynikající péči a komfortní správu. 

Konkurenční sazby a proobchodní politika úseku
flotilového autopojištění se i v roce 2009 projevily
pozitivně v nárůstu počtu pojištěných vozidel.
Kombinace velmi kvalitního produktu a výborných
sazeb spolu s vynikající likvidací jsou základem
úspěchů, které flotilové autopojištění Allianz dosahuje.

Produkt Autoflotily, který Allianz pojišťovna nabízí, je
stále na vysoké úrovni ve srovnání s konkurencí a je
podpořen vynikající likvidací pojistných událostí.
Činnost oddělení rizikového servisu i v uplynulém roce
přispívala ke snižování škodného průběhu klientů
a poskytovala firmám potřebné know-how vedoucí ke
snižování rizikovosti. Toto oddělení využívá
nejmodernějších postupů, které sdílí v rámci celé
skupiny Allianz. Kvalitní práce se správou rizik vede
k trvale udržitelné rentabilitě celého produktu. V rámci
kontroly rizik nabízí Allianz pojišťovna také pojištění
spoluúčasti u povinného ručení. Spoluúčast je
významným nástrojem pro motivaci řidičů
k bezpečnějšímu stylu jízdy.

V roce 2009 se stal produkt Autoflotily Produktem roku
v oblasti pojištění a vítězem své kategorie v soutěži
Fleet Awards 2009. 

Motor Fleet Insurance 

The Allianz Motor Fleet Insurance is one of the top
products in the Czech insurance market. The
sophisticated building-block system combining all
options of motor and motor fleet insurance gives this
product a strong competitive edge, facilitating tailor-
made solutions for each fleet depending on the unique
circumstances of the given company. The system
provides excellent care and easy administration for all
clients.

Highly competitive premium rates and pro-active
approach of the Motor Fleet Division in 2009 had a
positive impact on the growing number of insured
vehicles. A combination of high quality products and
outstanding rates along with excellent claims
adjustment services forms grounds for the success
attained by Allianz motor fleet insurance. 

The Car Fleet product offered by Allianz pojišťovna is
still ahead of the rivals’ offer and supported by
excellent claims settlement. As in past years, the Risk
Service Department continued to contribute to
decreasing the claims ratio and provided companies
with the expertise necessary to reduce the risk rate. The
department employs modern procedures shared within
the entire group of Allianz. High quality of
Work with proper risk management leads to
sustainable profitability of the product. As part of risk
control, Allianz pojišťovna offers a motor third party
liability insurance with a deductible. The deductible is a
significant tool motivating drivers to drive safely.

In 2009, Allianz Car Fleet was voted Product of the Year
in insurance and winner of the insurance category in
the Fleet Awards 2009 competition. 
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Likvidace pojistných událostí 

Likvidace pojistných událostí na vozidlech, majetku
a z pojištění odpovědnosti
Likvidace škod na vozidlech, majetku i z pojištění
odpovědnosti nabízí kvalitní a profesionální službu
a doplňuje vysoký standard obchodních služeb Allianz
pojišťovny. V souladu s obchodní strategií Allianz
pojišťovny neustále zvyšuje standardy proklientsky
orientované firmy. 

V roce 2009 pokračovaly změny, jejichž cílem je
především zvýšení spokojenosti klientů. Nová likvidace
je postavena na kvalitnějším přístupu ke klientům, na
změně myšlení a na využití moderních technologií.

Prokázalo se, že tento směr, který Allianz začala
implementovat v roce 2008, je dobrý. Klienti po
počátečních rozpacích oceňují přínosy, které bylo
možno docílit díky centralizaci služeb. Allianz
pojišťovna je nyní lépe připravena na měnící se trh
a vývoj v oblasti struktury škod. Výsledkem
realizovaných změn je nejen zrychlení celého procesu
likvidace pojistných událostí, ale i vyšší spokojenost
klientů.

Doba mezi vznikem a nahlášením se zkrátila o více než
5 dní. Doba mezi dodáním posledního dokumentu pro
likvidaci a výplatou se zkrátila dokonce na jednu
čtvrtinu.

Aby si ověřila jejich spokojenost, Allianz pojišťovna
s klienty aktivně komunikuje také formou průzkumu
spokojenosti s průběhem likvidace. Hodnocení
likvidace Allianz pojišťovny i v roce 2009 pokračovalo
pozitivním trendem. 

Claims Settlement

Claims Settlement – Motor, Property and Liability
Insurance
Efficient and professional claims settlement in motor,
property and liability insurance has been an integral
part of business services offered by Allianz pojišťovna.
In line with its corporate business strategy, claims
settlement has contributed to improvement of
standards of Allianz pojišťovna as a client-oriented
company.

The year 2009 has seen further steps in implementing
changes particularly aimed at increasing customer
satisfaction. The new claims adjustment builds on
higher quality of the company’s approach to clients,
changing the way of thinking and using modern
technology. 

The direction taken by Allianz in 2008 has proven to be
a good one. Following initial confusion, clients now
appreciate the benefits brought by centralizing
services. Allianz pojišťovna is now better prepared to
changing market conditions and developing structure
of claims. The implemented changes result in
accelerating the entire process of claims adjustment
and increasing customer satisfaction.

The time between occurrence of a claim and reporting
it is now shorter by more than 5 days. The time between
delivering the last document for the claim adjustment
procedure and payment of indemnity now reaches only
one quarter of the former time required. 

To verify customer satisfaction, Allianz actively
communicated with its clients in the form of
satisfaction surveys focused on claims adjustment.
Evaluation of the claims settlement services of Allianz
pojišťovna continued with more positive results in 2009. 
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Hlášení pojistných událostí se uskutečňuje především
prostřednictvím telefonu a internetu. Nejvyšší podíl
nyní zaujímá telefonické hlášení. S cílem najít větší
rovnováhu mezi způsoby hlášení pojistných událostí
Allianz pojišťovna výrazně investovala do technického
rozvoje hlášení pojistných událostí prostřednictvím
internetu. V prosinci 2009 byl tento nový způsob
zprovozněn. Klientům přineseme ještě větší komfort
a sníží na minimum jejich náklady.

Klient a jeho spokojenost je prioritou Allianz pojišťovny.
Komunikace s nimi je transparentní a otevřená. Jako
první na pojistném trhu umožnila Allianz pojišťovna
klientům anonymní on-line náhled na stav řešení
pojistné události na internetu. Rovněž zdokonalila
možnost přímého vkládání dokumentů včetně
potvrzení o doručení. Nový typ internetového hlášení
pak s sebou přináší okamžitou informaci o čísle škody
formou SMS nebo e-mailu.

Rok 2010 bude završením všech uvedených změn.
Nepůjde již o změnu procesů, ale o další modernizaci
softwarových nástrojů. Těmito investicemi chce Allianz
pojišťovna nadále podporovat své klienty. Po celkovém
dokončení bude mít Allianz pojišťovna k dispozici jeden
z nejmodernějších nástrojů pro řízení procesů.

Rok 2009 přinesl několik kalamitních situací, jako byly
povodně, záplavy a vichřice v letních měsících roku
2009. Ty se odrazily ve výrazném nárazovém nárůstu
počtu škod na majetku klientů. Díky uvedeným
změnám, silnému technologickému zázemí
a profesionálnímu týmu likvidátorů zvládla Allianz
pojišťovna likvidaci těchto škod k plné spokojenosti
svých klientů. 

Likvidace pojistných událostí osob 
Likvidace pojistných událostí osob se zaměřuje
zejména na rychlou službu, která by pokud možno co
nejméně obtěžovala klienta, na druhé straně se musí
zaměřovat i na účinnou prevenci a odhalování
pojistných podvodů. 

Claims reporting takes place mostly by telephone and
on-line. Reporting by telephone now takes the biggest
share. Aimed at reaching balance among the different
ways of reporting claims, Allianz pojišťovna has made
major investments in technical development of claims
reporting over the internet. The new method of
reporting claims has been launched in December 2009,
bringing even more comfort and lowering the cost for
the clients.  

Our clients, their satisfaction, transparent nature and
open approach to communication with clients are a
priority. Being the first one in the insurance market,
Allianz pojišťovna has allowed anonymous on-line view
of the status of adjusting a claim. Furthermore, it has
improved the feature for attaching documents on-line,
including a confirmation of delivery. The new type of
on-line reporting offers immediate information about
the claim number by a mobile text message or e-mail. 

The year 2010 will see the finale of implementing all of
the above changes. This will not concern procedural
changes, but further modernization of software tools.
By means of such investments, Allianz pojišťovna
pursues further support to its clients. After completion,
Allianz pojišťovna will possess one of state-of-the-art
process management tools.

The year 2009 has brought several situations of
emergency, such as the floods and windstorms in the
summer months. These situations reflected in a
significant one-time increase of the number of
damages to clients’ property. Owing to the mentioned
changes, resilient technology background and a
professional team of adjusters, Allianz pojišťovna
handled the settlement of such claims to full
satisfaction of its clients. 

Claims Settlement – Life and Health 2008
In addition to professional, prompt and convenient
claims settlement, the primary tasks in this area
include effective prevention and detection of insurance
fraud and development of activities that use claims
settlement to support the company’s business
activities.
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Svou činností vytváří podporu obchodních aktivit
společnosti. Tak tomu bylo i v roce 2009, kdy se
například kmenové obchodní síti podařilo uzavřít nové
obchody z dožívajících smluv životního pojištění
v objemu cca 53 milionů Kč. Na tomto výsledku měli
podíl pracovníci likvidace, kteří zabezpečovali servis
kmenové obchodní síti.

Daleko nejčastějším druhem pojistných událostí
pojištění osob jsou úrazy. Právě u těchto případů se
likvidace snaží postupovat rychle, pružně, bez průtahů.
Uvedené pojistné události je možno oznamovat
telefonicky či pomocí internetového formuláře, což
podstatně zkracuje dobu samotné likvidace. V roce
2009 bylo každé osmé oznámení úrazu přijato
telefonicky nebo přes internet. O rychlosti likvidace
svědčí skutečnost, že u úrazů dětí jsou 2/3 oznámených
pojistných událostí vyřízeny nejpozději následující den
po doručení oznámení (doba od doručení oznámení do
rozhodnutí likvidátora), přičemž z celkového počtu
pojistných událostí je 87 % ukončováno do jednoho
týdne od oznámení. 

Ve spolupráci s interním auditem pokračovala
spolupráce na vylepšování řízení prevence a odhalování
pojistných podvodů. Úsek likvidace pojistných událostí
osob svou činností v této oblasti dokázal za rok 2009
uchránit prostředky ve výši cca 11 miliónů Kč. 

This situation was carried on in 2009, when the sales
service succeeded in concluding new contracts from
ending life insurance policies, worth approximately 53
million koruna. The staff of claims adjustment
contributed to this result, ensuring smooth services for
the sales staff.

In the long-term, injuries account for a vast majority of
claims raised by clients. It is these claims in particular
where adjustment tends to proceed in a prompt and
flexible way, without delays. These claims can be
reported by telephone or using an on-line form, which
materially shortens the time of the main adjustment
process. In 2009, every eighth report of a claimed injury
has been received by telephone or on-line. Promptness
of adjustment of claims is supported by the fact that two
thirds of claims in case of children injuries are adjusted
by the next day after reported (from delivery of the
report until the adjuster’s decision). 87% of the total
number of claims are closed within 7 calendar days.

The company continued to work with internal audit
specialists to improve the management of prevention
and detection of insurance fraud. Through these
activities, the claims adjustment section in charge of
life and health claims saved approximately 11 million
koruna in this area in 2009. 
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Kmenová obchodní síť 

Největším distribučním kanálem Allianz pojišťovny je
kmenová obchodní síť. Na celkové produkci pojišťovny
se v roce 2009 podílela více než 50 %. Na území České
republiky působí 11 oblastních ředitelství, která
v závěru loňského roku řídila přes 1600 pojišťovacích
poradců. Rozvoji obchodu napomáhá více než 270
pojišťovacích kanceláří a dalších kontaktních míst po
celé ČR.

V roce 2009 byla realizována první etapa nového
modelu řízení kmenové obchodní sítě - Kariérní systém.
Cílem bylo více diferencovat odměňování poradců na
základě výkonu, stimulovat je k aktivnímu získávání
nových klientů, k péči o stávající zákazníky, umožnit
poradcům kariérní růst a zlepšit jejich pracovní
podmínky. 

Na základě vyhodnocení první etapy Allianz pojišťovna
na podzim 2009 přistoupila ke druhé etapě nového
modelu řízení. Na jejím základě mohou poradci
náborovat a vychovávat nové zprostředkovatele,
dosáhnout manažerských pozic v rámci kmenové
obchodní sítě. Lze očekávat zvýšení počtu poradců
a potenciálu kmenové obchodní sítě, vyšší motivaci
a v konečném důsledku růst objemu a kvality produkce. 

Tied Agent Sales Force 

The tied agent sales force is the biggest distribution
channel of Allianz pojišťovna, having generated more
than 50% of its new sales in 2009. The tied-agent sales
force of more than 1,600 insurance advisors is
managed through 11 regional branches within the
Czech Republic. Sales development is also supported by
over 270 insurance offices and other points of contact
located all over the Czech Republic.

In the course of 2009, the first stage of a new model of
management of the tied-agent sales force, the Career
System, was implemented. It is aimed at differentiating
agents’ remuneration based on their results,
stimulating them to actively acquire new clients, while
taking care of the existing client base. Furthermore, the
system is to allow for career growth of the advisors and
to improve their conditions of work. 

After evaluating the first stage, Allianz pojišťovna
proceeded with the second stage of the new
management model in the autumn of 2009. The second
part allows the advisors to recruit and train new
brokers, reaching for managing positions within the
tied agent sales force. We are expecting an increase in
the number of advisors and growing potential of the

Obchod
Sales
Podobně jako nabízí různé typy pojištění pro každý typ klienta a jeho
specifická rizika a potřeby, je cílem Allianz pojišťovny nabízet i různorodé
distribuční cesty. Pro každou z nich má Allianz pojišťovna vypracovanou
obchodní strategii a odpovídající model řízení. 

Similarly to offering various types of insurance for different types of clients,
their specific risks and needs, Allianz pojišťovna aims at offering various
distribution channels. Allianz pojišťovna has a thorough sales strategy and
corresponding management model for every distribution channel. 
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V závěru roku 2009 byla v rámci kmenové obchodní sítě
schválena nová pozice - manažer firemního obchodu.
Na každém oblastním ředitelství je tak pracovník, jehož
úkolem je podporovat poradce a rozvíjet vztahy
s podnikateli v zájmu komplexního uspokojování
pojišťovacích potřeb ve firemním obchodě.

Důležitým nástrojem pro další rozvoj výkonnosti je
propracovaný systém tréninků pro všechny kategorie
pracovníků v kmenové obchodní síti. Je orientován na
získávání a zvyšování dovedností v prodeji, produktové
znalosti i na osvojování pracovních postupů. Řídící
pracovníci mají možnost zdokonalovat své manažerské
schopnosti. V centru pozornosti je klient, uspokojování
jeho potřeb, poradenství a servis.

Makléřský obchod

I v roce 2009 se Allianz pojišťovně dařilo rozvíjet
spolupráci s pojišťovacími makléři, čímž naplňuje svou
vizi o multidistribuční pojišťovací společnosti. Lze říci,
že makléřský obchod se stal nejdynamičtěji rostoucí
distribuční cestou, což je možné posoudit i v kontextu
např. indexu růstu nového obchodu ve výši 120,1 %
u regionálních makléřů a indexu růstu kmene
u regionálních makléřů ve výši 116,8 % oproti roku
2008. Zároveň byla navázána spolupráce se 104 novými
partnery. Podíl makléřského obchodu na celkové
produkci Allianz pojišťovny činí 29,2 %.

K 1. lednu 2009 byla zřízena nová funkce oblastního
specialisty makléřského obchodu, jehož hlavní náplní
je koordinace obchodních aktivit v rámci svěřené
Oblasti (tzn. Oblast Centrum - region Praha I, Praha II,
střední Čechy; Oblast Morava - region Ostrava,
Olomouc, Brno; Oblast Jih – region České Budějovice,
Plzeň; Oblast Sever – region Pardubice, Liberec, Ústí nad
Labem). Zároveň byla v regionech rozšířena i obchodní
kapacita v souvislosti s nárůstem produkce.

V říjnu 2009 se vedení Allianz pojišťovny rozhodlo
uspořádat I. konferenci makléřského obchodu
s mottem „Allianz – správná volba“, kde byla
představena Allianz pojišťovna, její produkty
a především struktura úseku makléřského obchodu
k podpoře vzájemné spolupráce. V rámci následujícího
neformálního večerního programu byla upevněna
a navázána nová obchodní partnerství.

tied agent sales force, higher motivation and eventually
rising volume and quality of the production.

A new position – corporate sales manager – has been
incorporated into the structure of the tied agent sales
force at the end of 2009. Every branch office thus
employs a member of staff responsible for supporting
the advisors and fostering relationships with
entrepreneurs in order to ensure complex satisfaction
of insurance needs in corporate business. 

An important tool for further development of
performance of the tied-agent sales force consists of a
thorough training system. It is focused on acquiring
and improving sales skills, knowledge of products, as
well as acquiring knowledge of the sales process.
Managing staff has the opportunity to improve their
management skills. Trainings are aimed at the
customer, satisfying his needs, consulting and services.

Brokers 

In 2009, Allianz pojišťovna continued with success in
developing its cooperation with insurance brokers, thus
pursuing its vision of a multi-channel insurance
company. Figures show that broker sales became the
most dynamically growing distribution channel with
new sales growth index of 120.1 % for regional brokers
and client base growth index of 116.8% compared to the
year before. Moreover, Allianz pojišťovna established
cooperation with 104 new partners. Brokered sales
account for 29.2% of total production of Allianz
pojišťovna. 

A new position of regional broker sales specialists has
been opened as of 1 January 2009, the description of
which mainly focuses on coordinating sales activities
within the given region (i.e. Central – Prague I and
Prague II, Central Bohemia; Moravia – Ostrava,
Olomouc, Brno; South – České Budějovice, Plzeň; North
– Pardubice, Liberec, Ústí nad Labem). In addition, the
sales capacity was increased in all regions with regard
to growing production.

In October 2009, the management of Allianz pojišťovna
decided to hold the 1st broker sales conference
following the motto “Allianz – the right choice”,
introducing Allianz pojišťovna, its products and
particularly the structure of the broker sales section, in
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Pozitivní vývoj v makléřském obchodu očekává Allianz
pojišťovna i v roce 2010.

Přímý obchod 

Allianz pojišťovna byla jednou z prvních pojišťoven na
českém trhu, která zájemcům o své produkty a služby
nabídla možnost on-line sjednání pojištění. Dnes mají
klienti možnost sjednat si přes internet či telefon
cestovní pojištění, povinné ručení, komplexní
autopojištění, penzijní připojištění nebo pojištění
majetku, domácnosti a odpovědnosti občanů. 

Sjednávání pojištění on-line zajišťuje pro pojišťovnu od
roku 2006 společnost Allianz Direct, člen skupiny
Allianz. Součástí služby Allianz Direct je kromě
sjednávání pojištění také elektronická správa
pojistných smluv nebo možnost platby prvního
pojistného on-line. 

Přímý prodej produktů je pro Allianz pojišťovnu jednou
z obchodních priorit, pojišťovna očekává další růst 
on-line prodeje a rozšiřování elektronické komunikace
s klienty. Meziroční nárůst počtu pojistných smluv
v jednotlivých branžích a klientské ohlasy na postupné
rozšiřování on-line služeb tomu nasvědčují.   

Bankopojištění

V roce 2009 byla ukončena spolupráce Allianz
pojišťovny s Komerční bankou v oblasti distribuce
pojistných produktů. Spolupráce Allianz pojišťovny
a Modré pyramidy stavební spořitelny, dceřiné
společnosti Komerční banky, byla dále úspěšně
rozvíjena. Prostřednictvím obchodních míst Modré
pyramidy si klienti mohou sjednat pojištění
nemovitosti a domácnosti, případně pojištění vozidel.
Produkty Allianz pojišťovny tak vhodně doplňují
nabídku finančních produktů stavební spořitelny.
Allianz vnímá bankopojištění jako významnou oblast
distribuce pojistných produktů s velkým potenciálem
a do budoucna plánuje další rozvoj této oblasti.

Nově bylo navázáno partnerství s obchodním řetězcem
Makro C&C a Globus, kde si klienti mohou sjednat
cestovní pojištění, pojištění vozidel, pojištění majetku či
odpovědnost za škodu.

order to foster mutual cooperation. New partnerships
have been established during the following informal
evening programme. 
Allianz pojišťovna expects the positive development of
broker sales to continue in the year 2010. 

Direct Sales  

Allianz pojišťovna has been one of the pioneers of on-
line underwriting of products and services in the Czech
market. Today, clients can use the internet or telephone
to take out travel, MTPL, comprehensive motor
insurance, supplementary pension schemes as well as
property, household or individual liability insurance.
Allianz Direct, member of the Allianz group, has been
arranging for on-line conclusion of insurance policies
for the company since 2006. The service rendered by
Allianz Direct also includes electronic administration of
insurance policies or possible on-line payment of the
first premiums.

One of the priorities of Allianz pojišťovna in sales
concerns direct sales of products. The insurer expects a
further increase of on-line sales and expanding
electronic communication with clients. The annual
increase of the number of policies in individual areas
and clients’ response to the gradually extending on-line
services serve a proof to that point.   

Bankassurance

In 2009, Allianz pojišťovna and Komerční banka
discontinued their cooperation in distribution of
insurance products. The collaboration between Allianz
pojišťovna and Modrá pyramida stavební spořitelna, a
subsidiary of Komerční banka, was developed further
with success. Customers can take out a policy for real
property, household, or motor insurance at points of
sale of Modrá pyramida. Consequently, the products of
Allianz pojišťovna have become an excellent
supplement to the offer of f inancial products from the
building savings company. Allianz considers
bancassurance an important area of distribution of
insurance products and plans for further development
of the segment in the future.

New partnerships include Makro C&C, a wholesale
chain, and Globus, a retail chain, where customers have



»Podobně jako nabízí různé typy
pojištění pro každý typ klienta a jeho
specifická rizika a potřeby, nabízí
Allianz pojišťovna i různorodé
distribuční cesty s odpovídající
obchodní strategii a modelem řízení.«

»Similarly to offering various types of
insurance for different types of clients,
their specific risks and needs, Allianz
pojišťovna aims at offering various
distribution channels, with
corresponding sales strategy and
management model.«
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MLM

V roce 2007 byla navázána spolupráce s vybranými
partnery MLM sítí, avšak z pohledu nového obchodu je
reálný start viditelný až v roce 2009. Největších úspěchů
dosáhla Allianz pojišťovna v životním pojištění
nabízeném přes sítě OVB a MBI. Společnost MBI dosáhla
dobrých výsledků v prodeji produktu Petrolinvest
a taktéž běžně placeného životního pojištění, konkrétně
speciálně vyvinutého produktu pro tuto společnost, 
IKB – Univers. Společnost OVB nabízí celé spektrum
pojistných produktů Allianz pojišťovny – od životního
pojištění přes pojištění privátního a podnikatelského
majetku, po pojištění vozidel a cestovní pojištění.

I v poměrně složitém hospodářském prostředí se
podařilo od začátku spolupráce produkci
několikanásobně navýšit. Největší podíl spolupráce je
v oblasti životního pojištění. Zájmem Allianz pojišťovny
je dlouhodobá a stabilní spolupráce, i proto v roce 2008
vznikl speciální tým pro spolupráci s OVB, jehož cílem
je zajistit stoprocentní spokojenost tohoto klíčového
partnera s produkty a službami Allianz pojišťovny.
Spolupráce s MLM sítěmi představuje velký přínos
a potenciál do budoucna; význam spolupráce
s externími partnery rok od roku stoupá. 
Velký potenciál v MLM sítích spatřuje Allianz pojišťovna
také v neživotním pojištění, pomocí kterého se lépe
navazuje a rozvíjí spolupráce s novými partnery.

Životní síť

Životní síť se zaměřuje především na prodej životního
pojištění. Od doby svého vzniku v roce 2007 prošla
řadou organizačních změn. Dynamický růst a rozvoj
zaznamenala právě v roce 2009. Finanční poradci
Životní sítě fungují v týmech řízených manažery
s působností po celé ČR. Úkolem této sítě je komplexní
servis klientům v oblasti f inančního poradenství
a prodej zejména produktů životního pojištění,
penzijního připojištění, stavebního spoření společnosti
Modrá pyramida, hypotečních úvěrů  a dalších
investičních instrumentů. 

the opportunity to conclude travel insurance, motor
insurance, property or liability insurance.

MLM

Allianz pojišťovna established cooperation with
selected MLM network partners in 2007; however, from
the point of view of new generated sales, the start can
be seen not earlier than in 2009. Allianz pojišťovna was
most successful in life insurance offered through OVB
and MBI networks. MBI achieved good results in selling
the product Petrolinvest, as well as currently paid life
insurance, specially developed for this company, the
IKB – Univers. OVB offers the full range of insurance
products from Allianz pojišťovna – from life insurance
to private and business property insurance, to motor or
travel insurance.

The production has been increased multiple times since
the beginning of collaboration despite the rather
challenging environment of the economy. Life insurance
accounts for most of the volume of cooperation with
MLM networks. Our priorities include long-term and
stable cooperation, which also resulted in forming a
special team for cooperation with OVB in 2008, aimed at
ensuring 100% satisfaction of this key partner with the
products and services of Allianz pojišťovna.
Collaboration with MLM networks represents a
remarkable benefit and potential for the future; the
importance of cooperation with external partners rises
every year. 
Allianz pojišťovna also sees great potential with MLM
networks in non-life insurance, which is easier to
establish and foster cooperation with new partners.

Life Network

The Life Network mainly emphasizes sale of life
insurance. It has gone through various organisational
changes since established in 2007. The network
registered a rapid growth and development in 2009. The
financial advisers in the network work in teams lead by
managers operating all over the Czech Republic. In
addition to providing comprehensive client service in
financial consultancy services, the network aims mainly
at the sale of life insurance, supplementary pension
schemes, building saving schemes from Modrá
pyramida, mortgage loans and other investment
instruments.
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Hrubé předepsané pojistné
Gross Premiums Written

2009 2009 2008 2008 2007 2007 2009/2008
mil. Kč  podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % rozdíl v %

CZK mln share in % CZK mln share in % CZK mln share in % diff. in %
Kapitálové a rizikové Life risk and 
životní pojištění 1 152,8 11,3 1 325,8 13,4 1 154,1 12,0 - 13,0 capital insurance
Důchodové pojištění 38,8 0,4 46,0 0,5 49,0 0,5 - 15,6 Annuity insurance
Investiční pojištění 1 794,8 17,5 1 302,0 13,2 1 404,1 14,6 37,8 Unit-linked insurance
Cestovní pojištění 176,1 1,7 145,3 1,5 144,3 1,5 15 Travel insurance
Pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou
provozem vozidla 2 366 23,1 2 382,9 24,2 2 354,1 24,5 -0,7 MTPL
Pojištění odpovědnosti 
ostatní 398,9 3,9 391,1 4 351,6 3,7 3,2 Other liability insurance
Pojištění motorových 
vozidel 2 264,7 22,1 2 325,8 23,5 2 314,5 24,1 -2,6 Car hull insurance
Pojištění majetku 1 825,1 17,8 1 718,3 17,4 1 483,5 15,5 6,2 Property insurance
Dopravní a námořní  Transport, marine and 
pojištění, pojištění letadel 143,9 1,4 137,5 1,4 194,7 2,0 6,9 aircraft hull insurance
Ostatní pojištění 83,5 0,8 87,3 0,9 147,6 1,6 - 4,3  Other insurance
Celkem 10 244,6 100,0 9 862,0 100,0 9 597,5 100,0 3,9 Total

Náklady na pojistné plnění (brutto)
Claims Paid (Gross)

2009 2009 2008 2008 2007 2007 2009/2008
mil. Kč  podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % rozdíl v %

CZK mln share in % CZK mln share in % CZK mln share in % diff. in %
Kapitálové a rizikové Life risk 
životní pojištění 1 105,5 21,7 747,5 16,0 706,9 17,6 47,8 and capital insurance
Důchodové pojištění 60,5 1,2 65,2 1,4 68,4 1,7 - 7,3 Annuity insurance
Investiční pojištění 330,8 6,5 267,3 5,7 186,4 4,6 23,7 Unit-linked insurance
Cestovní pojištění 41,6 0,8 30,4 0,7 41,5 1,0 2,9 Travel insurance
Pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou
provozem vozidla 1 191,2 23,4 1 186,0 25,4 1201,1 29,8 - 1,6 MTPL
Pojištění odpovědnosti 
ostatní 107,1 2,1 82,0 1,8 91,4 2,3 30,6 Other liability insurance
Pojištění motorových 
vozidel 1 366,0 26,9 1 345,9 28,9 1 168,6 29,0 4,1 Car hull insurance
Pojištění majetku 825,5 16,2 794,7 17,0 522,5 13,0 3,4 Property insurance
Dopravní a námořní Transport, marine and
pojištění, pojištění letadel 50,3 1,0 95,6 2,1 29,6 0,7 -47,4 aircraft hull insurance
Ostatní pojištění 12,1 0,2 48,4 1,0 10,9 0,3 -72,1 Other insurance
Celkem 5 090,6 100,0 4 663,0 100,0 4 027,3 100,0 9,1 Total
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Z tohoto důvodu věnuje velkou pozornost oblastem
jako je etika podnikání, dobré vztahy s klienty,
akcionáři i obchodními partnery, dodržování lidských
práv, rovnost šancí a dodržování pracovních standardů.
V rámci firemní filantropie finančně či materiálně
podporuje především dětské a mládežnické projekty
a také vybrané kulturní a charitativní akce. V roce 2009
se Allianz pojišťovna aktivně zapojila do globálního
ekologického programu skupiny Allianz s cílem snížit
do roku 2012 emise CO2 generované vlastní činností
o 20 %.  

Sponzoring

Allianz pojišťovna finančně přispívá a aktivně se
zapojuje do řady významných projektů, zaměřených na
děti, mládež a rodinu. S tímto segmentem se pojí
i oblasti, na které se Allianz pojišťovna především
zaměřuje: kultura, sport a charita. Cílem není jen
podpořit značku Allianz a spojit ji se zajímavými

Accordingly, it largely focuses on business ethics,
maintaining good relationships with clients,
shareholders and business partners, observing human
rights, equal opportunities and standards of conduct.
As part of its corporate philanthropy, Allianz has
chosen mostly children and youth projects, as well as
culture and charity, as the central focus of its
sponsorship and support. In 2009, Allianz pojišťovna
took an active part in the global environmental
programme of Allianz Group with an objective of
decreasing the volume of CO2 emissions generated by
its operations by 20 % by the year 2012.

Sponsorship

Allianz pojišťovna supports financially and is actively
involved in many important projects focused on
children, youth and family. This segment is also linked
to areas that Allianz pojišťovna emphasizes: culture,
sports and charity. The objective goes beyond

Společenská odpovědnost
Social Responsibility
Allianz pojišťovna je úspěšná společnost a na českém trhu zaujímá přední
pozici. Je si dobře vědoma své zodpovědnosti vůči klientům, zaměstnancům
i celé společnosti. 

As a successful player on the Czech market and one of the top three leaders,
Allianz pojišťovna feels its responsibility towards its clients, employees and
Czech society. 
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projekty. Záměrem je vždy dlouhodobá spolupráce
založená na důvěře, profesionalitě a odpovědnosti jak
směrem k partnerům, tak ke komunitám.

Klíčové projekty

DIVADLO MINOR
Od roku 2003 je Allianz „generálním přítelem“ loutkové
scény hlavního města Prahy – divadla Minor. Divadlo
přináší v rámci svých inscenací mnoho neobyčejných
divadelních zážitků, a to pro více než 80 000 dětí ročně. 

49. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI
A MLÁDEž
Allianz je již 11 let partnerem Mezinárodního festivalu
filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Díky podpoře Allianz
pojišťovny od roku 1998 patří dnes tento „svátek dětské
kinematografie“ k největším a nejvýznamnějším
festivalům svého druhu na světě. Pro návštěvníky je ve
zlínském regionu vždy připraven výběr toho nejlepšího
ze současné filmové tvorby pro mladé publikum,
setkání s domácími i zahraničními tvůrci i herci
a bohatý doprovodný program. Dětské publikum má
vstup na festival zdarma, stejně jako na doprovodný
program „S Allianz Pastelkou“.

BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA
Mezi menší, ale o to více rodinně zaměřená partnerství
pak patří i společný projekt Allianz pojišťovny
a Botanické zahrady Praha. Během roku 2009 měli
návštěvníci pražské botanické zahrady možnost při
prohlídce narazit na zajímavosti ze světa flóry, na
nosičích reflektujících přirozené prostředí zahrady. Šlo
o provázaná sdělení exponátů zahrady a produktů
Allianz pojišťovny edukativní, ale netradiční formou.  

ČESKÁ MISS
Již 3. rokem je Allianz generálním partnerem soutěže
krásy Česká Miss. Vítězky soutěže celoročně plně
využívají produktů Allianz pojišťovny a reprezentují
Českou republiku na Miss World či Miss Universe. 

promoting the brand of Allianz and associating it with
interesting projects. The idea always concerns long-
term cooperation built on trust, professionalism and
responsibility to both partners and communities. 

Key Projects 

THEATRE MINOR
Since 2003, Allianz pojišťovna has been the „general
friend“ of the puppet theatre of Prague – theatre Minor.
In its shows, Minor brings exceptional experience to
more than 80,000 children every year.

49TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN
AND YOUTH 
For 11 years already, Allianz has been partnering the
International Film Festival for Children and Youth in
Zlín. With the support from Allianz pojišťovna since
1998, this “celebration of f ilms for children” now
belongs to the largest and most important film festivals
of this kind in the world. Visitors can always expect a
selection of the best of contemporary film production
for the young audience, meetings with local and
international filmmakers and actors, as well as rich
accompanying programmes. Young cinemagoers have
free entry to the festival as well as to the “With Allianz
Crayon” supporting programme. 

BOTANIC GARDEN OF PRAGUE
This joint project of Allianz pojišťovna and the Botanic
Garden of Prague is one of the smaller, but more family-
oriented partnerships. In the course of 2009, visitors to
the Prague Botanic Garden had an opportunity to
encounter interesting information from the world of
plants on carriers reflecting natural environment of the
garden. The information provided was combining the
garden’s items with products of Allianz in an educative,
yet untraditional form.  

CZECH MISS
For the third year already, Allianz is the general partner
to the Czech Miss beauty contest. Winners of the
contest fully enjoy products of Allianz pojišťovna
throughout the year and represent the Czech Republic
at Miss World or Miss Universe shows. 
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PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON
Allianz pojišťovna je dlouhodobě oficiálním partnerem
jedné z největších sportovních akcí v ČR, které se
každoročně účastní více než 30 000 osob 71 národností.
Na tratích určených nejen profesionálním běžcům, ale
také rodičům s dětmi, příznivcům in-line bruslí či
štafetových běhů podpora Allianz pojišťovny přispívá
k rozvoji sportovního a aktivního přístupu. V roce 2009
Allianz pojišťovna převzala záštitu nad EKO
PROCHÁZKOU dlouhou 2 km, která umožňuje prožít
atmosféru velké sportovní události i těm, kteří neradi
běhají a touží získat maratónskou medaili. Ideální akce
i pro všechny, kteří rádi podpoří dobrou věc a uvítají
procházku pražskými ulicemi bez aut.

Allianz pojišťovna podporuje i projekty, které sice
nejsou mediálně známé, ale o to jsou důležitější. Jedná
se např. o projekt Nadace Venduly Svobodové „Strom
splněných přání“, v rámci kterého byl předán dar pro
hematologické centrum v pražském Motole. 

Kromě těchto centrálních projektů se jednotlivá
oblastní ředitelství Allianz pojišťovny každoročně
výrazně podílejí na sponzorských aktivitách ve svých
regionech. 

Ekologie

V roce 2008 se Allianz pojišťovna aktivně zapojila do
globálního ekologického programu skupiny Allianz
s cílem minimalizovat svůj vliv na životní prostředí.
Konkrétními opatřeními a úsporami v oblasti spotřeby
energií, vody a papíru, v nakládání s odpady a v oblasti
pracovních cest usiluje o to, aby do roku 2012 snížila
objem emisí CO2 generovaných vlastní činností o 20 %. 

PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON
Allianz pojišťovna is a long-term official partner to one
of the biggest sport events in the Czech Republic. More
than 30,000 persons from 71 different countries take
part in the event every year. On tracks designed for
professional racers as well as for children and their
parents, in-line skaters or relay runners, the support
from Allianz pojišťovny contributes to development of
sports and active approach. In 2009, Allianz pojišťovna
granted its aegis over the 2 km ECO WALK, bringing the
atmosphere of a major sport event even for those who
do not wish to run and want to win a marathon medal.
It is an ideal event for all those who like to help a good
thing and welcome a walk through the streets of Prague
free of cars. 

Allianz pojišťovna also supports projects that are far
from being publicly known in the media, but are much
more important. These for example include the project
of Vendula Svobodová Foundation “The Tree of Hope
and Wishes Made True”, under which a donation to the
haematology centre in Prague’s Motol Hospital has
been handed over. 

Apart from the above nationwide projects, individual
regional offices of Allianz pojišťovna participate in
sponsorship activities in their respective regions.

Environmental

In 2008, Allianz pojišťovna became actively involved in
a global environmental programme of Allianz Group
aimed at minimizing its impact on the environment.
Specific measures and savings in the area of
consumption of energy, water and paper, in waste
management and in the area of business trips, the
group intends to decrease the volume of CO2 emissions
generated by own operations by 20 % by the year 2012.
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Inovace

Od roku 2006 funguje v Allianz pojišťovně program na
podporu inovací „i2s – Ideas to Success“. Allianz
pojišťovna tímto programem podporuje inovace
zaměstnanců a pracovních týmů, pojišťovacích
poradců i klientů a prosazuje jejich realizaci. Náměty,
založené na každodenní praxi zaměstnanců, výrazně
přispívají k úspěchům Allianz pojišťovny v oblasti
nových produktů a služeb, zlepšování klientského
servisu i vnitrofiremních procesů.

Innovations 

In 2006, Allianz pojišťovna has launched a programme
for promoting innovations, named „i2s – Ideas to
Success“. This programme is to support innovations
and ideas of employees and work teams, agents or
clients, promoting the implementation thereof. Ideas
building on day-to-day practice significantly contribute
to the success of Allianz pojišťovna in the area of new
products and services, improving services rendered to
clients as well as internal processes. 
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Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců 

Allianz pojišťovna věnuje vzdělávání a rozvoji svých
zaměstnanců velkou pozornost. Zajišťuje řadu školení,
kurzů i ucelených programů, zaměřených na odborný,
osobnostní a manažerský rozvoj. V rámci systému
vzdělávání společnost nabízí zaměstnancům tyto
možnosti: 

• rozvoj měkkých dovedností na kurzech Allianz
Knowledge Academy, 

• interní kurzy, 
• odborné kurzy, 
• jazykové kurzy, 
• vstupní školení pro nové zaměstnance, 
• zahraniční vzdělávání pro vybrané specializace, 
• účast zaměstnanců na konferencích a profesních

setkáních, 
• mimopracovní vzdělávání (znalecké zkoušky, ACCA). 

Employee Training and Development 

Employee training and professional development
receive a high priority at Allianz pojišťovna. The
company provides its employees with a number of
courses, training as well as complex programmes to
enhance their professional, personal and managerial
development. Under the training system, the company
offers the following to its employees:

• Development of soft skills at Allianz Knowledge
Academy;

• In-house training courses;
• Professional education courses;
• Language courses;
• Induction training for new employees;
• Training abroad for selected specialized professions;
• Participation of employees in conferences and

professional gatherings; and
• Extra-work education (expert certification, ACCA).

Zaměstnanci 
Employees
Základem úspěchu Allianz pojišťovny je silná orientace na zákazníka, to
znamená uspokojování jeho potřeb v oblasti pojištění. Nezbytným
předpokladem je vysoká kvalita produktů i služeb a jejich neustálé
zdokonalování. K tomu je zapotřebí profesionální tým kvalifikovaných 
a silně motivovaných pracovníků a systematická péče o další rozvoj jejich
potenciálu.

Allianz pojišťovna relies upon its strong focus on the customer, meaning
satisfaction of the customer’s insurance needs, as the foundation of its
success. The superior quality of products and services and their continued
improvement are an imperative. The company maintains a highly
professional team of motivated experts and systematically develops their
potential.
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Zaměstnanecké výhody 

Cílem Allianz pojišťovny je neustále posilovat svoji
pozici jak mezi předními pojistiteli, tak mezi
významnými zaměstnavateli. Společnost si je vědoma
skutečnosti, že svých výsledků dosahuje především díky
vysokému pracovnímu nasazení svých zaměstnanců.
K posílení jejich motivace a ocenění jejich úsilí přispěl
v roce 2009 balíček zaměstnaneckých výhod: 

• týden dovolené nad rámec stanovený zákonem, 
• zkrácená pracovní doba v délce 37,5 hodiny týdně, 
• poskytování nápojů na pracovištích zdarma,
• stravování v sídle společnosti za zvýhodněné ceny; pro

zaměstnance s místem pracoviště mimo hlavní
budovu příspěvek zaměstnavatele na stravování, 

• výrazné slevy na všechna pojištění nabízená
společností, u vybraných produktů také pro rodinné
příslušníky a partnery zaměstnanců, 

• příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, 
• základní životní pojištění pro případ smrti

z jakýchkoliv příčin, 
• vedení bankovních účtů a některé další služby

Komerční banky a LBBW Bank za zvýhodněných
podmínek,

• finanční leasing vozidel od obchodního partnera za
zvýhodněných podmínek,

• sleva 50 % na vstupenky do divadla Minor.

Firemní kultura

Firemní kultura Allianz pojišťovny vychází z firemních
hodnot přijatých Allianz SE, směřujících k naplnění
poslání skupiny a k jednotné kultuře řízení ve všech
jejích společnostech.

K hlavním zásadám patří osobní odpovědnost a vysoký
pracovní výkon, otevřená komunikace, vzájemná
spolupráce a důvěra. Nezbytnou součástí f iremní
kultury je obchodní duch a základním pilířem orientace
na zákazníka. 

Employee Benefits 

Allianz pojišťovna aims at continuously improving its
position among the leading insurers as well as among
the important employers. The company fully
appreciates that its excellent results are, to a large
extent, owed to the high commitment of its employees.
To motivate them, the company has been providing an
employee benefits package. In 2009, Allianz pojišťovna
offered a number of benefits as part of its employee
benefits programme:

• A week of vacation in addition to the time prescribed
by law;

• Working week shortened to 37.5 hours;
• Free beverages at the workplace;
• Catering at the company’s head office at reduced

prices; a catering allowance for employees working
outside the head office; and

• Significantly reduced tariffs on all Allianz pojišťovna
insurance products; with selected products, the offer
extended to family members and partners as well; 

• Employer contributions to the employee’s
supplementary pension scheme;

• Basic life insurance for the case of death due to any
cause;

• Maintenance of bank accounts and some other
services with Komerční banka and LBBW Bank at
preferential terms;

• Financial hire purchase from the company’s business
partners at preferential terms;

• 50% discount on tickets to Theatre Minor.

Corporate Culture 

Allianz pojišťovna’s corporate culture is based on
corporate values adopted by Allianz SE, aiming at
fulfilling the group’s mission and uniform culture of
governance in all of its member companies. 

Its main principles include personal accountability and
high performance, open communication, mutual
cooperation and trust. Its constituent parts are
entrepreneurial spirit and customer focus.



»Celkové hrubé předepsané pojistné
v roce 2009 poprvé v historii Allianz
pojišťovny přesáhlo desetimiliardovou
hranici a dosáhlo objemu 
10,24 mld. Kč. «

»For the first time in the history of
Allianz pojišťovna, total gross written
premiums exceeded ten billion CZK in
2009, stopping at CZK 10.24 billion.«

Allianz pojišťovna, a. s. 
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Tomu odpovídá důraz kladený na profesionální chování
zaměstnanců a dodržování interních pravidel
společnosti. Hlavní zásady jsou zakotveny v Kodexu
chování, obchodní etiky a dodržování předpisů, kterým
se od roku 2005 řídí všechny společnosti skupiny
Allianz. Nedílnou součástí f iremní kultury je
respektování pravidel rovných pracovních příležitostí
a netolerance jakékoliv diskriminace. 

K významných akcím, které podporují f iremní kulturu
Allianz pojišťovny, patří pravidelná setkání
zaměstnanců s vedením společnosti při oficiálních
výročích a jiných příležitostech. 

O důležitých událostech a změnách probíhajících ve
společnosti jsou zaměstnanci pravidelně informováni
v dopisech představenstva, prostřednictvím časopisu
INFO, nového intranetového portálu a dalších
elektronických informačních médií.

The Allianz Ethical Code of Conduct reiterates the
company’s strong emphasis on the professional
conduct of its employees and their adherence to
internal rules. In 2005, the Allianz Group introduced
this uniform code in all of its companies. Observance of
the rights of equal opportunities and intolerance of any
discrimination form an integral part of our corporate
culture.

The corporate culture of Allianz pojišťovna is supported
by the regular management meetings with employees
for official anniversaries or on other occasions. 

To ensure fluent communication about important
corporate events and changes in the company, Allianz
pojišťovna publishes the company journal INFO,
operates a new intranet portal and makes use of other
electronic information media.
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Představenstvo společnosti děkuje pojišťovacím
poradcům, makléřům, externím spolupracovníkům,
obchodním partnerům a všem zaměstnancům za
odvedenou práci pro Allianz pojišťovnu, za jejich vysoké
nasazení, entusiasmus a profesionální přístup.
Děkujeme také akcionářům za podporu a spolupráci.
Klientům děkujeme za důvěru, kterou v Allianz
pojišťovnu vkládají. 

The Board of Management would like to thank all
sales agents, brokers, external partners, business
partners and all employees for their work for Allianz
pojišťovna, their dedication, enthusiasm and
professionalism. They would also like to thank the
shareholders for their support and cooperation and
to clients for the trust they have placed in Allianz
pojišťovna.

Představenstvo
Board of Management

Poděkování představenstva 
A Word of Thanks from the Board of Management
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Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Allianz pojišťovna, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 26. února 2010 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,
zprávu následujícího znění: 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Allianz pojišťovna, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2009, výkazu
zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok 2009 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti Allianz pojišťovna, a.s. jsou uvedeny
v bodě I.1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti
Allianz pojišťovna, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním
a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení
vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.

IČ 49619187
DIČ CZ699001996

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Telefon +420 222 123 111
Fax +420 222 123 100
Internet www.kpmg.cz
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Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace společnosti Allianz pojišťovna, a.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009
v souladu s českými účetními předpisy.”

Zpráva o vztazích

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Allianz
pojišťovna, a.s. k 31. prosinci 2009. Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností
je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. 

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem
získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především
na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné
správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto
nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami společnosti Allianz pojišťovna, a.s. k 31. prosinci 2009.

Výroční zpráva

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný
statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy
s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též
předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou
účetní závěrkou.

V Praze, dne 18. června 2010

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71

Roger Gascoigne, FCA Ing. Romana Benešová
Partner Partner

Oprávnění číslo 1834
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Auditor’s report to the shareholder of Allianz pojišťovna, a.s.

Financial statements

On the basis of our audit, on 26 February 2010 we issued an auditor’s report on the Company’s statutory f inancial
statements, which are included in this annual report, and our report was as follows:

“We have audited the accompanying financial statements of Allianz pojišťovna, a.s., which comprise the balance sheet as
of 31 December 2009, and the income statement and the statement of changes in equity for the year then ended, and the
notes to these financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Information about the company is set out in Note I.1. to these financial statements.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements of Allianz pojišťovna,
a.s. in accordance with Czech accounting legislation. This responsibility includes: designing, implementing and
maintaining internal controls relevant to the preparation and fair presentation of f inancial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making
accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber
of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the f inancial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal controls relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.

IČ 49619187
DIČ CZ699001996

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Telefon +420 222 123 111
Fax +420 222 123 100
Internet www.kpmg.cz
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Opinion

In our opinion, the f inancial statements present fairly in all material respects the assets, liabilities and the f inancial
position of Allianz pojišťovna, a.s. as of 31 December 2009, and its expenses, revenues and financial performance for the
year then ended in accordance with Czech accounting legislation.”

Report on relations between related parties

We have also reviewed the factual accuracy of the information disclosed in the report on relations between related parties
of Allianz pojišťovna, a.s. for the year ended 31 December 2009. This report on relations between the related parties is the
responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express our view on the report on relations based
on our review.

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements and the relevant guidance
of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the review to obtain
moderate assurance that the report on relations is free of material factual misstatement. A review is limited primarily to
inquiries of Company personnel and analytical procedures and examination, on a test basis, of the factual accuracy of
information, and thus provides less assurance than an audit. We have not conducted an audit of the report on relations and,
accordingly, we do not express an audit opinion.

Nothing has come to our attention based on our review that indicates that the information disclosed in the report on
relations between related parties of Allianz pojišťovna, a.s. for the year ended 31 December 2009 contains material factual
misstatements. 

Annual report

We have audited the consistency of the annual report with the audited f inancial statements. This annual report is the
responsibility of Company’s management. Our responsibility is to express our opinion on the consistency of the annual
report with the audited financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the relevant
guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the audit
to obtain reasonable assurance that the information disclosed in the annual report describing matters that all also
presented in the f inancial statements is, in all material respects, consistent with the audited financial statements. We
believe that our audit provides a reasonable basis for the auditor’s opinion.

In our opinion, the information disclosed in the annual report is, in all material respects, consistent with the audited
financial statements. 

Prague
18 June 2010

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71

Roger Gascoigne, FCA Romana Benešová
Partner Partner

Licence number 1834
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Rozvaha
Balance Sheet

Aktiva (v tis. Kč)
Assets (in CZK ths)

2 009 2008 2007

Dlouhodobý nehmotný majetek 93 459 103 029 89 096   Intangible fixed assets
Finanční umístění (investice) 18 629 582 17 686 977 16 013 427  Financial placements (investments)
Fin. umístění v podnikatelských seskupeních 667 678 681 384 764 423 Participating interests
Podíly v ovládaných osobách 184 007 184 007 184 007 Participating interests with controlling 

influence
Podíly s podstatným vlivem 0 0 91 487 Participating interests with significant

influence
Dluhové cenné papíry vydané osobami, Debt securities issued by, and loans to,
ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, undertakings – significant influence
a půjčky těmto osobám 483 671 497 377 488 929
Jiná finanční umístění 17 961 904 17 005 593 15 249 004 Other financial placements
Akcie a ostatní cenné papíry Shares and other variable-yield securities
s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 109 234 110 340 434 199
Dluhové cenné papíry 17 168 105 15 064 742 13 845 510 Debt securities
Ostatní půjčky 16 766 17 007 15 997 Other loans
Depozita u finančních institucí 509 649 1 631 349 479 665 Deposits with financial institutions
Ostatní finanční umístění 158 150 182 155 473 633 Other financial placements
Finanční umístění životního Financial placements for the benefit of life 
pojištění, je-li nositelem assurance policyholders who bear the
investičního rizika pojistník 3 445 805 2 199 513 2 111 905 investment risk
Dlužníci 1 392 631 1 327 876 1 445 518 Debtors
Pohledávky Receivables arising from direct insurance 
z operací přímého pojištění 690 644 670 979 814 794 operations
Pohledávky za pojistníky 686 843 669 939 807 702 Receivables due from policyholders
Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli 3 801 1 040 7 092 Receivables due from intermediaries
Pohledávky z operací zajištění 327 997 252 587 245 396 Receivables arising from reinsurance

operations
Ostatní pohledávky 373 990 404 310 385 328 Other receivables
Ostatní aktiva 377 277 343 093 260 320 Other assets
Dlouhodobý hmotný majetek, Tangible fixed assets other than land and 
jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), zásoby 98 987 98 079 105 523 buildings (real estate), inventories
Hotovost na účtech u finančních institucí Cash on accounts in financial institutions and
a hotovost v pokladně 278 290 245 014 154 797 cash in hand
Přechodné účty aktiv 381 305 392 552 447 865 Temporary asset accounts
Naběhlé úroky a nájemné 7 985 4 135 9 108 Accrued interest and rent
Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy 246 640 275 586 321 002 Deferred acquisition costs
Ostatní přechodné účty aktiv 126 680 112 831 117 755 Other temporary asset accounts
AKTIVA CELKEM 24 320 059 22 053 040 20 368 131 TOTAL ASSETS
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Pasiva (v tis. Kč)
Liabilities (in CZK ths)

2 009 2008 2 007

Vlastní kapitál 4 915 829 4 414 948 4 024 941 Equity
Základní kapitál 600 000 600 000 600 000 Registered capital
Emisní ážio 29 782 29 782 29 782 Share premium
Ostatní kapitálové fondy 586 678 592 615 680 751 Other capital funds
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 265 712 218 705 177 479 Statutory reserve fund and other funds 

from profit
Nerozdělený zisk minulých účetních období Profit brought forward
nebo neuhrazená ztráta minulých účetních 
období 2 122 838 2 033 703 1 712 407
Zisk nebo ztráta běžného účetního období 1 310 819 940 143 824 522 Profit/loss for the financial year
Technické rezervy 14 096 095 13 335 338 12 162 752 Technical provisions
Rezerva na nezasloužené pojistné 1 584 940 1 435 305 1 309 686 Provision for unearned premiums
Rezerva pojistného životních pojištění 6 028 638 5 938 128 5 490 770 Life assurance provision
Rezerva na pojistná plnění 5 131 873 4 871 950 4 303 397 Provision for outstanding claims
Rezerva na prémie a slevy 170 469 144 986 127 090 Provision for bonuses and rebates
Vyrovnávací rezerva a jiné technické rezervy 1 133 709 938 265 925 646 Equalisation provision and other technical

provisions
Rezerva na splnění závazků Provision for liabilities arising from the applied
z použité technické úrokové míry 46 466 6 704 6 163 technical interest rate
Technická rezerva na životní pojištění, Life insurance technical provision where the 
je-li nositelem investičního rizika pojistník 3 445 805 2 199 513 2 111 905 investment risk is borne by policyholders
Ostatní rezervy 379 063 489 503 307 792 Provisions 
Depozita při pasivním zajištění 51 551 49 506 49 399 Deposits received from reinsurers
Věřitelé 1 115 745 1 148 751 1 285 224 Creditors
Závazky z operací přímého pojištění 560 838 707 363 805 098 Payables arising from direct insurance 

operations
Závazky z operací zajištění 404 666 291 596 364 765 Payables arising from reinsurance operations
Ostatní závazky, z toho: 150 241 149 792 115 361 Other payables

Daňové závazky a závazky Tax liabilities and payables
ze sociálního zabezpečení 15 443 22 254 27 011 due to social security institutions

Přechodné účty pasiv 315 971 415 481 426 118 Temporary liability accounts
PASIVA CELKEM 24 320 059 22 053 040 20 368 131 TOTAL LIABILITIES
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Technický účet k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)
Technical Account – Non-Life Insurance (in CZK ths)

2 009 2008 2007

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 5 782 847 5 422 338 5 168 226 Earned premiums, net of reinsurance:
Předepsané hrubé pojistné 7 258 095 7 188 103 6 990 344 Gross premiums written
Předepsané hrubé pojistné Outward reinsurance premiums
postoupené zajišťovatelům -1 320 735 -1 650 171 -1 755 513
Změna stavu hrubé výše rezervy Change in provision for unearned premiums
na nezasloužené pojistné -45 460 -104 478 -76 367
Změna stavu rezervy Change in provision for unearned premiums, 
na nezasloužené pojistné - podíl zajišťovatelů -109 053 -11 116 9 762 reinsurers’ share

2. Převedené výnosy z finančního umístění Allocated investment return 
z netechnického účtu 435 684 193 378 106 723 transferred from non-technical account

3. Ostatní technické výnosy, Other technical income, net of reinsurance
očištěné od zajištění 1 364 766 1 122 391 174 827

4. Náklady na pojistná plnění, Claims incurred, net of reinsurance:
očištěné od zajištění: -3 350 882 -3 081 761 -2 841 388
Náklady na pojistná plnění - 3 593 754 - 3 582 686 - 3 065 586 Claims paid
Podíl zajišťovatelů 507 433 1 072 420 542 804 Reinsurers’ share in claims paid
Změna stavu rezervy na pojistná plnění 340 073 -300 833 -385 592 Change in provision for outstanding claims
Změna stavu rezervy na pojistná plnění Change in provision for outstanding claims, 
- podíl zajišťovatelů -604 634 -270 662 66 986 reinsurers’ share

5. Změna stavu ostatních technických rezerv Changes in other technical provisions,
- očištěná od zajištění -195 444 -12 620 7 916 net of reinsurance

6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění -210 455 -169 785 -178 574 Bonuses and rebates, net of reinsurance
7. Čistá výše provozních nákladů: -1 494 948 -1 365 664 -1 162 940 Net operating expenses:

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy -537 208 -774 465 -739 994 Acquisition costs
Změna stavu časově rozlišených Change in deferred acquisition costs
pořizovacích nákladů -64 218 -55 008 28 847
Správní režie -1 174 502 -882 143 -798 993 Administrative expenses
Provize od zajišťovatelů Reinsurance commissions and profit 
a podíly na ziscích 280 980 345 952 347 200 participation, net

8. Ostatní technické náklady, Other technical expenses, net of reinsurance
očištěné od zajištění -1 191 443 -1 071 621 -282 931

9. Změna stavu vyrovnávací rezervy 0 0 - 29 586 Change in equalisation provision
10. VÝSLEDEK technického účtu SUB-TOTAL on technical account

k neživotnímu pojištění 1 140 125 1 036 656 962 273 for non-life insurance

Výkaz zisku a ztráty
Profit and Loss Account
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Technický účet k životnímu pojištění (v tis. Kč)
Technical Account – Life Assurance (in CZK ths)

2 009 2008 2007

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 2 948 512 2 622 518 2 566 312 Earned premiums, net of reinsurance:
Předepsané hrubé pojistné 2 986 402 2 673 885 2 607 192 Gross premiums written
Předepsané hrubé pojistné Outward reinsurance premiums
postoupené zajišťovatelům -42 768 -41 342 -43 554
Změna stavu rezervy na nezasloužené Change in provision for unearned premiums,
pojistné - podíl zajišťovatelů 4 878 -10 025 2 674 reinsurers’ share

2. Výnosy z finančního umístění: 4 316 364 4 906 887 3 705 004 Income from financial placements:
Výnosy z ostatních investic 723 150 702 663 590 436 Income from other investments
Výnosy z realizace finančního umístění 3 593 214 4 204 224 3 114 568 Income from disposal of financial placements

3. Přírůstky hodnoty finančního umístění 2 142 053 204 953 101 334 Unrealised gains on financial placements
4. Ostatní technické výnosy, Other technical income, net of reinsurance

očištěné od zajištění 214 789 287 268 62 508
5. Náklady na pojistná plnění, Claims incurred, net of reinsurance:

očištěné od zajištění: -1 474 256 -1 065 677 -963 405
Náklady na pojistná plnění -1 496 790 -1 080 308 -961 677 Claims paid
Podíl zajišťovatelů na nákladech Reinsurers’ share in claims paid
na pojistná plnění 17 896 11 689 12 875
Změna stavu rezervy na pojistná plnění 8 350 2 588 -18 115 Change in provision for outstanding claims
Změna stavu rezervy na pojistná plnění Change in provision for outstanding claims,
- podíl zajišťovatelů -3 712 354 3 512 reinsurers’ share

6. Změna stavu ostatních technických rezerv -1 376 570 -535 508 -1 005 374 Changes in other technical provisions
Změna stavu rezerv pojistného Change in life assurance provision
životního pojištění -95 180 -448 177 -236 052
Změna stavu rezerv pojistného životního Change in life insurance provision, 
pojištění - podíl zajišťovatelů 4 670 819 1 363 reinsurers’ share
Změna stavu jiných rezerv - očištěná od zajištění -1 286 060 -88 150 -770 685 Change in other provisions, net of reinsurance

7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění -12 622 -14 591 -14 737 Bonuses and rebates, net of reinsurance
8. Čistá výše provozních nákladů: -559 388 -488 526 -517 401 Net operating expenses:

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy -301 616 -253 793 -235 523 Acquisition costs
Časové rozlišení pořizovacích nákladů Change in deferred acquisition costs
na pojistné smlouvy 35 272 9 592 11 254
Správní režie -306 518 -263 833 -310 457 Administrative expenses
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích, Reinsurance commissions and profit 
očištěné 13 474 19 508 17 325 participation, net

9. Náklady na finanční umístění: -3 760 170 -4 682 754 -3 050 860 Expenses connected with financial 
placements:

Náklady na správu finančního umístění -1 060 -910 -843 Investment management charges
Změna hodnoty finančního umístění 300 000 -300 000 0 Value adjustments on financial placements
Náklady na realizaci finančního umístění -4 059 110 -4 381 844 -3 050 017 Book value of disposed financial placements

10. Úbytky hodnoty finančního umístění -1 266 402 -324 608 -620 904 Unrealised losses on financial placements
11. Ostatní technické náklady, očištěné Other technical expenses, net of reinsurance

od zajištění -199 812 -309 770 -37 093 
12. Převod výnosů z finančního umístění Allocated investment return transferred 

na netechnický účet -575 806 -256 482 -138 837 to non-technical account
13. VÝSLEDEK technického účtu SUB-TOTAL on technical 

k životnímu pojištění 396 692 343 710 86 547 account for life assurance
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Výkaz zisku a ztráty
Profit and Loss Account

Netechnický účet (v tis. Kč)
Non-Technical Account (in CZK ths)

2009 2008 2007

1. Výsledek technického účtu Result of technical account for non-life 
k neživotnímu pojištění 1 140 125 1 036 656 962 273 insurance

2. Výsledek technického účtu Result of technical account for life assurance
k životnímu pojištění 396 692 343 710 86 547

4. Převedené výnosy finančního umístění Allocated investment return transferred
z technického účtu k životnímu pojištění 575 806 256 482 138 837 from life assurance technical account

6. Převod výnosů z finančního umístění Allocated investment return transferred
na technický účet neživotního pojištění -435 684 -193 378 -106 723 to non-life insurance technical account

7. Ostatní výnosy 98 113 37 490 73 495 Other income
8. Ostatní náklady -124 583 -42 336 -62 962 Other expenses
9. Daň z příjmů z běžné činnosti -337 128 -496 366 -264 906 Income tax on ordinary activities

10. Zisk nebo ztráta Profit/loss on ordinary activities after tax
z běžné činnosti po zdanění 1 313 341 942 258 826 561

15. Ostatní daně neuvedené Other taxes and fees
v předcházejících položkách -2 522 -2 115 -2 039

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 1 310 819 940 143 824 522 Profit/loss for the financial year
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
Statement of Changes in Equity

(v tis. Kč)
(in CZK ths)

2009 2008 2007

1. Základní kapitál Registered capital
počáteční zůstatek 600 000 600 000 600 000 opening balance
zvýšení increase
snížení decrease
přeměna konvertibilních conversion of convertible bonds into shares
dluhopisů na akcie
uplatnění opcí a warrantů exercising of options and warrants
konečný zůstatek 600 000 600 000 600 000 closing balance

2. Vlastní akcie 0 0 0 Own shares
3. Emisní ážio Share premium

počáteční zůstatek 29 782 29 782 29 782 opening balance
zvýšení increase
snížení decrease
konečný zůstatek 29 782 29 782 29 782 closing balance

4. Rezervní fondy Reserve funds
počáteční zůstatek 218 705 177 479 126 314 opening balance
povinný příděl 47 007 41 226 51 165 mandatory allocation
jiné zvýšení other increase
snížení decrease
konečný zůstatek 265 712 218 705 177 479 closing balance

5. Kapitálové fondy 555 714 555 714 680 751 Capital funds
6. Nerozdělený zisk Retained earnings

počáteční zůstatek 2 973 846 2 536 929 2 117 572 opening balance
zvýšení increase
snížení 851 008 503 226 405 165 decrease
konečný zůstatek 2 122 838 2 033 703 1 712 407 closing balance

7. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 1 310 819 940 143 824 522 Profit/loss for financial year after tax
8. Dividendy 804 001 462 000 354 000 Dividends
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Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2009

I. OBECNÝ OBSAH

I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity

Allianz pojišťovna, a. s., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. prosince 1992 (IČO 47115971).

Jediným vlastníkem společnosti je společnost Allianz New Europe Holding GmbH se sídlem ve Vídni, Rakouská republika.

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 17. prosince 1992. Společnost se zabývá pojišťovací činností
od roku 1993.

Společnost provozuje následující pojistná odvětví / skupiny pojištění:

životní pojištění:
- pojištění pro případ smrti nebo pojištění pro případ dožití nebo pojištění pro případ smrti nebo dožití
- důchodové pojištění
- pojištění spojené s investičním fondem
- pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, které jsou doplňkem výše uvedených druhů pojištění

neživotní pojištění:
- havarijní pojištění motorových a přípojných vozidel
- havarijní pojištění vzdušných dopravních prostředků
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vzdušných dopravních prostředků
- pojištění provozu strojů a strojního zařízení
- pojištění škod na plavidlech
- pojištění léčebných výloh v zahraničí
- pojištění pobytu v nemocnici
- úrazové pojištění
- pojištění pro případ ušlého výdělku při pracovní neschopnosti
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
- připojištění pro případ závažných onemocnění
- cestovní pojištění
- pojištění výloh vzniklých zrušením cesty s cestovní kanceláří
- pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
- pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů právnických osob
- pojištění odpovědnosti za škody obyvatelstva
- pojištění majetku obyvatelstva
- pojištění podnikatelů
- pojištění průmyslu
- pojištění pohledávek
- pojištění záruky

Společnost dále provozuje aktivní fakultativní zajištění v následujících skupinách neživotního pojištění:
- pojištění škod na majetku (kromě škod na dopravních prostředcích, přepravovaných věcech a zavazadlech)
- pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku
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Notes to the Financial Statements
31 December 2009

I.  GENERAL CONTENTS 

I. 1. Description and principal activities

Allianz pojišťovna, a. s., ("the Company”) was entered into the Commercial Register on 23 December 1992 (Identification
number 47115971).

The Company’s sole shareholder is Allianz New Europe Holding GmbH based in Vienna, Austria.

The Company received a license to carry on insurance activities on 17 December 1992. The Company commenced its insurance
activities in 1993.

The Company carries on the following classes/groups of insurance:

Life assurance
- Assurance on death, assurance on survival to a certain age, and assurance on death or survival to a certain age
- Pension insurance
- Insurance connected with an investment fund / Unit-linked assurance
- Accident or sickness (where it is a supplement to the above types of insurance)

Non-life insurance
- Motor insurance
- Damage to or loss of aircraft
- Motor third-party liability insurance
- Aviation liability insurance
- Machinery insurance
- Damage to or loss of ships
- Travel health insurance
- Hospital daily benefits insurance
- Personal accident insurance
- Loss of earnings insurance
- Medical malpractice insurance
- Dread disease rider 
- Travel insurance
- Travel cancellation expenses insurance
- Guarantees where a travel agency goes bankrupt
- Directors & officers insurance
- Personal liability insurance
- Private property insurance
- Commercial insurance
- Industrial risk insurance
- Accounts receivable insurance 
- Guarantee insurance

The Company further writes facultative reinsurance business in the following groups of non-life insurance:
- Insurance against damage to or loss of property  (except Insurance against damage to or loss of transport vehicles,

Insurance of goods in transit and of luggage) 
- Liability insurance for damage arising out of ownership or use of aircraft 
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Sídlo společnosti
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová vložka 1815.

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2009:

Členové představenstva
Předseda: Ing. Miroslav Tacl, Průhonice*)
Místopředseda: RNDr. Zuzana Kepková, Praha
Člen: Dr. Christoph Plein, Praha

Ing. Petr Sosík, Ph.D., Bedihošť
Stefan Markschies, Bratislava, Slovenská republika

*) Akcionář společnosti Allianz New Europe Holding GmbH odvolal pana Miroslava Tacla z funkce člena představenstva
s účinností k 31.12.2009.

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva nebo jeden člen společně s prokuristou. Podepisování za
společnost se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

Členové dozorčí rady
Předseda: Dr. Werner Eduard Zedelius, Mnichov, SRN
Členové: Dr. Klaus Junker, Mnichov, SRN**)

Christian Sebastian Müller, Mainburg, SRN

**) Pan Klaus Junker odstoupil z funkce člena dozorčí rady Allianz pojišťovny, a. s., s účinností k 31.12.2009. K 15.2.2010 byl
jmenován členem dozorčí rady Allianz pojišťovny, a. s., pan Torsten Stephan Günter Leue.

Prokuristé společnosti k 31. prosinci 2009

Prokuristé společnosti podepisují za společnost tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem
označujícím prokuru:
Ing. Zdeněk Kučera, Praha
Drahomír Kubáň, Praha
Ing. Miroslav Šrámek, Praha
RNDr. Maya Mašková, Odolená Voda

Prokuristé, kteří jednají za společnost samostatně:
Ing. Václav Bohdanecký, Roztoky
Ivana Fischerová, Praha
Ing. Pavel Prokš, Suchdol
Mgr. Radek Baštýř, Beroun
Ing. Pavel Novotný, Mníšek pod Brdy
Miluše Matějková, Praha
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Registered office 
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Prague 8

The Company is incorporated in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 1815.

Members of the Board of Directors and Supervisory Board as at 31 December 2009:

Members of the Board of Directors 
Chairman: Ing. Miroslav Tacl, Průhonice*)
Vice-chairperson: RNDr. Zuzana Kepková, Prague
Members: Dr. Christoph Plein, Prague

Ing. Petr Sosík, Ph.D., Bedihošť
Stefan Markschies, Bratislava, Slovakia 

*) Allianz New Europe Holding GmbH, the sole shareholder of the Company, removed Miroslav Tacl as a member of the Board of
Directors with effect at 31 December 2009.

Two members of the Board of Directors or one member of the Board of Directors together with a proxy shall always act jointly
on behalf of the Company. Signing for the Company shall be carried out in such a way that their signatures shall be jointly
attached to the printed or written name of the Company.

Members of the Supervisory Board 
Chairman: Dr. Werner Eduard Zedelius, Munich, Germany 
Members: Dr. Klaus Junker, Munich, Germany **)

Christian Sebastian Müller, Mainburg, Germany 

**) Klaus Junker resigned as a member of the Supervisory Board of Allianz pojišťovna, a. s., with effect at 31 December 2009. At
15 February 2010 Torsten Stephan Günter Leue was appointed as a member of the Supervisory Board of Allianz pojišťovna, a. s. 

Proxies of the Company at 31 December 2009

In order to sign for the Company, the signature of the proxies, plus an amendment indicating that the person is acting as a
proxy, shall be attached to the registered name of the Company:
Ing. Zdeněk Kučera, Prague
Drahomír Kubáň, Prague
Ing. Miroslav Šrámek, Prague
RNDr. Maya Mašková, Odolená Voda

Proxies who act on behalf of the Company independently:
Ing. Václav Bohdanecký, Roztoky
Ivana Fischerová, Prague
Ing. Pavel Prokš, Suchdol
Mgr. Radek Baštýř, Beroun
Ing. Pavel Novotný, Mníšek pod Brdy
Miluše Matějková, Prague
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Významné skutečnosti
Dne 8. června 2004 společnost informovala Ministerstvo financí o svém záměru rozšířit svou činnost na území všech členských
států Evropské unie a států Evropského hospodářského prostoru na základě svobody dočasně poskytovat služby. Společnost
provozovala v roce 2009 svou činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby na území Slovenska, Polska, Rakouska,
Německa, Maďarska, Bulharska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Estonska.
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Significant events
On 8 June 2004 the Company informed the Ministry of Finance of its intention to extend its operations to the territory of all
Member States of the European Union and countries forming the European Economic Area based on freedom of services. In
2009, the Company carried on its operations in the Slovak Republic, Poland, Austria, Germany, Hungary, Bulgaria, Lithuania,
Latvia, Romania and Estonia based on freedom of services.

Organisational structure 
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I. 2. Právní poměry

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví,
v platném znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, se
zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, se zákonem
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v platném znění (dále jen „zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla“) včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými právními předpisy. Společnost
provozuje souběžně pojistná odvětví životních i neživotních pojištění.

I. 3. Východiska pro přípravu účetní závěrky 

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.“),
českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502/2002 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy.
Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace společnosti.
Účetnictví společnosti je od 1. ledna 2008 vedeno společností Allianz Business Services, spol. s r. o. se sídlem v Bratislavě ve
Slovenské republice.

I. 4. Důležité účetní metody

(a) Předepsané pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na
skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

(b) Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných
událostí a dále zahrnují externí a interní náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se
snižují o regresy, inkasa  a jiné obdobné nároky pojišťovny.
O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné události a stanovení výše plnění.

(c) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných
smluv. 

(d) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy

Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv
v průběhu běžného účetního období, která se vztahuje k výnosům následujících účetních období. Ke konci účetního období
společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených pořizovacích nákladů, a to v neživotním pojištění na základě testu
postačitelnosti pojistného a v životním pojištění na základě testu postačitelnosti technických rezerv životního pojištění.
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I. 2. Compliance with legislation 

At the balance sheet date the Company fully complied with Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, as amended (“the Insurance
Act”), Act No. 37/2004 Coll., on Insurance Contracts, as amended, Act No. 38/2004 Coll., on Insurance Intermediaries and
Independent Loss Adjusters, Act No. 168/1999 Coll., on the Liability Insurance for Losses Caused by the Operation of a Motor
Vehicle, as amended (“the Act on Motor Third-Party Liability Insurance”) including the applicable implementing regulations,
and with other legislation in force. The Company carries on both life assurance and non-life insurance classes.

I. 3. Basis for the preparation of the financial statements 

The accounting records of the Company are maintained and the financial statements of the Company have been prepared in
accordance with Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amended, Regulation No. 502/2002 Coll., to implement certain
provisions of Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amended, for accounting units, which are insurance companies, as
amended (“Regulation No. 502/2002 Coll.”), and with the Czech Accounting Standards for accounting units that maintain their
accounting records in compliance with Regulation No. 502/2002 Coll. and other relevant legislation.
The accounting records of the Company are maintained in such a manner that the financial statements prepared based on
these records present a true and fair view of the accounting and financial position of the Company.
Since 1 January 2008, the Company’s accounts have been kept by Allianz Business Services, spol. s r. o. based in Bratislava,
Slovakia.

I. 4. Significant accounting policies 

(a) Gross premiums written 

Gross premiums written comprise all amounts due during the financial year in respect of insurance contracts regardless of the
fact that such amounts may relate in whole or in part to future financial years.

(b) Claims paid 

Claims paid comprise the amount assessed for payment based on the claims investigation process, external and internal claims
handling costs and a deduction for the salvage value and other recoveries.
Claims paid are recorded upon completion of the investigation of the claim and in the amount of the assessed settlement.

(c) Acquisition costs 

Acquisition costs comprise all direct and indirect costs arising from the conclusion of insurance contracts. 

(d) Deferred acquisition costs 

Deferred acquisition costs represent the proportion of the acquisition costs incurred during the current financial year that
relates to the revenues of subsequent financial years. At the end of each financial year the Company carries out a liability
adequacy test to determine whether the amount of the deferred acquisition costs is appropriate.
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Neživotní pojištění
Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše nákladů na
pořízení pojistných smluv vzniklých v běžném účetním období. Přímé pořizovací náklady společnost časově rozlišuje na
individuální bázi podle časového rozlišení pojistného jednotlivých pojistných smluv. K časovému rozlišení vedlejších
pořizovacích nákladů používá poměr hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému
hrubému pojistnému za účetní období.

Životní pojištění (kromě investičního životního pojištění)
Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů v životním pojištění je stanovena na základě zillmerizační metody pro výpočet
rezervy pojistného životních pojištění, viz bod I.4.(f).

Investiční životní pojištění (životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník)
Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů v investičním životním pojištění je stanovena s využitím pojistně matematických
metod na základě hodnoty očekávaných budoucích srážek z počátečních podílových jednotek určených ke krytí pořizovacích
nákladů.

(e) Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím účetním
obdobím, a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých pojistných smluv za použití metody "pro
rata temporis".

(f) Rezerva pojistného životních pojištění 

Výše rezervy pojistného životních pojištění představuje souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých smluv životních pojištění.
Rezerva pojistného životních pojištění představuje hodnoty budoucích závazků pojišťovny, vypočtené pojistně technickými
metodami včetně již přiznaných a připsaných podílů na zisku a rezerv na náklady spojené se správou pojištění, a to po odpočtu
hodnoty budoucího pojistného.

Společnost účtuje o zillmerované rezervě v souladu s kalkulací jednotlivých tarifů schválenou Ministerstvem financí ČR. Použitím
zillmerizační metody dochází k časovému rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v životním pojištění. Tyto náklady
jsou pojistně technickými metodami započítány v rezervě pojistného životních pojištění. Rezerva je očištěna o přechodně
záporné zůstatky, které jsou aktivovány a vykázány jako náklady příštích období. Při této aktivaci je přihlíženo k principu
opatrnosti a je zohledněno riziko předčasného ukončení pojistné smlouvy.

(g) Rezerva na pojistná plnění

Rezervy na pojistná plnění v životním i neživotním pojištění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události:
a) hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované (RBNS),
b) do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).

Výše rezervy na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí hlášených do konce účetního období je stanovena jako souhrn
rezerv vypočítaných pro jednotlivé pojistné události.

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, se rezerva stanovuje za použití matematicko-
statistických metod. 

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních nákladů na likvidaci pojistných
událostí.
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Non-life insurance
In respect of non-life insurance, deferred acquisition costs are based on total acquisition costs incurred in the current period.
Direct acquisition costs are deferred on an individual basis according to the deferrals of premium of individual insurance
contracts. As for the additional acquisition costs, the ratio of the gross provision for unearned premiums at the balance sheet
date to the total gross premiums written for the financial year is used.

Life assurance (except Unit-linked assurance) 
For life assurance, the Company determines deferred acquisition costs using the zillmerisation method, which is applied to
calculate the life assurance provision, see section I.4. (f).

Unit-linked assurance (life assurance where the investment risk is borne by the policyholder)
In unit-linked assurance the Company determines deferred acquisition costs using actuarial methods, based on the value of
expected future deductions from initial units determined to cover the acquisition costs.

(e) Provision for unearned premiums 

The provision for unearned premiums represents that part of gross premiums written which is to be allocated to subsequent
financial years. It represents the sum of all amounts calculated for individual contracts using the “pro rata temporis” method.

(f) Life assurance provision 

The life assurance provision comprises the sum of the provisions for individual life assurance policies. The life assurance
provision is calculated using actuarial methods, including profit shares declared and allocated and a provision for expenses,
related to the administration of contracts, after deducting the value of future premiums.

The Company accounts for the provision using the zillmerisation method in accordance with the calculation of individual tariffs
approved by the Ministry of Finance. The zillmerisation method results in the deferral of acquisition costs for life assurance
contracts. These costs are included within the life assurance provision through actuarial methods after eliminating temporary
negative balances, which are capitalised and presented as deferred acquisition costs. The acquisition costs are capitalised and
deferred in accordance with the prudence principle and taking into account the risk of lapses and cancellations.

(g) Provision for outstanding claims 

The provision for outstanding claims in respect of both life and non-life insurance comprises the amount of expected costs in
respect of claims:
a) Reported but not settled during the period (RBNS),
b) Incurred but not reported during the period (IBNR).

The provision for outstanding claims reported by the end of the year represents the sum of all amounts calculated for individual
claims.

The provision for outstanding claims created for claims incurred but not reported as at the balance sheet date is determined
using statistical methods. 

The provision for outstanding claims also includes estimation of all related external and internal claim handling costs.
The provision is reduced by the estimated value of salvage and subrogation recoveries, such as claims enforced against debtors
(the party that caused the damage) or other insurance companies arising from general liability insurance. In the case where the
provision for outstanding claims related to the applied recourse had been reverse due to the completed claims settlement
process, the estimated value of the refundable recourse was reported in estimated receivables, see section III.6 (b).
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Rezerva se snižuje o odhad hodnoty návratných regresů, které byly nebo budou uplatněny vůči dlužníkům (viníkům pojistných
událostí), případně vůči jiným pojišťovnám z titulu pojištění odpovědnosti za škodu. V případě, že rezerva na pojistná plnění
vztahující se k uplatňovanému regresu byla již z důvodu ukončeného procesu likvidace rozpuštěna, byl odhad hodnoty
návratného regresu vykázán v dohadných položkách aktivních, viz bod III.6 (b).

Při výpočtu rezervy na pojistná plnění v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má část výplat
pojistných plnění charakter rent. 

Poskytuje-li se u jednotlivých druhů pojištění pojistné plnění formou důchodu, tvoří se rezerva na pojistná plnění na základě
pojistně matematických metod.

Při tvorbě rezervy na pojistná plnění v případě pojistných událostí, kde pojišťovna vystupuje jako vedoucí soupojistitel,
společnost postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pojistné smlouvě.

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které
jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných událostí nebo nově
zjištěných skutečností, které mohou mít za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují
v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou zjištěny. Použité postupy a metody odhadů jsou pravidelně prověřovány. 

(h) Rezerva na prémie a slevy

Rezerva na prémie a slevy je tvořena na krytí nákladů na prémie a slevy poskytnuté v souladu se všeobecnými pojistnými
podmínkami. Rezerva v neživotním pojištění je tvořena především v případech, kdy pojišťovně vzniká vzhledem k příznivému
škodnému průběhu povinnost vyplatit pojistníkovi zpět část pojistného vztahujícího se k běžnému účetnímu období. 

Rezerva na prémie a slevy v životním pojištění zahrnuje podíly na přebytku k 31. prosinci běžného účetního období, které dosud
nebyly přiděleny individuálním pojistným smlouvám a nejsou tedy součástí rezervy pojistného životních pojištění.

Změnu stavu rezervy na prémie a slevy ve výkazu zisku a ztráty společnost vykazuje v položce „Prémie a slevy“.

(i) Vyrovnávací rezerva

Vyrovnávací rezerva je tvořena k pojištění úvěru, a dále k těm odvětvím neživotních pojištění, u kterých dochází k výkyvům ve
škodném poměru způsobeným skutečnostmi nezávislými na vůli společnosti a je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na
pojistná plnění, které vznikly z titulu těchto výkyvů. Tvorba a čerpání této rezervy je v souladu se zákonem o pojišťovnictví
č. 363/1999 Sb. a jeho pozdějších úprav a v souladu s platnou verzí prováděcí vyhlášky č. 303/2004 Sb.

Prováděcí vyhláška stanovuje metodu a kritéria pro zjištění výše vyrovnávací rezervy, částek její tvorby a čerpání a dále
maximální hranici rezervy pro vybraná odvětví neživotního pojištění (pojištění úvěru, pojištění škod na majetku způsobených
požárem, výbuchem, vichřicí, jinými přírodními živly, jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, krupobitím nebo mrazem
a pojištění záruky (kauce)).

Pro ostatní pojistná odvětví používá společnost v souladu s odstavcem 5 a 6 přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky sazby stanovené
pro to pojistné odvětví, které je danému pojistnému odvětví nejbližší.

V souladu s novelou prováděcí vyhlášky k zákonu o pojišťovnictví společnost přestala tvořit vyrovnávací rezervu pro odvětví,
u nichž za sledované období nedošlo alespoň k jednomu výkyvu ve škodném poměru. To se netýká odvětví pojištění úvěru.
Společnost počítá maximální hranici tvorby vyrovnávací rezervy z maximálního čistého zaslouženého pojistného za sledované
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When calculating the provision for outstanding claims of motor third-party liability insurance, some associated claims are paid
in the form of an annuity. 

Where the claim payment for individual types of insurance is provided in the form of annuities, the provision for outstanding
claims is established based on actuarial methods.

When creating the provision for outstanding claims in respect of claims where the insurance company acts as the leading co-
insurer, the applicable provisions of the Act on Insurance Contracts are taken into consideration.

Although the Board of Directors considers that the provision for outstanding claims is fairly stated on the basis of the
information available to them as at the balance sheet date, the ultimate liability may vary as a result of subsequent events or
new information, which may result in significant adjustments to the amounts provided for. Adjustments to the amounts of the
provisions are reflected in the financial statements for the period in which the adjustments are made. The procedures and
methods used in making estimates are reviewed regularly. 

(h) Provision for bonuses and rebates 

The provision for bonuses and rebates is created in accordance with the respective terms set out in insurance contracts. In
respect of non-life insurance, the provision is created principally in cases where the Company is liable to refund to policyholders
a portion of the premiums relating to the current financial year due to favourable claims experience.

In respect of life assurance, the provision for bonuses and rebates includes shares of surpluses arising as at 31 December of the
current period, which have not been allocated to individual insurance contracts and thus are not included within the provision
for life assurance.

Changes in the provision for bonuses and rebates in the profit and loss account are presented in “Bonuses and rebates”.

(i) Equalisation provision 

The equalisation provision is created for credit insurance and further for those non-life insurance classes which show
fluctuations in the claims ratio caused by events beyond the Company’s control and is intended to equalise the increased claims
costs arising due to this fluctuation. The creation and release of this provision is in compliance with Insurance Act No. 363/1999
Coll., as amended, and the currently valid amendment of Implementing Regulation No. 303/2004 Coll.

The implementing regulation sets the method and criteria for the calculation of the equalisation provision, determines the
amounts to be added and to be released to/from provision. Further the regulation sets the maximum level of the provision for
selected classes of non-life insurance (credit insurance, insurance of damage to property caused by fire, explosion, storm, other
natural forces, nuclear energy, landslide or subsidence, hailstorm or frost, guarantee insurance).

For other insurance classes, the Company, in accordance with paragraphs (5) and (6) of Annex 1 of the above Regulation, uses
the rates set for that insurance class which is closest to the given insurance class.

In compliance with the amended implementing regulation to the Insurance Act, the Company has suspended the creation of
the equalization reserve for those classes, which have not reported at least one fluctuation in the claims ratio. This does not
apply to the credit insurance class. The company uses the maximum net earned premium for the relevant period to calculate
the maximum level of equalization provision to be created. The upper limit of the claims ratio is specified in the table provided
in the implementing regulation. When calculating the amount of equalization reserve to be used, the Company reviews the
difference between the claims ratio in the relevant period and the upper limit of the equalization reserve. The claims ratio for
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období. Horní mez škodného poměru společnost určuje z tabulky uvedené v prováděcí vyhlášce. Při  výpočtu výše čerpání
vyrovnávací rezervy společnost posuzuje rozdíl škodného poměru za sledované období vůči horní mezi škodného poměru.
Škodný poměr za běžné období do výpočtu nevstupuje. Dosud natvořenou vyrovnávací rezervu společnost rozpouští u odvětví,
která za celou svoji historii nevykazují jediný výkyv ve škodném poměru. U odvětví, kde nedošlo k žádnému výkyvu ve škodném
poměru během sledovaného období, ale u nichž docházelo k výkyvům v minulosti, ponechává společnost vyrovnávací rezervu
ve výši k počátku účetního období.

Od tvorby rezervy společnost upustí u pojistných odvětví, jejichž podíl na čistém zaslouženém pojistném za všechna odvětví
neživotních pojištění provozovaných pojišťovnou klesne ve sledovaném období pod 4 % a zároveň objem čistého zaslouženého
pojistného z tohoto pojistného odvětví nepřesáhne ani v jednom roce sledovaného období částku 1 000 tis. Kč.

(j) Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry

Společnost provádí k datu účetní závěrky test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění (dále jen „test postačitelnosti
rezerv“), jehož cílem je prověřit postačitelnost celkové výše rezerv životních pojištění (rezervy na nezasloužené pojistné, rezervy
pojistného životních pojištění, rezervy na pojistná plnění, rezervy na prémie a slevy).

Základní metodou testování rezervy je model diskontovaných peněžních toků. Budoucí podíly na zisku vyplacené pojistníkům
jsou v testu postačitelnosti zahrnuty v souladu s obvyklým postupem připisování těchto podílů v minulosti. Výše budoucích
podílů na zisku vyplacených pojistníkům záleží na rozhodnutí vedení společnosti. V testu postačitelnosti jsou zahrnuty v souladu
se středně a dlouhodobými plány společnosti.

Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota závazků vůči pojistníkům stanovená na základě nejlepšího odhadu
předpokladů budoucího vývoje vstupních parametrů upravených o přirážky na riziko a neurčitost. 

Rezervy jsou nepostačitelné, pokud je minimální hodnota pojistných závazků vyšší než celková výše životních rezerv snížená
o odpovídající neamortizované pořizovací náklady a jiná nehmotná aktiva. Zjistí-li společnost na základě testu postačitelnosti, že
celková výše technických rezerv životních pojištění je nedostatečná, vytvoří rezervu na splnění závazků z použité technické
úrokové míry ve výši této nepostačitelnosti.

Společnost požádala v souladu s § 18a zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí ČR o souhlas s metodikou výpočtu této
rezervy a dne 20. září 2004 tento souhlas obdržela.

Změnu stavu této rezervy společnost vykazuje v položce II.6.b) ve výkazu zisku a ztráty.

(k) Rezerva na závazky Kanceláře

Společnost je členem České kanceláře pojistitelů (dále jen “ČKP“ anebo “Kancelář“). Podle § 18 odst. 6 zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla člen Kanceláře ručí za její závazky v poměru podle výše svých příspěvků a za tímto účelem je
povinen tvořit technické rezervy, a to k závazkům, ke kterým nemá Kancelář vytvořena odpovídající aktiva.

Výše rezervy na závazky Kanceláře se podle zákona o pojišťovnictví určí matematicko-statistickými metodami.

Představenstvo společnosti je na základě jemu dostupných informací ke dni sestavení účetní závěrky toho názoru, že výše
vytvořené rezervy je přiměřená pro krytí nákladů na pojistné události pravděpodobně vzniklých v souvislosti se závazkem
z titulu povinně smluvní odpovědnosti, který společnost převzala. Konečná výše nákladů na pojistné události bude přesně
známa až za několik let. Podíl společnosti na těchto nákladech na pojistná plnění bude určen podle jejího podílu na trhu tohoto
druhu pojištění v době konečného vypořádání těchto pojistných událostí.
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the current period does not have any effect on the calculation. For insurance classes showing no fluctuations in the claims ratio
over their whole history, the equalization reserve created so far is released. For those classes showing no fluctuation in the
relevant period, but showing fluctuations in the past, the Company shall retain the equalization reserve in the amount as
reported at the beginning of the accounting period.

The Company does not create a provision for those insurance classes whose share of net earned premiums for all classes of non-
life insurance carried on by the Company falls below 4 % or where the net earned premiums from a class of insurance do not
exceed TCZK 1,000 in any year in the period concerned.

(j) Provision for liabilities arising from the applied technical interest rate 

The Company carries out the life assurance liability adequacy test as at the balance sheet date (“the liability adequacy test”) in
order to assess the adequacy of the total amount of the life assurance provisions (provision for unearned premiums, life
assurance provision, provision for outstanding claims and provision for bonuses and rebates).

The liability adequacy test is performed using discounted projected cash flows. Future policyholder bonuses are considered in
the liability adequacy test consistently with the past practice of bonus allocations. Management of the Company decides about
the amount of the future profit shares paid to policyholder. The future profit shares paid to policyholders are included in the
liability adequacy test in accordance with medium-term and long-term plans of the Company.

The minimum value of liabilities to policyholder is determined using best estimates of the future development of entry
parameters adjusted by market value margins. 

Where this amount exceeds the amount of the life assurance provisions reduced by any unamortised acquisition costs and
other intangible assets, the deficiency is recognised through the creation of a provision for liabilities arising from the applied
technical interest rate.

In compliance with Section 18a of the Insurance Act, the Company asked the Ministry of Finance for approval of the
methodology for calculating this provision which it received on 20 September 2004.

The change in this provision is presented in item II.6.b) in the profit and loss account.

(k) Provision for liabilities of the Bureau 

The Company is a member of the Czech Bureau of Insurers (“the Bureau”). Pursuant to Section 18 (6) of the Act on Motor
Third-Party Liability Insurance a member of the Bureau must guarantee the liabilities of the Bureau in an amount calculated pro
rata based on the respective amounts of members’ contributions. To meet this requirement, members must create technical
provisions for liabilities that are not covered by relevant assets of the Bureau.

The amount of the provision for liabilities of the Czech Bureau of Insurance is determined using actuarial methods pursuant to
the Insurance Act.

Based on information available to them, the Board of Directors of the Company believes that the provision established is
adequate to cover the cost of claims incurred corresponding to the liability assumed by the Company in relation to statutory
motor liability insurance. The ultimate claims expenses will remain unknown for several years. The Company’s share of these
outstanding claims will be determined according to its share of the market for this class of insurance at the time these claims
are finally settled.
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(l) Rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je určena na krytí závazků pojišťovny vůči
pojištěným u těch odvětví životních pojištění, kdy na základě pojistné smlouvy investiční riziko nese pojistník.

Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílů na umístěných prostředcích
pojistného z jednotlivých smluv životních pojištění, a to podle zásad obsažených v pojistných smlouvách.

Jestliže životní pojištění, kdy riziko z investování finančního umístění nese pojistník, obsahuje i plnění ve sjednané výši, tvoří se
na toto plnění současně rezerva pojistného životních pojištění.

(m) Podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách

Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po zohlednění podílu zajišťovatelů. Výše tohoto
podílu je stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných smluv, způsobů zúčtování se zajišťovateli a dále s přihlédnutím
k principu opatrnosti.

Ke konci běžného účetního období společnost vykazuje podíl zajišťovatelů na rezervě na nezasloužené pojistné, rezervě
pojistného životních pojištění, na rezervě na pojistná plnění a na rezervě na závazky České kanceláře pojistitelů. Zajišťovatelé se
nepodílejí na dalších pojistně technických rezervách.

(n) Rezervy 

Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných případných závazků, které jsou jasně definovány a jejichž vznik je
pravděpodobný nebo jistý, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou.

Rezerva na daně
Rezerva na daně se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňové povinnosti ze splatné daně z příjmů právnických osob.
O jejím použití se účtuje v okamžiku podání daňového přiznání.

(o) Finanční umístění (investice)

Dluhové cenné papíry
Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhový cenný papír pořízen, včetně nakoupeného alikvotního úrokového výnosu
a přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením. 

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhových cenných papírů. Prémie či diskont jsou rozpouštěny
do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové míry.

Amortizované dluhové cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou hodnotu s výjimkou dluhopisů držených do
splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň
dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší (dále „dluhopisy
„OECD“ držené do splatnosti“).

Společnost vykazuje dluhopisy „OECD“ držené do splatnosti k rozvahovému dni v naběhlé (amortizované) hodnotě.
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(l) Life assurance provision where the investment risk is borne by the policyholders 

The life assurance provision where the investment risk is borne by the policyholders is intended to cover the liabilities of the
Company due to insured persons in those classes of life assurance where, based on an insurance contract, the investment risk is
borne by the policyholders.

The amount of the provision is calculated as the sum of liabilities due to insured persons in the amount of their shares of
invested premiums from individual life assurance contracts in accordance with the principles included in the insurance
contracts.

When life assurance where the investment risk is borne by the policyholders also includes payment of a guaranteed amount,
this liability is included within the life assurance provision.

(m) Reinsurers’ share of technical provisions 

Technical provisions are presented as a net liability, i.e. after deduction of the reinsurers’ share. The amount of this share is
calculated based on the terms of the related reinsurance contracts, the method of settlement with reinsurers and in
consideration of the prudence principle.

The Company presents the reinsurers’ share of the provision for unearned premiums, the life assurance provision, the provision
for outstanding claims and the provision for the liabilities of the Czech Bureau of Insurers. The reinsurers do not participate in
the other technical provisions.

(n) Provisions 

Provisions are intended to cover risks, losses and other respective payables, which are clearly defined and the occurrence of
which is either probable or certain but whose amount or timing are uncertain.

Provision for taxes
The provision for taxes is created at the balance sheet date and amounts to the estimated corporate income tax liability due.
The use (release) of the provision is accounted for when the tax return is filed.

(o) Financial placements (investments)

Debt securities
At the acquisition date debt securities are stated at acquisition cost.

Acquisition cost is the amount for which a debt security has been acquired and includes a proportionate part of any accrued
interest and expenses directly associated with the acquisition. 

The Company amortises premiums and discounts on all debt securities. Premiums and discounts are amortised to the profit and
loss account on the basis of the effective interest rate method from the date of acquisition to their maturity. 

Amortised debt securities are revalued at their fair value as at the balance sheet date with the exception of bonds held to
maturity that have been issued by a member state of the Organisation for Economic Co-operation and Development and
awarded a rating at the level of the Czech Republic or higher by at least two reputable rating agencies (“OECD bonds held to
maturity”).

The Company recognises the OECD bonds held to maturity at their amortised cost as at the balance sheet date.
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Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném
(organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum sestavení
účetní závěrky, a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tržní hodnota nedostatečně vyjadřuje
reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.

Naběhlou (amortizovanou) hodnotou se rozumí cena použitá při prvotním zachycení v účetnictví (pořizovací cena) zvýšená
o naběhlé příslušenství a upravená o amortizaci diskontu / prémie a snížená o opravné položky.

Společnost člení dluhové cenné papíry na cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů nebo cenné
papíry realizovatelné, dluhopisy „OECD“, držené do splatnosti a ostatní cenné papíry držené do splatnosti.

Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů oceňovaných proti účtům nákladů a výnosů a cenných papírů
realizovatelných se účtuje výsledkově. 

Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem
vyhlášeným ČNB a kursový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

U dluhových cenných papírů, kde z důvodu změny legislativy došlo během jejich držby ke změně účtování oceňovacích rozdílů
z rozvahového na výsledkové, se kumulované oceňovací rozdíly zaúčtované v rozvaze odúčtují do výkazu zisku a ztráty až
v případě prodeje nebo splatnosti daného cenného papíru. 

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně. 

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých
nákladů souvisejících s jejich pořízením.

K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceněny na reálnou hodnotu.

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném
(organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní
závěrky (rozvahový den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tržní hodnota nedostatečně
vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.

Změna reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem se účtuje výsledkově.

Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na
českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kursový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

Finanční umístění v podnikatelských seskupeních (Podíly)
Podíly
Podílem v ovládaných osobách se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém má společnost rozhodující vliv a dále se v této
položce uvádějí i ostatní případy, kdy je pojišťovna ovládající osobou. 

Podílem s podstatným vlivem se rozumí účast na podniku třetí osoby, ve kterém má společnost podstatný vliv. Není-li prokázán
opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.
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Fair value means the price published by a domestic or foreign stock exchange or other public (organised) market. The Company
applies the most recent published market price as at the date of the financial statements (balance sheet date). If there is no
available price or if it does not sufficiently represent the fair value, the fair value is determined on the basis of a qualified
estimate.

Amortised cost means the price used when first recognised (the acquisition cost), which is gradually increased by accrued
interest income, adjusted by amortisation of the discount/premium and decreased by the amount of adjustments.

Debt securities are classified as securities valued at fair value through profit and loss or securities available for sale, OECD bonds
held to maturity and other securities held to maturity.

A change in the fair value of debt securities valued through profit and loss and available for sale is recognised in the profit and
loss account. A change in the fair value of debt securities held to maturity that are revalued at fair value is recognised in the
profit and loss account.

Where debt securities are denominated in a foreign currency, their value is translated based on the current exchange rate
published by the Czech National Bank (“ČNB”). The appropriate exchange rate difference is included in the fair value.

For debt securities where, due to legislative amendments, the accounting policy has been changed since they were acquired
such that changes in fair value are now recognised in the profit and loss account rather than in equity, the cumulative
revaluation differences previously recognised in equity are derecognised and recognised in the profit and loss account only at
the moment of sale or maturity of the relevant security. 

Shares and other variable-yield securities
At the acquisition date, shares and other variable-yield securities are accounted for at acquisition cost.

Acquisition cost is the amount for which the shares or other variable-yield securities were acquired and includes all expenses
directly associated with the acquisition.

At the balance sheet date, shares and other variable-yield securities are revalued at their fair value.

Fair value means the price published by a domestic or foreign stock exchange or other public (organised) market. The Company
applies the most recent published market price as at the date of the financial statements (balance sheet date). If no market
price is available or if it does not sufficiently represent the fair value, the fair value is determined on the basis of a qualified
estimate.

The change in fair value of shares or other variable-yield securities is recognised in the profit and loss account.

Where shares and other variable-yield securities are denominated in a foreign currency, their value is translated based on the
current exchange rate published by ČNB. The appropriate exchange rate difference is included in the fair value.

Participating interests 
Participating interests 
Participating interests in controlled persons are participations in another enterprise in which the company holds a controlling
influence. In addition, other cases where the insurance company is a controlling person are reported under this item.

Participating interests with substantial influence are participations in another enterprise in which the company holds a
substantial influence. Unless proven to the contrary, substantial influence is considered to be a holding of at least 20% of the
voting rights.
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Podíly jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se rozumí cena, za níž byl podíl pořízen, včetně
přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením.

Reálná hodnota finančního umístění v podnikatelských seskupeních je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu nebo
posudku znalce.

K rozvahovému dni jsou podíly přeceněny na reálnou hodnotu. Změna reálné hodnoty podílů se účtuje rozvahově.

Vzhledem k tomu, že ke konci rozvahového dne u některých finančních umístění ve skupině není možné objektivně stanovit
reálnou hodnotu, považuje pojišťovna dle § 25 Zákona o účetnictví za hodnotu ocenění pořizovací cenu. 

Depozita u finančních institucí
Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení účtována v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato
aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. V případě krátkodobých depozit u finančních institucí se reálnou hodnotou rozumí
nominální hodnota včetně časového rozlišení úroků.

Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným
ČNB a kursový rozdíl se stává součástí přecenění. Změna reálné hodnoty se účtuje výsledkově.

(p) Finanční umístění životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

O finančním umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je účtováno odděleně od ostatního
finančního umístění. 

K rozvahovému dni je finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, přeceněno na reálnou
hodnotu. Za účelem zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví se o veškerých změnách reálné hodnoty účtuje
výsledkově.

(q) Deriváty

Deriváty se oceňují reálnou hodnotou. Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná hodnota očekávaných
peněžních toků plynoucích z těchto derivátů. Pro stanovení současné hodnoty se používají obvyklé na trhu akceptované modely.
Do těchto oceňovacích modelů jsou pak dosazeny parametry zjištěné na aktivním trhu jako devizové kursy, výnosové křivky,
volatility příslušných finančních nástrojů, atd.

Zajišťovací deriváty
Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v reálné hodnotě. Způsob vykázání této reálné hodnoty závisí na aplikovaném modelu
zajišťovacího účetnictví.

Zajišťovací účetnictví je možné aplikovat, pokud:
- je zajištění v souladu se strategií pojišťovny pro řízení rizik,
- je na počátku zajišťovací transakce zajišťovací vztah formálně zdokumentován, 
- je efektivita zajišťovacího vztahu objektivně měřitelná,
 - je zajišťovací vztah vysoce efektivní v průběhu účetního období,
 - se v případě zajištění očekávaných transakcí výskyt této transakce očekává s vysokou pravděpodobností.

V případě, že derivát zajišťuje riziko změny reálné hodnoty zaúčtovaných aktiv nebo pasiv, je zajišťovaná položka také
oceňována reálnou hodnotou z titulu zajišťovaného rizika. Zisky a ztráty z tohoto přecenění zajišťované položky i zajišťovacího
derivátu jsou promítnuty výsledkově.
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At the acquisition date, participating interests are stated at their acquisition cost. The acquisition cost is the amount for which
the participating interests were acquired and includes all expenses directly associated with the acquisition.

The fair value of participating interests is determined based on a qualified estimate or the opinion of a qualified external valuer.
At the balance sheet date, participating interests are revalued at their fair value. Changes in fair value are recognised in equity.

As it is not possible to determine the fair value of some participating interests within the group at the end of the balance sheet
date reliably, the Company uses acquisition cost as the carrying value of participating interests pursuant to the Section 25 of Act
No. 563/1991 Coll., on Accounting. 

Deposits with financial institutions
Deposits with financial institutions are initially recognised at nominal value. At the balance sheet date, these assets are revalued
at their fair value. The fair value of short-term deposits with financial institutions is determined as their nominal value including
accrued interest.

Other financial placements denominated in foreign currency are translated based on the current exchange rate published by
ČNB and the appropriate exchange rate difference is included in the fair value. Changes in fair value are reflected in the
Company’s profit and loss account.

(p) Financial placements for the benefit of life assurance policyholders who bear the investment risk  

Financial placements for the benefit of life assurance policyholders who bear the investment risk are accounted for separately
from other financial placements.

At the balance sheet date, financial placements for the benefit of life assurance policyholders who bear the investment risk are
revalued at their fair value. In order to preserve the true and fair view of the Company’s result for the year, all changes resulting
from revaluation at fair value have been reflected in the Company’s profit and loss account.

(q) Derivatives 

Derivatives are valued at fair value. The fair value of financial derivatives is determined as the present value of expected cash
flows from these transactions, using valuation models generally accepted on the market. The parameters used in these models,
such as foreign exchange rates, yield curves, volatility of financial instruments, etc., are ascertained on the active market.

Hedging derivatives 
Hedging derivatives are carried at fair value. The method of recognizing fair value depends on the model of hedge accounting
applied.

Hedge accounting is only applied where:
- the hedge is in line with the Company’s risk management strategy,
- the hedge relationship is formally documented at the inception of the hedge,
- the effectiveness of the hedge relationship can be objectively measured,
- the hedge relationship is highly effective throughout the accounting period,
- in the case of hedging expected transactions, it is highly probable that the transaction will occur.

If the derivative hedges the exposure to changes in the fair value of assets and liabilities, the hedged item attributable to the risk
being hedged is also carried at fair value. Gains and losses arising from revaluation of the hedged item and hedging derivative
are recorded in the profit and loss account.
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V případě, že derivát zajišťuje riziko změny budoucích peněžních toků ze zaúčtovaných aktiv nebo pasiv, účtuje se o změně jeho
reálné hodnoty rozvahově.

Vložené deriváty
V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak
i derivát (tzv. vložený derivát), jenž ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje.
Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže jsou splněny současně tyto
podmínky:
- ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského

nástroje,
- finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu,
- hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu, a nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny z přecenění

jsou ponechány v rozvaze.

(r) Náklady a výnosy z finančního umístění

Způsob účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění a jejich rozdělení mezi účty životního a neživotního pojištění
Všechny náklady a výnosy z finančního umístění se účtují prvotně na technický účet životního pojištění. Poté se náklady a výnosy
ze složek finančního umístění nenáležející pojistným odvětvím životního pojištění přeúčtují na netechnický účet. Poměrná část
nákladů a výnosů z finančního umístění kryjícího rezervy neživotních pojištění je následně převedena na technický účet
neživotního pojištění.

Jako klíč k přerozdělení nákladů a výnosů z finančního umístění se používá interní evidence, ve které je finanční umístění kryjící
technické rezervy vedeno zvlášť pro životní a neživotní pojištění. Dle tohoto rozdělení se stanoví výše poměrné části nákladů
a výnosů životního a neživotního pojištění, zbývající část nákladů a výnosů zůstává na netechnickém účtu.

Způsob účtování realizace finančního umístění
Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně
o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných finančních nástrojů a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní
hodnoty.

(s) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč
je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen. Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané
doby používání hmotného a nehmotného majetku.

Společnost stanovila následující plán účetních odpisů podle skupin majetku:

Dlouhodobý majetek Metoda Odpisová sazba v %
Software lineární 25
Přístroje a technická zařízení lineární 25
Dopravní prostředky lineární 25
Inventář lineární 16,7
Zvláštní technická zařízení lineární 8,3
Investice do pronajatých budov lineární Dle doby trvání 

nájemní smlouvy
(členění dle podstatných podtříd se stejnou odpisovou sazbou)
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If the derivative hedges the exposure to changes in cash flows related to recorded assets and liabilities, the change in its fair
value is recognised in equity.

Embedded derivatives 
In certain cases a derivative may be a component of a hybrid (combined) financial instrument that comprises both a host
contract (instrument) and a derivative (referred to as “embedded derivative”), which influences cash flows or otherwise
modifies the characteristics of the host instrument.
The embedded derivative is separated from the host instrument and accounted for separately provided all of the following
criteria are met at the same time:
- the economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to the economic characteristics

and risks of the host instrument,
- a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and
- the host instrument is either not revalued at fair value or it is revalued at fair value but the revaluation is reported in the

balance sheet.

(r) Expenses and income from financial placements 

Allocation of expenses and income from financial placements between life assurance and non-life insurance accounts 
All expenses and revenues from financial placements are recorded initially in the technical account for life assurance. Expenses
and revenues from financial placements, which are not related to life assurance activities, are subsequently transferred to the
non-technical account. The relevant amount of the expenses and revenues from financial placements to cover the non-life
insurance provisions is subsequently transferred to the technical account for non-life insurance from the non-technical account.

The allocation is calculated using internal evidence of financial placements related to the respective technical life provisions and
technical non-life provisions. According to this allocation a part of expenses and revenues from life and non-life insurance is
determined and the rest of expenses and revenues remains on the non-technical account.

Method of accounting for realised gains and losses upon disposal of financial placements 
The disposal of financial placements is presented on a gross basis, whereby the revenues from disposal in the amount of the
selling price of the relevant financial instruments are recorded separately from the carrying value of the related financial
placements.

(s) Tangible and intangible fixed assets 

Tangible and intangible fixed assets are stated at acquisition cost.

Tangible fixed assets costing less than TCZK 40 and intangible fixed assets costing less than TCZK 60 are charged to the profit
and loss account in the year in which they are acquired. The annual depreciation rate reflects the assets’ expected useful lives.

The following depreciation rates are used for the individual asset classes:

Fixed assets Method Depreciation rate in %
Software straight-line 25
Machinery and technical equipment straight-line 25
Motor vehicles straight-line 25
Office equipment straight-line 16,7
Special technical equipment straight-line 8,3
Investments in rented buildings straight-line according to the duration

of lease contract
(grouped according to material subclasses with the same depreciation rate)
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(t) Přepočty cizích měn

Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, který je platný ke dni vzniku
účetního případu, případně kurzem, za jaký byla transakce realizována.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kurzu ČNB, platného k danému dni. Pokud
nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kurzové zisky a ztráty výsledkově.

(u) Opravné položky

Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům s výjimkou finančního umístění vykazovaného v reálné
hodnotě. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv. Jeho výše je stanovena na základě odborného
posouzení rizik provedeného vedením společnosti.

Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na základě analýzy jejich návratnosti. Opravné položky jsou
tvořeny k jednotlivým pohledávkám na základě data splatnosti pohledávky.

Opravné položky k ostatním pohledávkám stanoví společnost k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební
schopnosti dlužníků.

Opravné položky k dluhopisům „OECD“ drženým do splatnosti se účtují pouze v případě, že existuje riziko spojené
s nesplácením jmenovité hodnoty dluhopisu, výnosů z dluhopisu nebo obojího.

(v) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv

Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňovánu na
reálnou hodnotu, a aktiv, která přeceňována jsou, ale změna reálné hodnoty je účtována rozvahově. Trvalé nebo dlouhodobé
snížení hodnoty daného aktiva je promítnuto výsledkově.

(w) Rozdělení společných položek mezi životní a neživotní pojištění

Společnost účtuje o společných položkách životního a neživotního pojištění metodou dle vyhlášky 502/2002 Sb. Tato metoda
spočívá v členění jednotlivých položek podle toho, ke kterému pojistnému odvětví se vztahují. U položek, které nejsou přímo
přiřaditelné, používá společnost následující klíč: 

Náklady a výnosy z finančního umístění
Náklady a výnosy z finančního umístění jsou mezi životní a neživotní pojištění rozděleny způsobem uvedeným v bodě I.4.(r).

Ostatní náklady a výnosy
Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet životního
a neživotního pojištění nebo netechnický účet. Náklady a výnosy, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně
zaúčtovány na netechnický účet a následně převedeny na technický účet životního či neživotního pojištění. Jako klíč k jejich
přerozdělení je použita metoda ABC (activity based costing). Společnost analyzovala hlavní činnosti a rozčlenila je podle časové
náročnosti na životní a neživotní segmenty. Na základě tohoto rozčlenění byl určen poměr použitý pro přeúčtování ostatních
nákladů a výnosů na technický účet životního a neživotního pojištění.

Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady přímo nesouvisející s pojištěním a zajištěním.
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(t) Foreign currency translation 

Transactions during the year are recorded at the ČNB rate effective on the transaction date or at the rate at which the
transaction was realised.

At the balance sheet date, foreign currency assets and liabilities are translated at the ČNB official rate on that date. Unless stated
otherwise, foreign currency gains and losses are recorded in Company’s profit and loss account.

(u) Adjustments 

The Company creates adjustments to receivables and other assets except for financial placements reported at fair value.
Adjustments represent a temporary decrease in value of individual assets. The amount of the decrease is determined on the
basis of a professional risk assessment carried out by the management of the Company.

Adjustments to receivables from policyholders are calculated based on an analysis of their recoverability. Adjustments to
individual receivables are established based on the due date of the respective receivable.

The Company establishes adjustments for doubtful receivables based on an analysis of the credit status of customers.

Adjustments to OECD bonds held to maturity are accounted for only if there is a risk that the notional principal amount of the
bond or the bond yield or both the value and the yield would not be repaid.

(v) Impairment of assets 

At the balance sheet date the Company assesses whether those assets, which are not carried at fair value or for which changes
in fair value are recognised in equity, are impaired. Impairment of an asset is recognised in the profit and loss account.

(w) Allocation of items between life assurance and non-life insurance 

In order to account for items common to both life assurance and non-life insurance, the Company uses a method in compliance
with Regulation No. 502/2002 Coll. Under this method individual items are grouped according to the class of insurance to
which they relate. For items that cannot be allocated directly, the following basis is used: 

Expenses and revenues from financial placements
Expenses and revenues from financial placements are allocated between life assurance and non-life insurance using the
method stated in point I.4.(r).

Other revenues and expenses
During the accounting period clearly attributable expenses and revenues are accounted for directly in the technical account for
life assurance or non-life insurance or the non-technical account. Expenses and income that cannot be directly attributed are
recorded primarily in the non-technical account and subsequently allocated to the technical account for life assurance or non-
life insurance. The allocation is carried out using the activity-based-costing method (ABC). The Company analyzed the activities
of the business and assigned them to the life and non-life technical segments. The rate for allocation of other income and
expenses between life and non-life technical accounts is calculated based on the ratio of those segments.

The allocation is not applied to taxes, fees, or other expenses incurred outside insurance or reinsurance activities.



Allianz pojišťovna, a. s. 

80

(x) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou
z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných
rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo
pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění
v následujících účetních obdobích.

(y) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 38a vyhlášky 502/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti zahrnuta do konsolidované účetní závěrky
společnosti Allianz SE se sídlem v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna
v souladu s ustanovením § 38a odst. 2c vyhlášky 502/2002 Sb. a podle § 21a zákona o účetnictví. Vzhledem ke splnění všech
požadavků stanovených vyhláškou 502/2002 Sb. nebude společnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 
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(x) Income tax 

Income tax on the profit for the year comprises current income tax and the change in deferred tax. Current income tax
comprises the tax liability calculated from the tax base using the effective tax rate and any additional payments or refunds of tax
for previous years.

Deferred tax is provided on all temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial
reporting purposes and the amounts used for taxation purposes and other temporary differences (tax losses carried forward, if
any) multiplied by the income tax rates expected to be valid for the periods in which the tax asset/liability is expected to be
utilized.

A deferred tax asset is recognized only to the extent that there is no doubt that future taxable profits will be available against
which this asset can be utilized.

(y) Consolidation 

Pursuant to Section 38a of the Regulation No. 502/2002 Coll., the financial statements of the Company have been included in
the consolidated financial statements of Allianz SE, with its registered office in Munich, Federal Republic of Germany. The
consolidated financial statements of Allianz SE will be published in accordance with s. 38a (2c) of the Regulation No. 502/2002
and in accordance with Section 21a of the Act on Accounting. As all requirements stipulated in Regulation No. 502/2002 Coll.
have been met, the Company will not prepare consolidated financial statements. 
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II. ZVLÁŠTNÍ OBSAH

II. 1. Neživotní pojištění

Přehled o neživotním pojištění v letech 2009 a 2008 je členěn podle následujících skupin pojištění:

Pojistná Předepsané Zasloužené Náklady na Provozní Výsledek
odvětví pojistné pojistné pojistná plnění výdaje ze zajištění

v hrubé výši v hrubé výši v hrubé výši v hrubé výši
Přímé pojištění
pojištění úrazu a nemoci 1,2,18

2009 176 059 160 852 41 901 35 197 -1 533
2008 145 332 162 263 36 842 34 830 -1 002

pojištění motorových vozidel 
– kromě odpovědnosti z provozu 3

2009 2 264 693 2 255 986 1 313 404 555 880 -35 738
2008 2 325 668 2 284 153 1 367 589 555 016 -29 073

pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla 10

2009 2 366 025 2 327 015 1 141 357 567 685 -279 779
2008 2 382 934 2 352 615 1 055 914 535 514 -449 638

námořní, letecké, dopravní 4,5,6,7,11,12
2009 147 092 146 885 98 741 25 265 -9 471
2008 137 646 140 945 71 200 26 063 -55 102

pojištění požáru a ostatních 
škod na majetku 8,9,15,16

2009 1 908 596 1 932 847 536 479 494 985 * -786 714
2008 1 805 543 1 763 969 1 216 254 466 289 87 400

pojištění odpovědnosti 13
2009 395 630 389 050 121 799 96 916 -145 954
2008 390 980 379 680 135 720 93 904 -107 398

Celkem
2009 7 258 095 7 212 635 3 253 681 1 775 928 -1 259 189
2008 7 188 103 7 083 625 3 883 519 1 711 616 -554 813

* Rozdíl ve výsledku ze zajištění je způsoben tvorbou rezerv na mimořádné škody ve výši 710 000 tis. Kč v roce 2008 a rozpouštěním rezerv vztahujících se
k mimořádným škodám ve výši 371 000 tis. Kč v roce 2009.

II. 2. Životní pojištění

Hrubá výše předepsaného pojistného v oblasti životního pojištění:

2009 2008
Individuální pojistné 2 969 982 2 657 815
Pojistné ze smluv kolektivního pojištění 16 420 16 070
Celkem 2 986 402 2 673 885
Běžné pojistné 1 826 195 1 800 089
Jednorázové pojistné 995 135 657 586
Mimořádné pojistné 165 072 216 210
Celkem 2 986 402 2 673 885
Pojistné ze smluv bez prémií 479 997 560 564
Pojistné ze smluv s prémiemi 711 642 811 282
Pojistné ze smluv, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník 1 794 763 1 302 039
Celkem 2 986 402 2 673 885
Výsledek ze zajištění -10 209 -11 540
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II.  SPECIAL CONTENTS 

II. 1. Non-life insurance

Non-life insurance for 2009 and 2008 divided by classes of insurance:

Insurance Gross Gross Gross Gross Reinsurance
class premiums premiums claims operating balance

written earned paid expenses
Direct insurance
Accident and sickness 1,2,18

2009 176 059 160 852 41 901 35 197 -1 533
2008 145 332 162 263 36 842 34 830 -1 002

Motor - other classes 3
2009 2 264 693 2 255 986 1 313 404 555 880 -35 738
2008 2 325 668 2 284 153 1 367 589 555 016 -29 073

Motor - liability 10
2009 2 366 025 2 327 015 1 141 357 567 685 -279 779
2008 2 382 934 2 352 615 1 055 914 535 514 -449 638

Aviation, marine, transport 4,5,6,7, 11,12
2009 147 092 146 885 98 741 25 265 -9 471
2008 137 646 140 945 71 200 26 063 -55 102

Fire and other damage 8,9,15,
to property         16

2009 1 908 596 1 932 847 536 479 494 985 * -786 714
2008 1 805 543 1 763 969 1 216 254 466 289 87 400

Liability 13
2009 395 630 389 050 121 799 96 916 -145 954
2008 390 980 379 680 135 720 93 904 -107 398

Total
2009 7 258 095 7 212 635 3 253 681 1 775 928 -1 259 189
2008 7 188 103 7 083 625 3 883 519 1 711 616 -554 813

* The difference in the net insurance result is due to additions to provisions for extraordinary claims of TCZK 710 000 in 2008 and release of the provisions
related to extraordinary claims of TCZK 371 000 in 2009.

II. 2. Life assurance 

Gross premiums written in life assurance:

2009 2008
Individual (special) premium 2 969 982 2 657 815
Premiums under group contracts 16 420 16 070
Total 2 986 402 2 673 885
Regular premium 1 826 195 1 800 089
Single premium 995 135 657 586
Extraordinary premium 165 072 216 210
Total 2 986 402 2 673 885
Premiums from non profit-sharing contracts 479 997 560 564
Premiums from profit-sharing contracts 711 642 811 282
Premiums from contracts where the investment risk is borne by policyholders 1 794 763 1 302 039
Total 2 986 402 2 673 885
Reinsurance balance -10 209 -11 540
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II. 3. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí

Celková výše hrubého předepsaného pojistného v členění podle zemí, kde byla uzavřena pojistná smlouva:

2009 2008
Česká republika 10 225 374 9 848 525
Slovensko 6 908 2 841
Belgie - 2
Polsko 742 87
Německo 11 293 10 476
Rakousko 25 24
Maďarsko 43 15
Bulharsko - 2
Rumunsko 25 -
Litva 30 -
Estonsko 29 -
Lotyšsko 28 16
Celkem 10 244 497 9 861 988

II. 4. Přehled provizí

Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 1 170 723 tis. Kč (2008: 1 077 172 Kč) a člení se následovně:

Životní pojištění Neživotní pojištění
Druh provize 2009 2008 2009 2008
Prvotní 224 003 189 751 **349 011 *597 456
Následné 86 892 73 801 ***510 817 216 164
Celkem 310 895 263 552 859 828 813 620
* z toho je 13 184 tis. Kč z aktivního fakultativního zajištění
** z toho je 21 040 tis. Kč z aktivního fakultativního zajištění
*** z toho je 2 681tis. Kč z aktivního fakultativního zajištění

Společnost v roce 2009 změnila metodiku vykazování prvotních a následných provizí u rámcových smluv neživotního pojištění.

III. OSTATNÍ ÚDAJE

III. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2009 vedle zřizovacích výdajů a goodwillu následující položky:

Software Pořízení majetku Celkem
a poskytnuté zálohy

Pořizovací cena k 1.1.2009 462 317 4 586 466 903
Přírůstky 55 883 9 090 64 973
Úbytky -27 979 -4 586 -32 565
Pořizovací cena k 31.12.2009 490 221 9 090 499 311
Oprávky k 1.1.2009 363 874 0 363 874
Odpisy 69 957 0 69 957
Úbytky oprávek -27 979 0 -27 979
Oprávky k 31.12.2009 405 852 0 405 852
Zůstatková cena k 1.1.2009 98 443 4 586 103 029
Zůstatková cena k 31.12.2009 84 369 9 090 93 459
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II. 3. Total amount of Gross premiums written by country 

The total amount of gross premiums written by country in which the insurance contract was concluded:

2009 2008
Czech Republic 10 225 374 9 848 525
Slovak Republic 6 908 2 841
Belgium - 2
Poland 742 87
Germany 11 293 10 476
Austria 25 24
Hungary 43 15
Bulgaria - 2
Romania 25 -
Lithuania 30 -
Estonia 29 -
Latvia 28 16
Total 10 244 497 9 861 988

II. 4. Summary of commissions 

The total amount of commission for direct insurance amounted to TCZK 1 170 723 (2008: TCZK 1 077 172) and is divided as
follows:

Life assurance Non-life insurance
Type of commission 2009 2008 2009 2008
Initial 224 003 189 751 **349 011 *597 456
Renewal 86 892 73 801 ***510 817 216 164
Total 310 895 263 552 859 828 813 620
*thereof TCZK 13 184 from assumed facultative reinsurance
**thereof TCZK 21 040 from assumed facultative reinsurance
***thereof TCZK 2 681 from assumed facultative reinsurance

In 2009 the Company changed its methodology of recognition of initial and renewal commissions in respect of non-life
insurance framework contracts.

III. OTHER DISCLOSURES 

III. 1. Intangible fixed assets 

Intangible fixed assets of the Company as at 31 December 2009, apart from incorporation expenses and goodwill, comprise the
following items:

Software Acquisition of assets Total
and advances paid

Acquisition cost at 1/1/2009 462 317 4 586 466 903
Additions 55 883 9 090 64 973
Disposals -27 979 -4 586 -32 565
Acquisition cost at 31/12/2009 490 221 9 090 499 311
Accumulated depreciation at 1/1/2009 363 874 0 363 874
Depreciation 69 957 0 69 957
Disposals -27 979 0 -27 979
Accumulated depreciation at 31/12/2009 405 852 0 405 852
Net book value at 1/1/2009 98 443 4 586 103 029
Net book value at 31/12/2009 84 369 9 090 93 459
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III. 2. Finanční umístění (investice)

(a) Reálná hodnota a pořizovací cena finančního umístění (investic)

Druh finančního umístění (investic) Reálná hodnota Pořizovací cena
2009 2008 2009 2008

Podíly 184 007 184 007 191 533 191 533
Půjčky podnikům s podstatným vlivem** 483 671 497 377 510 311 543 572
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 109 234 110 340 146 534 190 909
Dluhové cenné papíry 17 168 105 15 064 742 16 460 894 14 806 222
Ostatní půjčky 16 766 17 007 16 766 17 007
Depozita u finančních institucí 509 649 1 631 349 508 951 1 651 892
Deriváty -18 159 -20 409 x x
Ostatní finanční umístění *176 309 *202 564 *176 375 *172 585
Celkem 18 629 582 17 686 977 18 011 364 17 573 720
* Hodnota ostatního finančního umístění roku 2009 je tvořena zejména půjčkou společnosti Allianz New Europe Holding GmbH v nominální výši 

163 766 tis. Kč (2008: 150 00 tis. Kč).
** Reálná hodnota půjček podnikům s podstatným vlivem zahrnuje pohyby z důvodů naběhlých úroků a kursových rozdílů, avšak nezahrnuje přecenění

z důvodu vlivu kreditního rizika.

Z celkové reálné hodnoty tvoří finanční umístění u spřízněných osob k 31. prosinci 2009 875 903 tis. Kč (2008: 904 722 tis. Kč). 
Vzhledem k tomu, že ke konci rozvahového dne u některých finančních umístění ve skupině není možné objektivně stanovit
reálnou hodnotu, považuje pojišťovna dle § 25 Zákona o účetnictví za hodnotu ocenění pořizovací cenu.

(b) Podíly

Obchodní jméno, sídlo Podíl v % Podíl Celková výše Celková výše Hospodářský
(pořizovací základního vlastního výsledek za

cena) kapitálu kapitálu účetní období
Podíly v ovládaných osobách v % v tis. Kč 2009 2009 2009
Allianz penzijní fond, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 183 607 **60 000 **800 057 **251 099
Allianz kontakt, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **2 235 **773
Allianz Generální služby, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **173 **-9
Podíly s podstatným vlivem
VERONIA SHELF, s. r. o.
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2, Vinohrady 49 7 526 **200 **-88 366 **884
Celkem N/A 191 533 60 600 714 099 252 747
* auditované finanční údaje; ** neauditované finanční údaje

Z celkové výše vlastního kapitálu 800 057 tis. Kč společnosti Allianz penzijní fond, a. s., tvoří 291 749 tis. Kč oceňovací rozdíly
z přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu.
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III. 2. Investment 

(a) Fair value and acquisition cost of investments 

Type of investment Fair value Acquisition cost
2009 2008 2009 2008

Participating interests 184 007 184 007 191 533 191 533
Loans to associated companies ** 483 671 497 377 510 311 543 572
Shares and other variable income securities 109 234 110 340 146 534 190 909
Debt securities 17 168 105 15 064 742 16 460 894 14 806 222
Other loans 16 766 17 007 16 766 17 007
Deposits with financial institutions 509 649 1 631 349 508 951 1 651 892
Derivatives -18 159 -20 409 x x
Other financial placements *176 309 *202 564 *176 375 *172 585
Total 18 629 582 17 686 977 18 011 364 17 573 720
* The value of other financial placements in 2009 mostly consists of a loan to Allianz New Europe Holding GmbH in the nominal amount of TCZK 163 766

(2008: TCZK 150 000).
** The fair value of loans to associated companies comprises movements caused by interest or foreign exchange gains/losses but does not include

revaluation resulting from credit risk influence.

The total fair value includes financial placements of TCZK 875 903 (2008: TCZK 904 722) in related parties as at 31 December
2009. As it is not possible to determine the fair value of some participating interests within the group at the end of the balance
sheet date reliably, the Company uses the acquisition cost as the carrying value of participating interests pursuant to Section 25
of Act No. 563/1991 Coll., on Accounting.

(b) Participating interests 

Trade name, registered office Participating Participating Total Total Profit or loss
interest in % interest registered equity for the 

(acquisition capital financial
cost) year 2009

Participating interests with controlling influence in TCZK 2009 2009 2009
Allianz penzijní fond, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 183 607 **60 000 **800 057 **251 099
Allianz kontakt, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **2 235 **773
Allianz Generální služby, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **173 **-9
Participating interests with significant influence
VERONIA SHELF, s. r. o.
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2, Vinohrady 49 7 526 **200 **-88 366 **884
Total N/A 191 533 60 600 714 099 252 747
* audited figures; ** non-audited figures

The total shareholders’ equity of Allianz penzijní fond, a. s., of TCZK 800 057 includes a difference of TCZK 291 749 resulting
from the fair value revaluation of financial investments.
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Obchodní jméno, sídlo Podíl v % Podíl Celková výše Celková výše Hospodářský
(pořizovací základního vlastního výsledek za

cena) kapitálu kapitálu účetní období
Podíly v ovládaných osobách v % v tis. Kč 2008 2008 2008
Allianz penzijní fond, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 183 607 *60 000 *499  617 *220 030
Allianz kontakt, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **1 462 **576
Allianz Generální služby, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **182 **-18
Podíly s podstatným vlivem
VERONIA SHELF, s. r. o.
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2, Vinohrady 49 7 526 **200 **-89 250 **-77 861
Celkem N/A 191 533 60 600 412 011 142 727
* auditované finanční údaje; ** neauditované finanční údaje

Z celkové výše vlastního kapitálu 499 617 tis. Kč společnosti Allianz penzijní fond, a. s., tvoří 46 783 tis. Kč oceňovací rozdíly
z přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu.

(c) Půjčky podnikům s podstatným vlivem

K 31. prosinci 2009 jsou veškeré půjčky podnikům s podstatným vlivem v nominální hodnotě 510 311 tis. Kč tvořeny půjčkou
společnosti VERONIA SHELF, s. r. o. Nominální hodnota půjček podnikům s podstatným vlivem činila k 31. prosinci 2008 
543 572 tis. Kč, z kterých 496 658 tis. Kč představovala půjčka společnosti VERONIA SHELF, s. r. o. a 46 914 tis. Kč představovala
půjčka společnosti DIAMANT REAL spol. s.r.o., dceřiné společnosti VERONIA SHELF, s. r. o.

(d) Ostatní půjčky

Celková výše ostatních půjček, které byly poskytnuty pojistníkům a zajištěny pojistnou smlouvou, činila k 31. prosinci 2009 
16 766 tis. Kč (2008: 17 007 tis. Kč).

(e) Dluhové cenné papíry

Dluhové cenné papíry Reálná hodnota Pořizovací cena
2009 2008 2009 2008

Oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů nebo realizovatelné 15 658 092 15 064 742 14 737 279 14 806 222
Držené do splatnosti OECD 1 510 013 0 1 475 606 0
Držené do splatnosti - ostatní 0 0 0 0
Celkem 17 168 105 15 064 742 16 212 885 14 806 222
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Trade name, registered office Participating Participating Total Total Profit or loss
interest in % interest registered equity for the 

(acquisition capital financial
cost) year 2008

Participating interests with controlling influence in TCZK 2008 2008 2008
Allianz penzijní fond, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 183 607 *60 000 *499  617 *220 030
Allianz kontakt, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **1 462 **576
Allianz Generální služby, s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 100 200 **200 **182 **-18
Participating interests with significant influence
VERONIA SHELF, s. r. o.
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2, Vinohrady 49 7 526 **200 **-89 250 **-77 861
Total N/A 191 533 60 600 412 011 142 727
* audited figures; ** non-audited figures

The total shareholders’ equity of Allianz penzijní fond, a. s., of TCZK 499 617 includes a difference of TCZK 46 783 resulting from
the fair value revaluation of financial investments.

(c) Loans to associated companies 

The nominal value of loans to associated companies as at 31 December 2009 was TCZK 510 311 – it consists solely of a loan to
VERONIA SHELF, s. r. o. The nominal value of loans to associated companies as at 31 December 2008 was TCZK 543 572, of
which TCZK 469 658 was a loan to VERONIA SHELF, s. r. o. and TCZK 46 914 was a loan to DIAMANT REAL spol. s r.o., a subsidiary
of VERONIA SHELF, s. r. o. 

(d) Other loans 

As at 31 December 2009, the Company had provided other loans to policyholders, guaranteed by the contract entered into, in
the amount of TCZK 16 766 (2008: TCZK 17 007).

(e) Debt securities 

Debt securities Fair value Acquisition cost
2009 2008 2009 2008

Debt securities valued at fair value through profit and loss or available for sale 15 658 092 15 064 742 14 737 279 14 806 222
OECD debt securities held to maturity 1 510 013 0 1 475 606 0
Debt securities held to maturity - other 0 0 0 0
Total 17 168 105 15 064 742 16 212 885 14 806 222
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(f) Reálná hodnota finančního umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Popis Reálná hodnota
2009 2008

Cenné papíry s proměnlivým výnosem 2 947 984 1 831 245
Dluhové cenné papíry 484 510 366 031
Deriváty -4 237 -17 583
Depozita u finančních institucí 17 548 19 820
Celkem 3 445 805 2 199 513

Z celkové reálné hodnoty finančního umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, tvoří finanční
umístění u spřízněných osob k 31. prosinci 2009 1 462 123 tis. Kč (2008: 1 126 937 tis. Kč).
Společnost měla ke dni účetní závěrky závazek nakoupit do roku 2010 finanční instrumenty od Dresdner Bank v celkové
hodnotě 350 092 tis. Kč. Tento závazek byl v lednu 2010 umořen.

(g) Deriváty

Zajišťovací deriváty
Pevné termínové kontrakty Nominální hodnota Reálná hodnota

2009 2008 2009 2008
Měnové 770 604 342 705 -18 159 -20 409
Celkem 770 604 342 705 -18 159 -20 409

III. 3. Pohledávky a závazky

(a) Ostatní pohledávky

2009 2008
Daňové pohledávky 323 319 339 542
Zálohy na nájmy a energie 19 046 19 644
Zálohy na opravu 32 250 33 450
Ostatní pohledávky -625 11 674
Ostatní pohledávky celkem 373 990 404 310

(b) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)

Celkový objem dlouhodobých závazků se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let dosáhl k datu účetní závěrky výše 
26 245 tis. Kč (2008: 29 496 tis. Kč), ke stejnému datu evidovala společnost dlouhodobé pohledávky v celkové výši 6 348 tis. Kč
(2008: 6 203 tis. Kč).

(c) Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti 

Celkový objem závazků po lhůtě splatnosti dosáhl k datu účetní závěrky výše 308 515 tis. Kč (2008: 352 153 tis.Kč), ke stejnému
datu evidovala společnost pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové výši 1 208 032 tis. Kč (2008: 1 216 936 tis. Kč).

(d) Opravné položky k pohledávkám

K 31. prosinci 2009 byly stanoveny opravné položky k pohledávkám ve výši 513 728 tis. Kč (2008: 576 445 tis. Kč).

(e) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění

Společnost vykazuje pasivní saldo závazků a pohledávek vůči zajišťovatelům ve výši 128 220 tis. Kč (2008: 88 515 tis. Kč).
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(f) Fair value of financial placements for the benefit of life assurance policyholders who bear the investment risk 

Description Fair value
2009 2008

Variable-yield securities 2 947 984 1 831 245
Debt securities 484 510 366 031
Derivatives -4 237 -17 583
Deposits with financial institutions 17 548 19 820
Total 3 445 805 2 199 513

The total fair value of financial placements for the benefit of life assurance policyholders who bear the investment risk includes
financial placements into related companies as at  31 December 2009 in the amount of TCZK 1 462 123 (2008: TCZK 1 126 937).
As at the balance sheet date the Company had a liability to purchase financial instruments of TCZK 350 092 from Dresdner Bank
by 2010. This liability was redeemed in January 2010.

(g) Derivatives 

Hedging derivatives
Fixed term contracts Nominal value Fair value

2009 2008 2009 2008
Currency 770 604 342 705 -18 159 -20 409
Total 770 604 342 705 -18 159 -20 409

III. 3. Receivables and payables 

(a) Other receivables 

2009 2008
Tax assets 323 319 339 542
Lease and energy prepayment 19 046 19 644
Repair prepayments 32 250 33 450
Other receivables -625 11 674
Total 373 990 404 310

(b) Long-term payables and receivables (maturity over 5 years) 

Long-term payables with a remaining period to maturity in excess of five years as at the balance sheet date amounted to TCZK
26 245 (2008: TCZK 29 496). Long-term receivables amounted to TCZK 6 348 (2008: TCZK 6 203).

(c) Overdue receivables and payables 

Payables overdue as at the balance sheet date totalled TCZK 308 515 (2008: TCZK 352 153) and receivables overdue totalled
TCZK 1 208 032 (2008: TCZK 1 216 936).

(d) Adjustments to receivables

As at 31 December 2009, the Company created adjustments to receivables of TCZK 513 728 (2008: TCZK 576 445).  

(e) Payables and receivables due to or from the reinsurer 

The Company has a net receivable from reinsurers of TCZK 128 220 (2008: TCZK 88 515).
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III. 4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině

(a) Pohledávky a závazky vůči ovládaným podnikům

Pohledávky Závazky
Název společnosti 2009 2008 2009 2008
Krátkodobé
Allianz penzijní fond, a. s. 1 609 724 - -
Allianz kontakt, s. r. o. - - 89 74
Allianz Generální služby, s. r. o. - - - -
Celkem 1 609 724 89 74

(b) Pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině

Pohledávky Závazky
Název společnosti 2009 2008 2009 2008
Allianz SE 162 179 114 698 209 086 111 214
Allianz Cornhill International 14 781 193 901
AGR US Los Angeles 157 - 191 -
Allianz Global Risk Nederland - 576 - 3 913
AGR US New York 216 70 - 85
Allianz GCS Switzerland 26 25 148 84
Allianz S.p.A 1 239 - 1 289 -
Stanislas Haine 351 351 30 30
Allianz Elementar 780 445 1 667 2 788
AGF Assurances 14 15 - 7
Allianz Insurance Company of Canada - 204 - 836
Mondial Assistance International AG 14 302 16 439 5 555 6 984
Allianz Global Risk US 1 106 1 177 7 282 7 720
Allianz Global Corporate & Specialty Mnichov 12 116 2 285 17 747 15 891
Allianz GCS, Hamburg 1 209 6 572 1 183 8 367
Allianz Corporate Ireland p.l.c. 13 - 76 -
Allianz Compaňia de Seguros 191 204 2 235 1 332
AGF La Lilloise 21 1 16 5
Allianz GCS München 3 865 9 296 2 117 7 234
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s. 12 003 7 258 3 524 2 248
Allianz Mexico 64 - 166 -
Allianz Zagreb d.d.,Chorvatsko 544 39 - 516
T.U. Allianz Polska S.A. 3 910 7 030 353 144
Allianz Hungária Biztosító Zrt. 1120 1 153 4 488 882
Allianz GCS UK 1 576 3 720 11 128 19 234
Allianz GCS Austria Branch 32 - 32 -
Allianz SE RI Branch Asia Pacific 56 30 56 30
AGCS AG Italy Branch 289 114 1 172 563
Allianz Business Services, spol. s r. o. 421 245 1 099 7 889
Mondial Assistance s.r.o. - - 2 221 -
Allianz Tiriac Asigurari S.A. 313 416 - -
Allianz Direct, s. r. o - 609 - -
ZAO Allianz Russia 40 136 - -
Celkem 218 167 173 889 273 054 198 897

Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.
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III. 4. Inter-company receivables and payables 

(a) Receivables and payables due to or from companies in which the Company has a controlling influence 

Receivables Liabilities
Name of the company 2009 2008 2009 2008
Short-term
Allianz penzijní fond, a. s. 1 609 724 - -
Allianz kontakt, s. r. o. - - 89 74
Allianz Generální služby, s. r. o. - - - -
Total 1 609 724 89 74

(b) Other inter-company receivables and payables 

Receivables Liabilities
Name of the company 2009 2008 2009 2008
Allianz SE 162 179 114 698 209 086 111 214
Allianz Cornhill International 14 781 193 901
AGR US Los Angeles 157 - 191 -
Allianz Global Risk Nederland - 576 - 3 913
AGR US New York 216 70 - 85
Allianz GCS Switzerland 26 25 148 84
Allianz S.p.A 1 239 - 1 289 -
Stanislas Haine 351 351 30 30
Allianz Elementar 780 445 1 667 2 788
AGF Assurances 14 15 - 7
Allianz Insurance Company of Canada - 204 - 836
Mondial Assistance International AG 14 302 16 439 5 555 6 984
Allianz Global Risk US 1 106 1 177 7 282 7 720
Allianz Global Corporate & Specialty Munich 12 116 2 285 17 747 15 891
Allianz GCS, Hamburg 1 209 6 572 1 183 8 367
Allianz Corporate Ireland p.l.c. 13 - 76 -
Allianz Compaňia de Seguros 191 204 2 235 1 332
AGF La Lilloise 21 1 16 5
Allianz GCS München 3 865 9 296 2 117 7 234
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s. 12 003 7 258 3 524 2 248
Allianz Mexico 64 - 166 -
Allianz Zagreb d.d.,Croatia 544 39 - 516
T.U. Allianz Polska S.A. 3 910 7 030 353 144
Allianz Hungária Biztosító Zrt. 1120 1 153 4 488 882
Allianz GCS UK 1 576 3 720 11 128 19 234
Allianz GCS Austria Branch 32 - 32 -
Allianz SE RI Branch Asia Pacific 56 30 56 30
AGCS AG Italy Branch 289 114 1 172 563
Allianz Business Services, spol. s r. o. 421 245 1 099 7 889
Mondial Assistance s.r.o. - - 2 221 -
Allianz Tiriac Asigurari S.A. 313 416 - -
Allianz Direct, s. r. o - 609 - -
ZAO Allianz Russia 40 136 - -
Total 218 167 173 889 273 054 198 897

All significant transactions with related parties were carried out under common market conditions.



Allianz pojišťovna, a. s. 

94

III. 5. Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek Celkem
Pořizovací cena k 1.1.2009 331 798 331 798
Přírůstky 29 585 29 585
Úbytky -75 100 -75 100
Pořizovací cena k 31.12.2009 286 283 286 283
Oprávky k 1.1.2009 233 713 233 713
Odpisy 25 680 25 680
Úbytky oprávek -72 097 -72 097
Oprávky k 31.12.2009 187 296 187 296
Zůstatková cena k 1.1.2009 98 085 98 085
Zůstatková cena k 31.12.2009 98 987 98 987

III. 6. Přechodné účty aktiv a pasiv

(a) Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy

2009 2008
Životní pojištění 141 756 106 484
Neživotní pojištění 104 884 169 102
Celkem 246 640 275 586

V životním pojištění se zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů primárně váže k pojištění , kde je nositelem
investičního rizika pojistník.

(b) Dohadné položky aktivní

2009 2008
Odhad zajistných provizí 668 9 008
Odhad pojistného 59 590 31 891
Regresy 31 799 30 000
Ostatní 1 388 1 525
Celkem 93 445 72 424

(c) Dohadné položky pasivní

2009 2008
Odhad zajistného 44 328 96 755
Provize zprostředkovatelům 104 223 124 538
Služby 22 231 25 719
Odměny zaměstnancům 50 572 45 412
Ostatní 24 531 20 103
Celkem 245 885 312 527

III. 7. Vlastní kapitál

(a) Základní kapitál

Registrovaný základní kapitál se skládá z 600 akcií na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 000 tis. Kč. 
K 31. prosinci 2009 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 600 000 tis. Kč.
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III. 5. Tangible fixed assets 

Tangible fixed assets Total
Acquisition cost at 1/1/2009 331 798 331 798
Additions 29 585 29 585
Disposals -75 100 -75 100
Acquisition cost at 31/12/2009 286 283 286 283
Accumulated depreciation at 1/1/2009 233 713 233 713
Depreciation expense 25 680 25 680
Disposals -72 097 -72 097
Accumulated depreciation at 31/12/2009 187 296 187 296
Net book value at 1/1/2009 98 085 98 085
Net book value at 31/12/2009 98 987 98 987

III. 6. Other assets and temporary asset or liability accounts 

(a) Deferred acquisition costs 

2009 2008
Life assurance 141 756 106 484
Non-life insurance 104 884 169 102
Total 246 640 275 586

In life assurance the balance of deferred acquisition costs of insurance contracts includes primarily the amount related to the
insurance where the investment risk is borne by the policyholder.

(b) Estimated receivables 

2009 2008
Estimated reinsurance commissions 668 9 008
Estimated premiums 59 590 31 891
Recourses 31 799 30 000
Other 1 388 1 525
Total 93 445 72 424

(c) Estimated payables 

2009 2008
Estimated reinsurance premiums 44 328 96 755
Commissions to agents 104 223 124 538
Services 22 231 25 719
Bonuses for employees 50 572 45 412
Other 24 531 20 103
Total 245 885 312 527

III. 7. Equity 

(a) Share capital 

The share capital of the Company consists of 600 registered shares in booked form with a nominal value of TCZK 1 000 per
share. As at 31 December 2009, 100%, i.e. TCZK 600 000, of the share capital was paid up.
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Výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona o pojišťovnictví, s ohledem na pojistná odvětví, ve kterých
společnost oprávněně podniká.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost získala povolení k provozování činnosti před 1. dubnem 2004, tj. před dnem účinnosti
zákona č. 39/2004 Sb., kterým se novelizuje zákon o pojišťovnictví, není povinna navýšit základní kapitál podle ustanovení § 9
zákona o pojišťovnictví v platném znění.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře provedla společnost výplatu dividendy ve výši 804 001 tis. Kč (2008: 462 000 tis. Kč).

(b) Ostatní kapitálové fondy

2009 2008
Ostatní kapitálové fondy 555 714 555 714
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 30 964 36 901
Celkem 586 678 592 615

(c) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků reálnou hodnotou

2009 2008
Zůstatek k 1. 1. 36 901 125 037
Změna reálné hodnoty finančního umístění (bez zajišťovacích derivátů) 0 -84 410
Změna reálné hodnoty zajišťovacích derivátů -1 331 0
Odúčtování salda oceňovacích rozdílů z přecenění finančního umístění do výkazu zisku a ztráty 
při realizaci nebo trvalém snížení hodnoty nebo při splatnosti -6 685 -3 538
Změna odložené daně 2 079 -188
Zůstatek k 31.12. 30 964 36 901

(d) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Zisk běžného období 1 310 819
Příděl do zákonného rezervního fondu 65 541
Nerozdělený zisk 1 245 278

III. 8. Technické rezervy

(a) Přehled technických rezerv 

Hrubá výše Podíl Čistá výše
zajišťovatelů

Rezerva na nezasloužené pojistné 2009 1 867 648 282 708 1 584 940
2008 1 826 048 390 743 1 435 305

Rezerva pojistného životních pojištění 2009 6 051 637 22 999 6 028 638
2008 5 956 456 18 328 5 938 128

Rezerva na pojistná plnění 2009 6 464 248 1 332 375 5 131 873
2008 6 812 672 1 940 722 4 871 950

Rezerva na prémie a slevy 2009 170 469 0 170 469
2008 144 986 0 144 986

Vyrovnávací rezerva 2009 599 438 0 599 438
2008 599 438 0 599 438

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 2009 46 466 0 46 466
2008 6 704 0 6 704

Rezerva na závazky Kanceláře 2009 551 912 17 641 534 271
2008 589 648 250 821 338 827

Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 2009 3 445 805 0 3 445 805
2008 2 199 513 0 2 199 513

Celkem 2009 19 197 623 1 655 723 17 541 900
2008 18 135 465 2 600 614 15 534 851
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The amount of registered capital complies with the requirements of the Insurance Act, with regard to the insurance classes in
which the Company is authorized to carry on insurance activities.
As the Company received a licence to carry on insurance activities before 1 April 2004, i.e. before the effective date of Act No.
39/2004 Coll., which amends the Insurance Act, it is not obliged to increase its registered capital pursuant to the provision of
Section 9 of the Insurance Act, as amended.
Based on a decision adopted by its sole shareholder, the Company has paid out dividends in the amount of TCZK 804 001 
(2008: TCZK 462 000).

(b) Other capital accounts 

2009 2008
Other capital accounts 555 714 555 714
Revaluation of assets and liabilities at fair value 30 964 36 901
Total 586 678 592 615

(c) Revaluation of assets and liabilities at fair value 

2009 2008
Balance as at 1/1 36 901 125 037
Change in fair value of financial placement (without hedging derivatives) 0 -84 410
Change in fair value of hedging derivatives -1 331 0
Net losses on financial placement reclassified to the Profit and loss account on disposal, impairment or maturity -6 685 -3 538
Change in deferred tax 2 079 -188
Balance as at 31/12 30 964 36 901

(d) Proposed distribution of current period profit 

Profit from the current period 1 310 819
Transfer to legal reserve fund 65 541
Profit to be added to retained earnings 1 245 278

III. 8. Technical provisions 

(a) Technical provisions summary 

Gross Reinsurers´ Net
share

Profit for unearned premium 2009 1 867 648 282 708 1 584 940
2008 1 826 048 390 743 1 435 305

Life assurance provision 2009 6 051 637 22 999 6 028 638
2008 5 956 456 18 328 5 938 128

Provision for outstanding claims 2009 6 464 248 1 332 375 5 131 873
2008 6 812 672 1 940 722 4 871 950

Provision for bonuses and rebates 2009 170 469 0 170 469
2008 144 986 0 144 986

Equalization provision 2009 599 438 0 599 438
2008 599 438 0 599 438

Provision for liabilities arising from the applied technical interest rate 2009 46 466 0 46 466
2008 6 704 0 6 704

Provision for liabilities of the Bureau 2009 551 912 17 641 534 271
2008 589 648 250 821 338 827

Life assurance technical provision where the investment risk is borne by the policyholders 2009 3 445 805 0 3 445 805
2008 2 199 513 0 2 199 513

Total 2009 19 197 623 1 655 723 17 541 900
2008 18 135 465 2 600 614 15 534 851
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(b) Rezerva na nezasloužené pojistné (hrubá výše)

2009 2008
Neživotní pojištění 1 749 344 1 703 884
Životní pojištění 118 304 122 164
Celkem 1 867 648 1 826 048

(c) Rezerva pojistného životních pojištění

2009 2008
Nezillmerovaná rezerva 6 394 058 6 383 438
Zillmerizační odpočet -348 173 -435 109
Nulování záporných rezerv 5 752 8 127
Zillmerovaná rezerva vykázaná v rozvaze 6 051 637 5 956 456

(d) Rezerva na pojistná plnění

Výsledek likvidace pojistných událostí
Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. prosinci 2008, platbami v průběhu roku 2009 (které se týkaly
pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. prosinci 2009 představuje výsledek likvidace
pojistných událostí.  

Jeho čistá výše je uvedena v následujícím přehledu:

Pojistné odvětví 2009 2008
Pojištění  motorových vozidel 213 756 173 635
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 575 064 386 451
Pojištění průmyslu 26 107 5 551
Pojištění podnikatelů 28 494 41 054
Pojištění majetku obyvatelstva 7 403 11 628
Úrazové pojištění 0 0
Pojištění nemoci 0 0
Cestovní pojištění 5 487 7 513
Ostatní 0 0
Celkem * 856 313 625 832
* Výsledek je pozitivně ovlivněn rozpuštěním rezerv promlčených škod v celkové výši 258 000 tis. Kč během roku 2009.

Rezerva na pojistná plnění vyplácená formou rent
Hrubá výše rezervy na pojistná plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla odpovídající závazkům z rent činila po
diskontování 764 804 tis. Kč (2008: 788 234 tis. Kč).
Při výpočtu rezervy na pojistná plnění vyplácená formou rent z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu
motorových vozidel společnost použila pro budoucí roky míry valorizace mezd a invalidního důchodu ve výši 5,7%, pro doživotní
renty 4,8%. Rezerva byla dále diskontována 2%. Hodnota výše rent přepočtená na roční bázi (anuizovaná hodnota) činí 
17 504 tis. Kč (2008: 16 629 tis. Kč).
Očekávaná průměrná doba, po kterou bude trvat výplata všech škod z rent zahrnutých do výše uvedené rezervy, činí 25,2 let. 

(e) Rezerva na prémie a slevy (hrubá výše)

Pojistné odvětví 2009 2008
Neživotní pojištění 85 551 72 689
Životní pojištění 84 918 72 297
Celkem 170 469 144 986
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(b) Provision for unearned premiums (gross) 

2009 2008
Non-life insurance 1 749 344 1 703 884
Life assurance 118 304 122 164
Total 1 867 648 1 826 048

(c) Life assurance provision 

2009 2008
Unzillmerised provision 6 394 058 6 383 438
Zillmer adjustment -348 173 -435 109
Elimination of negative reserves 5 752 8 127
Zillmerised provision presented in the balance sheet 6 051 637 5 956 456

(d) Provision for outstanding claims 

Claims run-off result
The claims run-off result is the difference between the provision for outstanding claims as at 31 December 2008, the claims
payments during 2009 (with respect to claims included within this provision) and the residual amount of this provision as at 31
December 2009. 

The net run-off result is as follows:

Class of insurance 2009 2008
Motor 213 756 173 635
Motor third party liability 575 064 386 451
Industry 26 107 5 551
Commercial 28 494 41 054
Private property 7 403 11 628
Accident 0 0
Health 0 0
Travel 5 487 7 513
Other 0 0
Total * 856 313 625 832
* The result has been positively influenced by release of the provisions for statute-barred claims of TCZK 258 000 in 2009.

Provision for outstanding claims in the form of annuities 
The gross provision for outstanding claims from motor third party liability insurance paid in the form of annuities after
discounting is TCZK 764 804 (2008: TCZK 788 234).
The Company used a wage valorisation rate and a disability pension valorisation rate of 5.7% and a life annuity valorisation rate
of 4.8% to calculate the provision for outstanding claims in the form of annuities from statutory motor third-party liability
insurance for the subsequent years. The provision was also discounted at 2%. The annualised amount of annuities amounts to
TCZK 17 504 (2008: TCZK 16 629).
The expected average period of time, which will elapse before all annuity claims included within the above provision have been
paid, is 25.2 years. 

(e) Provision for bonuses and rebates 

Class of insurance 2009 2008
Non-life insurance 85 551 72 689
Life assurance 84 918 72 297
Total 170 469 144 986
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(f) Vyrovnávací rezerva

2009 2008
Pojištění škod na majetku způsobených vichřicí, přírodními živly, sesuvem 
nebo poklesem půdy, krupobitím nebo mrazem a ostatní majetková pojištění 127 147 127 147
Pojištění škod způsobených jadernou energií 4 4
Pojištění úvěru 2 117 2 117
Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích 464 244 464 244
Ostatní odvětví 5 926 5 926
Celkem 599 438 599 438

Pro výpočet rezervy v ostatních odvětvích použila společnost následující sazby:
- Sazba pro tvorbu rezervy (Si) 0,03
- Maximální hranice vyrovnávací rezervy (SMARi) 0,20
- Horní mez škodného poměru (MALi) 0,65

(g) Rezerva na závazky Kanceláře

Počáteční Tvorba Čerpání Konečný
zůstatek zůstatek

Rezerva na závazky Kanceláře 589 648 8 900 46 636 551 912
Celkem 589 648 8 900 46 636 551 912

Na rezervě na závazky Kanceláře se zajistitel podílí ve výši 17 641 tis. Kč. (2008: 250 821 tis. Kč.). Společnost uzavřela v roce
2009 dohodu o komutaci podílu zajistitele Allianz SE na rezervě na závazky Kanceláře ve výši 220 000 tis. Kč.

III. 9. Rezervy 

Druh rezervy Počáteční Tvorba Čerpání Konečný
zůstatek zůstatek

Rezerva na důchody a podobné závazky 7 278 7 578 0 14 856
Rezerva na daně 474 291 411 628 540 557 345 362
Ostatní rezervy 7 934 12 221 1 310 18 845
Celkem 489 503 431 427 541 867 379 063

III. 10. Možné budoucí závazky 

(a) Soupojištění

Společnost je vedoucím pojistitelem v některých případech soupojištění, kde byla ke konci účetního období hlášena pojistná
událost ve významné výši.
Společnost považuje uplatnění právního nároku oprávněné osoby v celé výši podle § 30 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě vůči ní, jako vedoucímu soupojistiteli, za nepravděpodobné, a proto vytvořila rezervu na pojistná plnění pouze ve výši
svého podílu.

(b) Členství v České kanceláři pojistitelů

Jako člen Kanceláře se společnost zavázala dle § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ručit za závazky
Kanceláře. Za tímto účelem společnost přispívá do garančního fondu a tvoří rezervu na závazky Kanceláře. Výše příspěvků
a rezervy na závazky Kanceláře se určí matematicko-statistickými metodami.
V případě, že by některý člen Kanceláře nebyl schopen plnit své závazky vyplývající z povinně smluvního pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla z důvodů nesolventnosti, může společnosti vzniknout povinnost vložit do garančního fondu dodatečné
příspěvky.
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(f) Equalisation provision 

2009 2008
Insurance of damage to property caused by storm, natural forces, landslide or subsidence, 
hail storm or frost and other types of property insurance 127 147 127 147
Insurance of damage caused by nuclear energy 4 4
Credit insurance 2 117 2 117
Damage to ground transportation vehicles 464 244 464 244
Other classes 5 926 5 926
Total 599 438 599 438

The following rates have been used in calculating the provision for other classes:
Creation of the provision (Si) 0,03
Maximum amount of equalisation provision (SMARi) 0,20
Upper limit of loss ratio (MALi) 0,65

(g) Provision for liabilities of the Bureau 

Opening Creation Release Closing
balance balance

Provision for liabilities of the Bureau 589 648 8 900 46 636 551 912
Total 589 648 8 900 46 636 551 912

The reinsurer’s share in the liabilities of the Bureau is TCZK 17 641 (2008: TCZK 250 821). In 2009 the Company entered into an
agreement on commutation of the share of the reinsurer Allianz SE in the provision for liabilities of the Bureau of TCZK 220 000
.
III. 9. Provisions 

Type of provision Opening Creation Release Closing
balance balance

Provision for pensions and similar liabilities 7 278 7 578 0 14 856
Provision for taxes 474 291 411 628 540 557 345 362
Other provisions 7 934 12 221 1 310 18 845
Total 489 503 431 427 541 867 379 063

III. 10. Contingent liabilities 

(a) Co-insurance 

The Company is the leading co-insurer in several coinsurance contracts in respect of which a claim of a material amount has
been announced as at the end of the accounting period.
The Company considers it improbable that the beneficiary will file a claim against the Company as the leading co-insurer in the
full amount pursuant to Section 30 of Act No. 37/2004 Coll., on Insurance Contracts, and has therefore established a provision
for outstanding claims only in the amount of its share.

(b) Membership of the Czech Bureau of Insurers (the Bureau) 

As a member of the Bureau, the Company is obliged to guarantee the liabilities of the Bureau pursuant to Section 18(6) of the
Act on Motor Third Party Liability Insurance. The Company contributes to the guarantee fund and creates the provision for
liabilities of the Bureau. The amount of the contribution and the provision for liabilities of the Bureau is determined using
actuarial methods.
If any of the members of the Bureau would be unable to meet their obligations arising from the statutory motor third-party
liability insurance due to insolvency, the Company may become liable to make additional contributions to the guarantee fund.



Allianz pojišťovna, a. s. 

102

(c) Členství v Českém jaderném poolu

Společnost je členem Českého jaderného poolu. Společnost se na základě solidární odpovědnosti zavázala, že v případě
neschopnosti jednoho nebo několika členů splnit svůj závazek převezme nepokrytou část tohoto jeho závazku solidárně
v poměru svého čistého vlastního vrubu využitého pro danou smlouvu. Potenciální závazek společnosti včetně solidární
odpovědnosti je smluvně limitován ve výši dvojnásobku jejího čistého vlastního vrubu pro daný druh pojištěného rizika. 

III. 11. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát

(a) Pojistné prémie a slevy

Společnost poskytla na základě pojistných podmínek a pojistných smluv následující pojistné prémie a slevy:

2009 2008
Neživotní pojištění 197 594 166 480
Životní pojištění - -
Pojistné prémie a slevy celkem 197 594 166 480

V souladu s postupy uvedenými v bodu I.4.(h) přílohy společnost dále zaúčtovala následující změny stavu rezervy na prémie
a slevy:

2009 2008
Neživotní pojištění

Tvorba rezervy 262 993 215 732
Použití rezervy -250 132 -212 427

Změna stavu 12 861 3 305
Životní pojištění

Tvorba rezervy 27 115 114 207
Použití rezervy -14 493 -99 616

Změna stavu 12 622 14 591
Změna stavu celkem 25 483 17 896

(b) Správní režie

2009 2008
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 450 997 384 740
Nájemné 106 100 93 871
Odpisy a zůstatková cena vyřazeného investičního majetku 108 019 112 285
Provize za následné pojistné 597 709 289 965
Telefonní a faxové poplatky, poštovné 66 257 63 354
Honoráře poradců 29 527 32 438
Cestovné a pohoštění 5 072 16 800
Spotřeba materiálu 15 268 8 069
Ostatní služby 51 972 90 063
Ostatní správní náklady 3 285 6 262
Údržba a oprava HW 8 631 31 178
Údržba a oprava SW 26 306 5 542
Údržba a oprava datových sítí 11 877 11 409
Správní náklady celkem 1 481 020 1 145 976

Společnost v roce 2009 změnila metodiku vykazování prvotních a následných provizí u rámcových smluv neživotního pojištění.
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(c) Membership of the Czech Nuclear Pool 

As a member of the Czech Nuclear Pool, the Company, under a “Joint and Several Liability” agreement, has assumed a liability,
in proportion to the Company’s net retention for the given contract, should one or more members of the Czech Nuclear Pool be
unable to fulfil their obligation. The total contingent liability of the Company including joint and several liability is contractually
limited to double the retention for the specific insured risk. 

III. 11. Additional disclosures in respect of the profit and loss account 

(a) Bonuses and rebates 

The Company granted the following bonuses and rebates based on policy conditions and insurance contracts:

2009 2008
Non-life insurance 197 594 166 480
Life assurance - -
Total bonuses and rebates 197 594 166 480

In accordance with the procedures stated in point I.4.(h) of the Notes the Company accounted for the following changes in the
provision for bonuses and rebates:

2009 2008
Non-life insurance

Creation 262 993 215 732
Release -250 132 -212 427

Change of balance 12 861 3 305
Life assurance

Creation 27 115 114 207
Release -14 493 -99 616

Change of balance 12 622 14 591
Total change of balance 25 483 17 896

(b) Administrative expenses 

2009 2008
Personnel expenses (payroll, social and health insurance) 450 997 384 740
Rental 106 100 93 871
Depreciation and net book value of fixed assets on disposal 108 019 112 285
Commissions of future periods 597 709 289 965
Phone and mail expenses 66 257 63 354
Consultancy 29 527 32 438
Travel expenses 5 072 16 800
Material consumption 15 268 8 069
Other services 51 972 90 063
Other administrative expenses 3 285 6 262
Hardware maintenance and repair 8 631 31 178
Software maintenance and repair 26 306 5 542
Data network maintenance and repair 11 877 11 409
Total administrative expenses 1 481 020 1 145 976

In 2009 the Company changed its methodology of recognition of initial and renewal commissions in respect of non-life
insurance framework contracts.
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(c) Ostatní technické náklady a výnosy

2009 Hrubá výše Podíl Čistá výše
zajišťovatelů

Neživotní pojištění
Ostatní technické náklady 1 191 443 - 1 191 443
Ostatní technické výnosy 1 144 766 * 220 000 1 144 766
Životní pojištění
Ostatní technické náklady 199 812 - 199 812
Ostatní technické výnosy 214 789 - 214 789

2008 Hrubá výše Podíl Čistá výše
zajišťovatelů

Neživotní pojištění
Ostatní technické náklady 1 073 337 1 716 1 071 621
Ostatní technické výnosy 1 122 391 - 1 122 391
Životní pojištění
Ostatní technické náklady 309 770 - 309 770
Ostatní technické výnosy 287 268 - 287 268
* Výnosy z komutační platby (podíl zajistitele Allianz SE na kvótové zajistné smlouvě na deficit povinného ručení)

(d) Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a odměny za rok 2009 a 2008:

2009 Průměrný počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní 
zaměstnanců náklady pojištění náklady

Zaměstnanci 660 344 365 100 149 7 247
Vedoucí pracovníci 84 125 167 24 939 787
Celkem 744 * 469 532 * 125 088 * 8 034

2008 Průměrný počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní 
zaměstnanců náklady pojištění náklady

Zaměstnanci 636 279 661 93 178 8 362
Vedoucí pracovníci 85 90 718 25 781 734
Celkem 721 * 370 379 * 118 959 * 9 096
* Tyto částky jsou včetně nákladů alokovaných na náklady na pojistná plnění.

(e) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 10 732 tis. Kč (2008: 11 311 tis. Kč), ze kterých 7 467 tis. Kč
(2008: 8 095 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 3 265 tis. Kč (2008: 3 216 tis. Kč) představují závazky ze
zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

(f) Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 4 711 tis. Kč (2008: 10 943 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

(g) Odměňování členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů

V průběhu roku 2009 obdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 32 245 tis. Kč 
(2008: 20 157 tis. Kč).
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(c) Other technical expenses and income 

2009 Gross Reinsurers´ Net
share

Non-life insurance
Other technical expenses 1 191 443 - 1 191 443
Other technical income 1 144 766 * 220 000 1 144 766
Life assurance
Other technical expenses 199 812 - 199 812
Other technical income 214 789 - 214 789

2008 Gross Reinsurers´ Net
share

Non-life insurance
Other technical expenses 1 073 337 1 716 1 071 621
Other technical income 1 122 391 - 1 122 391
Life assurance
Other technical expenses 309 770 - 309 770
Other technical income 287 268 - 287 268
* Income from the commutation payment (share of the reinsurer Allianz SE in the quota share reinsurance contract for the motor third party liability

insurance deficit)

(d) Employees and management 

The average number of employees and executives and remuneration for 2009 and 2008 are as follows:

2009 Average number Payroll Social and health Other 
of employees expense insurance expenses

Employees 660 344 365 100 149 7 247
Executives 84 125 167 24 939 787
Total 744 * 469 532 * 125 088 * 8 034

2008 Average number Payroll Social and health Other 
of employees expense insurance expenses

Employees 636 279 661 93 178 8 362
Executives 85 90 718 25 781 734
Total 721 * 370 379 * 118 959 * 9 096
* These amounts include expenses allocated to claims paid.

(e) Social security and health insurance liabilities 

Liabilities in respect of social security and health insurance total TCZK 10 732 (2008: TCZK 11 311) of which TCZK 7 467 
(2008: TCZK 8 095) relates to social security and TCZK 3 265 (2008: TCZK 3 216) relates to health insurance. None of these
liabilities are overdue.

(f) Tax liabilities 

Tax liabilities amount to TCZK 4 711 (2008: TCZK 10 943). None of these liabilities are overdue.

(g) Statutory, Executive and Supervisory Board members´ remuneration 

During the financial year 2009 the statutory and supervisory board members received remuneration in the total amount of
TCZK 32 245 (2008: TCZK 20 157).
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(h) Půjčky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídích a dozorčích orgánů

V roce 2009 ani v roce 2008 společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu
poskytnutých půjček nebo záloh.

(i) Faktický koncern

Společnost nemá s většinovým akcionářem Allianz New Europe Holding GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika,
uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích je součástí výroční zprávy.

(j) Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem

Celková výše nákladů, které byly převedeny mezi technickým účtem životního pojištění, neživotního pojištění a netechnickým
účtem na základě klíče, uvedeného v bodě I.4.(w), činila ke dni účetní závěrky 219 626 tis. Kč (2008: 206 281 tis. Kč).

(k) Podíly na ziscích

V roce 2009, stejně jako v roce 2008 neobdržela společnost žádné podíly na ziscích z podílů na jiných společnostech.

(l) Výsledek netechnického účtu

Výsledek netechnického účtu činil k 31. prosinci 2009 113 652 tis. Kč (2008: 58 258 tis. Kč).

(m) Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním činil k 31. prosinci 2009 1 650 469 tis. Kč (2008: 1 438 624 tis. Kč).

III. 12. Daně

(a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty

2009 2008
Rezerva na daň z příjmů za běžné období 345 362 474 291
Rozdíl mezi splatnou daní za minulé období a rozpuštěním rezervy na daň z příjmů za minulé období -2 436 22 422
Splatná daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím -2 354 1 982
Změna stavu odložené daňové pohledávky/Změna stavu odloženého daňového závazku -3 444 -2 329
Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty 337 128 496 366

Splatnou daň vztahující se k minulým obdobím představuje dodatečná daňová pohledávka, která vyplynula z kontrol finančního
úřadu.



Výroční zpráva / 2009 / Annual Report

107

(h) Statutory, Executive and Supervisory Board members´ loans and advances 

The Company presented no receivables from members of the Board of Directors or the Supervisory Board relating to granted
loans or advances paid, either in 2009 or in 2008.

(i) Group relations 

The Company has not concluded any controlling agreement with its majority shareholder, Allianz New Europe Holding GmbH
having its registered office in Vienna, Austria. A report on relations between related parties will be a part of the annual report.

(j) Expense allocation between technical accounts and non-technical account

As at the balance sheet date the total amount of expenses allocated between the technical accounts for life assurance, non-life
insurance and the non-technical account by means of the method stated in point I.4.(w) amounted to TCZK 219 626 
(2008: TCZK 206 281).

(k) Profit participations 

In 2009 and 2008 the Company did not receive any profit shares from participating interests.

(l) Result of non-technical account 

The result of the non-technical account as at 31 December 2009 amounted to TCZK 2009 113 652 (2008: TCZK 58 258).

(m) Result before tax 

The result before tax as at 31 December 2009 amounted to TCZK 1 650 469 (2008: TCZK 1 438 624).

III. 12. Taxation 

(a) Income tax in the profit and loss account 

2009 2008
Provision for current period income tax 345 362 474 291
Difference between the current income tax relating to prior periods and release 
of the provision for income tax relating to prior periods -2 436 22 422
Current income tax relating to prior periods -2 354 1 982
Change in deferred tax asset/Change in deferred tax liability -3 444 -2 329
Income tax in profit and loss account 337 128 496 366

The current income tax relating to prior periods is the additional tax assessed following an inspection by the tax authorities.
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(b) Odložené daňové pohledávky/Odložené daňové závazky

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky jsou následující:

Dočasné rozdíly Pohledávky Závazky Rozdíl
2009 2008 2009 2008 2009 2008

Dlouhodobý hmotný majetek 2 249 2 557 -2 249 -2 557
Dlouhodobý nehmotný majetek 160 1 140 160 1 140
Pohledávky 5 662 5 901 5 662 5 901
Rezervy 5 677 1 456 5 677 1 456
Ztráty z minulých let 0 0
Ostatní dočasné rozdíly účtované 
proti výkazu zisku a ztráty 2 438 2 304 2 438 2 304
Dopad do výkazu zisku a ztráty 13 937 10 801 2 249 2 557 11 688 8 244
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 4 749 3 045 13 777 14 152 -9 028 -11 107
Ostatní dočasné rozdíly účtované 
proti vlastnímu kapitálu
Dopad do vlastního kapitálu 4 749 3 045 13 777 14 152 -9 028 -11 107
Odložená daňová (pohledávka)/závazek 18 686 13 846 16 026 16 709 2 660 -2 863
Kompenzace souvisejících odložených 
daňových pohledávek a závazků
Odložená daňová pohledávka/závazek 18 686 13 846 16 026 16 709 2 660 -2 863

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě I.4 (z) byly pro výpočet odložené daně použity daňové sazby platné pro období,
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny tj. pro rok 2010 – 19 % a pro rok 2011 - 19 %.

III. 13. Následné události

Akcionář společnosti Allianz New Europe Holding GmbH jmenoval dne 15. 2. 2010 pana Torstena Stephana Güntera Leueho
členem dozorčí rady Allianz pojišťovny, a. s.

Dozorčí rada jmenovala RNDr. Jakuba Strnada, Ph.D. předsedou představenstva Allianz pojišťovny, a. s. Toto jmenování podléhá
schválení České národní banky a následnému rozhodnutí valné hromady.

V Praze, dne 26.února 2010

Zuzana Kepková Petr Sosík
místopředseda představenstva člen představenstva



Výroční zpráva / 2009 / Annual Report

109

(b) Deferred tax assets and liabilities 

Deferred tax assets and liabilities are as follows:

Temporary differences Assets Liabilities Difference
2009 2008 2009 2008 2009 2008

Tangible fixed assets 2 249 2 557 -2 249 -2 557
Intangible fixed assets 160 1 140 160 1 140
Receivables 5 662 5 901 5 662 5 901
Provisions 5 677 1 456 5 677 1 456
Losses of previous periods 0 0
Other temporary differences recorded 
in Profit and Loss account 2 438 2 304 2 438 2 304
Influence in Profit and Loss account 13 937 10 801 2 249 2 557 11 688 8 244
Asset and Liabilities revaluation differences 4 749 3 045 13 777 14 152 -9 028 -11 107
Other temporary differences recorded in Equity
Influence in Equity 4 749 3 045 13 777 14 152 -9 028 -11 107
Deferred tax asset/liability 18 686 13 846 16 026 16 709 2 660 -2 863
Off-setting of relating deferred tax assets 
and liabilities
Deferred tax asset/liability 18 686 13 846 16 026 16 709 2 660 -2 863

In accordance with the accounting policy described in note I.4 (z), deferred tax was calculated using the tax rates valid for the
periods in which the tax asset/liability is expected to be utilized, i.e. 19% for 2010 and 19% for 2011.

III. 13. Subsequent events 

On 15 February 2010 the sole shareholder of the Company, Allianz New Europe Holding GmbH, appointed Torsten Stephan
Günter Leue as a member of the Supervisory Board of Allianz pojišťovna, a. s. 

The Supervisory Board appointed RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. as a chairman of the Board of Directors of Allianz pojišťovna, a. s.
This appointment is subject to approval of the Czech National Bank and subsequent decision of the general meeting of
shareholders.

In Prague, 26 February 2010

Zuzana Kepková Petr Sosík 
Vice-chairman of the Board of Directors Member of the Board of Directors 
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Na základě povinnosti stanovené obchodním
zákoníkem podáváme zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami, tedy o podnikatelských vztazích
k osobě ovládající, ovládané a ostatním propojeným
osobám. Tyto osoby přináleží koncernu Allianz.
V účetním období roku 2009 a ani v předcházejících
účetních obdobích, neuzavřela Allianz pojišťovna, a. s.,
smlouvu ovládací a smlouvu o převodu zisku. 

V dalším jsou uvedeny společnosti koncernu Allianz,
s nimiž má Allianz pojišťovna, a. s., podstatné
podnikatelské vztahy.

Souhrnný přehled 

Osoba ovládající 
Allianz New Europe Holding GmbH, se sídlem ve Vídni,
Rakousko. 

Osoby ovládané 
Allianz penzijní fond, a. s., se sídlem v Praze; 
Allianz Direct, s. r. o., se sídlem v Praze; 
Allianz kontakt, s. r. o., se sídlem v Praze; 
Allianz Generální služby, s. r. o., se sídlem v Praze; 
Alfa Trade Corporation, s. r. o., v likvidaci, 
se sídlem v Praze;
KEVA spol. s r. o., v likvidaci, se sídlem v Bratislavě,
Slovensko.

Ostatní propojené osoby 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., se sídlem
v Bratislavě, Slovensko; 

Allianz Business Services, spol. s r. o., se sídlem
v Bratislavě, Slovensko; 

Mondial Assistance s.r.o., dříve obchodní firma ELVIA
Assistance s. r. o., se sídlem v Praze; 

We provide this report on relations between related
parties based on a provision of the Czech Commercial
Code. By relations we mean commercial relations to
controlling, controlled and other related parties. The
parties involved are companies of the Allianz Group.
During the fiscal year 2009, or during preceding
periods, Allianz pojišťovna, a. s. did not conclude any
controlling agreement and transfer of profit
agreement.

Below we have listed those companies of the Allianz
Group, with which Allianz pojišťovna, a. s. has major
commercial relations.

Summary 

Controlling party 
Allianz New Europe Holding GmbH, Vienna, Austria. 

Controlled parties 
Allianz penzijní fond, a. s., Prague; 
Allianz Direct, s. r. o., Prague; 
Allianz kontakt, s. r. o., Prague; 
Allianz Generální služby, s. r. o., Prague; 
Alfa Trade Corporation, s. r. o., v likvidaci, Prague;
KEVA spol. s r. o., v likvidaci, Bratislava, Slovakia. 

Other Related Parties 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava,
Slovakia;  

Allianz Business Services, spol. s r. o., Bratislava,
Slovakia;

Mondial Assistance s.r.o., formerly ELVIA Assistance 
s. r. o., Prague; 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
Report on Relations Between Related Parties 
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Allianz Lebensversicherungs-AG se sídlem ve
Stuttgartu, Německo; 

Mondial Assistance International AG se sídlem ve
Wallisellenu, Švýcarsko, prostřednictvím organizační
složky Mondial Assistance International AG -
organizační složka se sídlem v Praze;

Allianz Global Corporate & Specialty AG se sídlem
v Mnichově, Německo; 

Euler Hermes Čescob Service, s. r. o., se sídlem v Praze; 

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s., se
sídlem v Praze;

Allianz Shared Infrastructure Services GmbH se sídlem
v Unterföhringu, Německo;

Allianz Global Investors Advisory GmbH se sídlem ve
Frankfurtu nad Mohanem, Německo;

Allianz Deutschland AG se sídlem v Mnichově,
Německo;

Deutscher Investment – Trust Gesellschaft für
Wertpapieranlagen mbH se sídlem ve Frankfurtu nad
Mohanem, Německo; 

Allianz Global Investors Luxembourg S.A. se sídlem
v Lucembursku; 

Dresdner Bank AG se sídlem ve Frankfurtu nad
Mohanem, Německo. 

Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, Germany; 

Mondial Assistance International AG, Wallisellen,
Switzerland, through its branch Mondial Assistance
International AG - organizační složka, Prague; 

Allianz Global Corporate & Specialty AG, Munich,
Germany; 

Euler Hermes Čescob Service, s. r. o., Prague; 

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s., Prague;

Allianz Shared Infrastucture Services GmbH,
Unterföhring, Germany;

Allianz Global Investors Advisory GmbH, Frankfurt am
Main, Germany;

Allianz Deutschland AG, Munich, Germany;

Deutscher Investment – Trust Gesellschaft für
Wertpapieranlagen mbH, Frankfurt am Main,
Germany; 

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Luxembourg; 

Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, Germany. 
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Vztahy k osobě ovládající a osobám ovládaným
mimo vztahy vyplývající ze zajištění 

Allianz New Europe Holding GmbH 
Allianz New Europe Holding GmbH je od 11. 5. 2006
mateřskou společností Allianz pojišťovny, a. s. Allianz
New Europe Holding GmbH nabyla 100% podíl v Allianz
pojišťovně, a. s., od Allianz Aktiengesellschaft. Mezi
Allianz New Europe Holding GmbH jako dlužníkem
a Allianz pojišťovnou, a. s., jako věřitelem, byly v roce
2006 a v roce 2007 uzavřeny smlouvy o půjčce. Smlouvy
jsou plněny dle dohodnutých podmínek.

Allianz SE 
Allianz SE je mateřskou společností Allianz New Europe
Holding GmbH. Allianz SE plní úkoly holdingové
společnosti koncernu. 

Mezi Allianz SE a Allianz pojišťovnou, a. s., je uzavřena
smlouva o manažerských službách z roku 2003. Tato
smlouva nahradila smlouvu o poskytování služeb
z roku 1994. Smlouva o manažerských službách se
automaticky prodlužuje vždy o jeden rok, pokud není
jednou ze smluvních stran vypovězena. Zahrnuje
spolupráci v oblasti řízení, marketingu, počítačové
technologie, služeb v oblasti personálních procesů
(školení prodejních technik, rozvojové programy pro
personál), vysílání pracovníků dočasně nebo trvale
a podpory kontroly jakosti práce, rozvoje a zavedení
vnitropodnikového kontrolního systému. Smlouva je
uzavřena za podmínek, které platí i pro třetí osoby.
V roce 2006 a 2007 byla mezi Allianz SE a Allianz
pojišťovnou, a. s., uzavřena smlouva o sdílení nákladů
informačního systému v oblasti společných
holdingových operací. V roce 2009 byla  uzavřena
smlouva o sdílení nákladů a poskytování služeb
v oblasti lidských zdrojů.

Relations to Controlling and Controlled Parties,
other than via Reinsurance 

Allianz New Europe Holding GmbH 
Since 11 May 2006, Allianz New Europe Holding GmbH
has been the parent company of Allianz pojišťovna, a. s.
Allianz New Europe Holding GmbH acquired a 100%
shareholding in Allianz pojišťovna, a. s., from Allianz
Aktiengesellschaft. Allianz New Europe Holding GmbH
as the debtor and Allianz pojišťovna, a. s. as the
creditor, entered into loan agreements in 2006 and
2007. The agreements are being performed in
accordance with the agreed terms and conditions.

Allianz SE 
Allianz SE is the parent company of Allianz New Europe
Holding GmbH  and the group holding company.

Allianz SE and Allianz pojišťovna, a. s. signed an
agreement on management services in 2003, which
replaced the service agreement concluded in 1994. The
agreement on management services is automatically
renewable for one year at a time, unless terminated by
either party. It provides for cooperation in
management, marketing, IT, human resources services
(sales techniques training, personnel development
programmes), temporary or permanent secondment of
employees and support of quality control, development
and implementation of a corporate controlling system.
The contract has been concluded under standard terms
and conditions as would apply to third parties. In 2006
and 2007, Allianz SE and Allianz pojišťovna, a. s.
concluded an agreement on sharing IT system costs in
common holding operations. An agreement on cost
sharing and provision of services in human resources
has been entered into in 2009.
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Allianz penzijní fond, a. s. 
Allianz penzijní fond, a. s., je 100% dceřinou společností
Allianz pojišťovny, a. s.
Allianz penzijní fond, a. s., a Allianz pojišťovna, a. s.,
úzce spolupracují a koordinují své činnosti v oblasti
obchodu. Mezi oběma společnostmi je uzavřena od
roku 1995 smlouva o spolupráci při prodeji penzijního
připojištění pojišťovacími poradci Allianz pojišťovny,
a. s. Platnost smlouvy se automaticky prodlužuje vždy
o jeden rok s možností její výpovědi. Smlouvy
o zprostředkování penzijního připojištění, včetně
provizních ujednání, jsou uzavřeny za podmínek, které
platí i pro třetí osoby. 

S cílem využití synergie úzce spolupracují, resp.
koordinují, Allianz pojišťovna, a. s., a Allianz penzijní 
fond, a. s., činnosti v oblastech řízení, řízení obchodních
zástupců při zprostředkování prodeje penzijního
připojištění obchodními zástupci Allianz pojišťovny,
a. s., správy aktiv, marketingu, počítačové technologie
a služeb v oblasti personálních procesů (školení
prodejních technik, rozvojové programy pro personál,
souběhy pracovních poměrů). S cílem upravit tuto
spolupráci, a spravedlivě rozdělit provozní náklady
vážící se k této spolupráci, uzavřely v roce 2004 Allianz
pojišťovna, a. s., a Allianz penzijní fond, a. s., smlouvu
o spolupráci. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou
s možností výpovědi. 

Mezi Allianz penzijním fondem, a. s., a Allianz
pojišťovnou, a. s., byla v roce 2004 uzavřena smlouva
o spolupráci při využití infrastruktury informačních
technologií, která nahradila smlouvu o poskytování 
služeb z roku 1997. Smlouva upravuje rozdělení
provozních nákladů v souvislosti s tím, jak Allianz
penzijní fond, a. s., využívá infrastruktury informačních
technologií Allianz pojišťovny, a. s. Smlouva je uzavřena
na dobu neurčitou s možností výpovědi. V roce 2005 byl
mezi Allianz penzijním fondem, a. s., a Allianz
pojišťovnou, a. s., uzavřen dodatek k výše zmíněné
smlouvě o spolupráci při využití infrastruktury
informačních technologií, který upravuje rozdělení
nákladů spojených s informačním systémem Alfa, který

Allianz penzijní fond, a. s. 
Allianz penzijní fond, a. s. is a 100% subsidiary of
Allianz pojišťovna, a. s.
Allianz penzijní fond, a. s. and Allianz pojišťovna, a. s.
closely cooperate and coordinate their sales activities.
In 1995, the two companies signed an agreement on
cooperation regarding the sale of supplementary
pension schemes by Allianz pojišťovna, a. s. sales
agents. The contract is automatically renewable for one
year at a time, with the option of termination by notice.
Contracts on supplementary pension scheme
brokerage, including commission arrangements, have
been concluded under standard terms and conditions
as would apply to third parties.

In order to use synergic effects, Allianz pojišťovna, a. s.
and Allianz penzijní fond, a. s. closely cooperate and
coordinate their activities in the area of management,
management of Allianz pojišťovna, a. s. sales agents in
the sale of supplementary pension schemes, asset
management, marketing, IT, and human resources
services (sales techniques training, personnel
development programmes, parallel employment). To
provide for this type of cooperation and to fairly divide
the related operating costs, Allianz pojišťovna, a. s. and
Allianz penzijní fond, a. s. signed an agreement on
cooperation in 2004. The contract is signed for an
unlimited period of time, with the option of
termination by notice. 

In 2004, Allianz penzijní fond, a. s. and Allianz
pojišťovna, a. s. concluded an agreement on
cooperation in using IT infrastructure, which replaced
the service agreement concluded in 1997. The current
agreement provides for the sharing of operating costs
related to the use of IT infrastructure of Allianz
pojišťovna, a. s. by Allianz penzijní fond, a. s. The
agreement is concluded for an indefinite period of time,
with the option of termination by notice. In 2005,
Allianz penzijní fond, a. s. and Allianz pojišťovna, a. s.
entered into an amendment to the above agreement on
cooperation in using IT infrastructure, which provides
for the sharing of costs related to the Alfa information
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používá Allianz penzijní fond, a. s., pro správu
penzijního připojištění a Allianz pojišťovna, a. s., pro
správu společného produktu „Budoucnost“. V roce 2006
nahradila výše uvedené ujednání z roku 2004 smlouva
o spolupráci při využití infrastruktury informačních
technologií s obdobným předmětem plnění
a obdobnými podmínkami. V roce 2007 uzavřely
společnosti smlouvu o spolupráci při využití
informačních technologií, která nahradila smlouvu
o spolupráci při využití infrastruktury informačních
technologií z roku 2006. 

Společnosti uzavřely v roce 2002 podnájemní smlouvu
na nebytové prostory, ve kterých má Allianz penzijní
fond, a. s., své sídlo. Tato smlouva byla v souvislosti se
změnou sídla Allianz penzijního fondu, a. s., nahrazena
v roce 2006 novou podnájemní smlouvou. Společnosti
uzavřely v roce 2006 smlouvu o nájmu interiérového
vybavení. Smlouvy jsou sjednány za podmínek platných
pro třetí osoby.

Allianz Direct, s. r. o. 
Allianz Direct, s. r. o., byla do dubna 2007 100%
dceřinou společností Allianz pojišťovny, a. s. Společnost
byla založena a vznikla v roce 2006. Předmětem
podnikání je zprostředkovatelská činnost
v pojišťovnictví. Allianz Direct, s. r. o., zprostředkovává
pojištění výhradně pro Allianz pojišťovnu, a. s. Allianz
pojišťovna, a. s., převedla v dubnu 2007 obchodní podíl
na Allianz Direct New Europe Spólka z Ograniczona
Odpowiedzilnoscia se sídlem ve Varšavě. Mezi Allianz
pojišťovnou, a. s., a Allianz Direct, s. r. o., je uzavřena
smlouva o spolupráci a o sdílení nákladů, smlouva
o podnájmu nebytových prostor, smlouva o nájmu
interiérového vybavení a smlouva o spolupráci při
využití informačních technologií. Platnost smlouvy
o nájmu interiérového vybavení byla ukončena ke dni
31. 3. 2009. Smlouvy jsou sjednány za podmínek
platných pro třetí osoby. Allianz pojišťovna, a. s.,
vykonává vliv na jmenování statutárních orgánů. 

Allianz kontakt, s. r. o. 
Allianz kontakt, s. r. o., je 100% dceřinou společností
Allianz pojišťovny, a. s. Společnost byla založena
a vznikla v roce 2005. Allianz kontakt, s. r. o.,
zprostředkovává pojištění pro Allianz pojišťovnu, a. s.,

system used by Allianz penzijní fond, a. s. for
administering supplementary pension schemes and by
Allianz pojišťovna, a. s. for administering the joint
product named “Future”. In 2006, the above
arrangement from 2004 was replaced by an agreement
on cooperation in using IT infrastructure with a similar
subject matter and similar terms and conditions. In
2007, the companies concluded an agreement on
cooperation in using IT, which replaced the agreement
on cooperation in using IT infrastructure from 2006.

In 2002, the companies concluded a sublease
agreement concerning non-residential premises that
house the registered office of Allianz penzijní fond, a. s.
In connection with the change of Allianz penzijní fond’s
registered office, the above agreement was replaced by
a new sublease agreement in 2006. In 2006, the
companies entered into an agreement on the lease of
interior equipment. The agreements have been
concluded under standard terms and conditions as
would apply to third parties.

Allianz Direct, s. r. o. 
Until April 2007, Allianz Direct, s. r. o., had been a 100%
subsidiary of Allianz pojišťovna, a. s. Established in
2006, Allianz Direct, s. r. o. is an insurance broker that
brokers insurance exclusively for Allianz pojišťovna, a.
s. In April 2007, Allianz pojišťovna, a. s. transferred its
participation interest to Allianz Direct New Europe
Spólka z Ograniczona Odpowiedzilnoscia, based in
Warsaw. Allianz pojišťovna, a. s. and Allianz Direct, s. r.
o. have concluded an agreement on cooperation and
cost sharing, an agreement on the sublease of non-
residential premises, an agreement on the lease of
interior equipment and an agreement on cooperation
in the use of IT. The agreement on the lease of interior
equipment has been terminated as of 31 March 2009.
The agreements have been concluded under standard
terms and conditions as would apply to third parties.
Allianz pojišťovna, a. s. uses its influence to appoint the
company’s statutory bodies.

Allianz kontakt, s. r. o. 
Allianz kontakt, s. r. o. is a 100% subsidiary of Allianz
pojišťovna, a. s. Established in 2005, the company
brokers insurance for Allianz pojišťovna, a. s. on the
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na základě Smlouvy o obchodním zastoupení z roku
2005. V souvislosti se změnou sídla Allianz kontakt,
s. r. o., byla v roce 2006 uzavřena podnájemní smlouva,
která nahradila smlouvu z roku 2005. Podnájemní
smlouva je sjednána za podmínek, které platí i pro třetí
osoby. V roce 2007 byla uzavřena Smlouva o nájmu
interiérového vybavení, která nahradila smlouvu z roku
2006. V roce 2009 uzavřely společnosti Smlouvu
o spolupráci při využití informačních technologií. 

Allianz Generální služby, s. r. o.
Allianz Generální služby, s. r. o., je 100% dceřinou
společností Allianz pojišťovny, a. s. Byla založena
v prosinci 2007 a vznikla v lednu roku 2008. Předmětem
jejího podnikání je zejména správa a údržba
nemovitostí.   

Alfa Trade Corporation, s. r. o., v likvidaci 
Alfa Trade Corporation, s. r. o., dceřiná společnost
Allianz Lebensversicherungs-AG, je koncernovým
podnikem Allianz. Allianz pojišťovna, a. s., měla do
února 2007 pronajatu od Alfy Trade Corporation, s. r. o.,
nemovitost Rubešova 162/8, Praha 2, ve které měla do
května 2006 umístěny své pojišťovací provozy.
Vzájemné vztahy vyplývající z nájmů byly v roce 2007
vypořádány. Allianz pojišťovna, a. s., vykonává vliv na
jmenování statutárních orgánů. Alfa Trade Corporation,
s. r. o., v likvidaci, vstoupila do likvidace 1. 6. 2009
a likvidace byla ukončena 30. 9. 2009.

KEVA spol. s r. o., v likvidaci 
KEVA spol. s r. o., dceřiná společnost Allianz
Lebensversicherungs-AG, je koncernovým podnikem 
Allianz. Pronajímala Allianz pojišťovně, a. s., do února
2007 nemovitost ve svém vlastnictví Římská 103/12,
Praha 2, ve které měla do května 2006 Allianz
pojišťovna, a. s., sídlo a umístěny své pojišťovací
provozy. Vzájemné vztahy vyplývající z nájmů byly
v roce 2007 vypořádány. Allianz pojišťovna, a. s.,
vykonává vliv na jmenování statutárních orgánů. KEVA
spol. s r. o., v likvidaci, vstoupila do likvidace 1. 6. 2009
a likvidace byla ukončena 27. 10. 2009.

basis of a sales representation agreement of 2005. In
connection with the change of Allianz kontakt’s
registered office, a sublease agreement was concluded
in 2006 to replace the sublease agreement of 2005. The
sublease agreement has been concluded under
standard terms and conditions as would apply to third
parties. An agreement on the lease of interior
equipment has been signed in 2007, replacing a similar
agreement of 2006. In 2009, the companies entered into
an agreement on cooperation in the use of information
technologies.

Allianz Generální služby, s. r. o.
Allianz Generální služby, s. r. o. is a 100% subsidiary of
Allianz pojišťovna, a. s. It was founded in December
2007 and incorporated in January 2008. Its scope of
business includes, without limitation, facility
management and maintenance.

Alfa Trade Corporation, s. r. o., v likvidaci  
Alfa Trade Corporation, s. r. o., is a subsidiary of Allianz
Lebensversicherungs-AG and an Allianz Group member.
Until February 2007, Allianz pojišťovna, a. s. leased
premises at Rubešova 162/8, Prague 2, from Alfa Trade
Corporation, s. r. o., where it had conducted its
insurance operations until May 2006. Their mutual
relationships under the lease agreements have been
settled in 2007. Allianz pojišťovna, a. s. uses its influence
to appoint the statutory bodies of the company. Alfa
Trade Corporation, s. r. o., v likvidaci, entered into
winding-up proceedings on 1 June 2009, which
proceedings have been closed as of 30 September 2009.

KEVA spol. s r. o., v likvidaci 
KEVA spol. s r. o. is a subsidiary of Allianz
Lebensversicherungs-AG and an Allianz Group
member. Until February 2007, KEVA spol. s r. o. had
leased its premises at Římská 103/12, Prague 2, to
Allianz pojišťovna, a. s. where the headquarters and
insurance operations of Allianz pojišťovna, a. s. were
housed until May 2006. Their mutual relationships
under the lease agreements have been settled in 2007.
Allianz pojišťovna, a. s. uses its influence to appoint the
statutory bodies. KEVA spol. s r. o., v likvidaci, entered
into winding-up proceedings on 1 June 2009, which
proceedings have been closed as of 27 October 2009.
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Vztahy k osobám propojeným mimo vztahy
vyplývající ze zajištění 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., je koncernovým
podnikem Allianz. Spolupráce obou společností se
opírá o dohodu o spolupráci z roku 1997
s automatickým prodlužováním její platnosti a týká se
zejména spolupráce při vývoji pojistných produktů
a spolupráce v informačních technologiích. Smlouva je
uzavřena za podmínek, které platí i pro třetí osoby.
Společnosti spolupracují též v oblasti investování.

Allianz Business Services, spol. s r. o.
Allianz Business Services, spol. s r. o., je dceřinou
společností Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., a Allianz
New Europe Holding GmbH. Allianz pojišťovna, a. s.,
uzavřela v prosinci roku 2007 s Allianz Business
Services, spol. s r. o.,  smlouvu o vyčlenění činnosti
v oblasti účetnictví. Současně obě společnosti
spolupracují na implementaci modelů řízení
pojišťovacích činností. Smlouva je uzavřena za
podmínek, které platí i pro třetí osoby.

Mondial Assistance s.r.o. 
Mondial Assistance s.r.o., dceřiná společnost 
švýcarské pojišťovny Mondial Assistance International
AG, je koncernovým podnikem Allianz. Mondial
Assistance s.r.o., provádí na smluvní bázi asistenční
služby pro pojištění léčebných výloh v zahraničí,
cestovní pojištění, havarijní pojištění vozidel a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a pojištění domácnosti pro Allianz pojišťovnu, a. s. Pro
smlouvy o asistenční spolupráci platí podmínky, které
platí i pro třetí osoby.  

Euler Hermes Čescob Service, s. r. o. 
Euler Hermes Čescob Service, s. r. o., jako dceřiná
společnost Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s.,
je koncernovým podnikem Allianz. Tato společnost na
základě smlouvy o obchodním zastoupení z roku 1999
zprostředkovává pro Allianz pojišťovnu, a. s., pojištění
záruky a pojištění pohledávek. Pro smlouvu platí
podmínky, které platí i pro třetí osoby. 

Relations to Related Parties, other than via
Reinsurance 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. is an Allianz Group
member. The mutual cooperation of the two companies
is based on an agreement on cooperation concluded in
1997, which is automatically renewable. The contract
involves the areas of insurance product development
and IT. The contract has been concluded under
standard terms and conditions as would apply to third
parties. Moreover, the two companies collaborate in the
field of investments.

Allianz Business Services, spol. s r. o.
Allianz Business Services, spol. s r. o., is a subsidiary of
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. and Allianz New
Europe Holding GmbH. In December 2007, Allianz
pojišťovna, a. s. and Allianz Business Services, spol. s r.
o. concluded an agreement on outsourcing of
accounting activities. Nowadays, the two companies
collaborate in implementation of insurance activities
management models. The contract has been concluded
under standard terms and conditions as would apply to
third parties.

Mondial Assistance s.r.o. 
Mondial Assistance s.r.o. is a subsidiary of Swiss insurer
Mondial Assistance International AG and an Allianz
Group member. On a contractual basis, Mondial
Assistance s.r.o. provides Allianz pojišťovna clients with
assistance services in medical expense insurance
abroad, travel insurance, motor hull insurance, motor
third party liability insurance and household
insurance. The assistance service contracts have been
concluded under standard terms and conditions as
would apply to third parties.

Euler Hermes Čescob Service, s. r. o. 
Euler Hermes Čescob Service, s. r. o. is a subsidiary of
Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s., and an
Allianz Group member. On the basis of an agency
agreement concluded in 1999, Euler Hermes Čescob
Service, s. r. o. brokers guarantee insurance and
insurance of receivables for Allianz pojišťovna, a. s. The
contract has been concluded under standard terms and
conditions as would apply to third parties.
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Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. 
Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s., jako
dceřiná společnost Euler Hermes Kreditversicherungs-
Aktiengeselschaft, je koncernovým podnikem Allianz.
Allianz pojišťovna, a. s., a Euler Hermes Čescob, úvěrová
pojišťovna, a. s., koordinují své postupy při prodeji
pojistných produktů pojištění úvěru a záruky. V roce
2006 uzavřely obě společnosti smlouvu o spolupráci.
Společnost Euler Hermes Čescob Service, s. r. o.,
zprostředkovává pro uvedenou společnost prodej
pojistných produktů.

Allianz Shared Infrastructure Services GmbH
Allianz Shared Infrastructure Services GmbH je
koncernovým podnikem Allianz. Mezi Allianz
pojišťovnou, a. s., Allianz SE a uvedenou společností
byla uzavřena  v dubnu 2008 smlouva o postoupení
práv a povinností ze smlouvy mezi Allianz SE a Allianz
pojišťovnou, a. s., o sdílení nákladů v oblasti
informačních systémů na společnost Allianz Shared
Infrastructure Services GmbH. Smlouva dále nově
upravuje některé další vztahy spolupráce mezi Allianz
pojišťovnou, a. s., a novým smluvním partnerem. V roce
2009 byla mezi oběma společnostmi uzavřena rámcová
smlouva o poskytování služeb v oblasti infrastruktury
informačních technologií.

Allianz Global Investors Advisory GmbH
Allianz Global Investors Advisory GmbH je
koncernovým podnikem Allianz. Společnost poskytuje
Allianz pojišťovně, a. s., poradenství v oblasti
investování, což je upraveno smlouvou z února roku
2008.

Allianz Deutschland AG
Allianz Deutschland AG je koncernovým podnikem
Allianz. Společnosti spolupracují v oblasti zákaznických
projektů  na základě  smlouvy z října 2008.  

Pro své finanční umístění aktiv Allianz pojišťovna, a. s.,
využívá také instrumenty investičních společností
Deutscher Investment – Trust Gesellschaft für
Wertpapieranlagen mbH, Allianz Global Investors
Luxembourg S.A. a Dresdner Bank AG. 

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. 
Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. is a
subsidiary of Euler Hermes Kreditversicherungs-
Aktiengesellschaft and an Allianz Group member.
Allianz pojišťovna, a. s., and Euler Hermes Čescob,
úvěrová pojišťovna, a. s. coordinate their activities in
the sale of credit and warranty insurance products. In
2006, the two companies concluded an agreement on
cooperation. Sales of insurance products are brokered
for the said company by Euler Hermes Čescob Service, 
s. r. o.

Allianz Shared Infrastructure Services GmbH
Allianz Shared Infrastructure Services GmbH is a
member of Allianz Group. In April 2008, Allianz
pojišťovna, a. s., Allianz SE and the said company
entered into an agreement on the assignment of rights
and obligations under an agreement on sharing cost of
information systems concluded between Allianz SE and
Allianz pojišťovna, a. s. to Allianz Shared Infrastructure
Services GmbH. Furthermore, the agreement stipulates
terms and conditions of certain other relations within
the cooperation between Allianz pojišťovna, a. s. and
the new contracting partner. In 2009, the two
companies entered into a general agreement on the
provision of IT infrastructure services.  

Allianz Global Investors Advisory GmbH
Allianz Global Investors Advisory GmbH is a member 
of Allianz Group. The company renders investment
consulting services to Allianz pojišťovna, a. s., under an
agreement dated February 2008.

Allianz Deutschland AG
Allianz Deutschland AG is a member of Allianz Group.
The two companies collaborate in the area of client
projects under an agreement dated October 2008.  

In addition, Allianz pojišťovna, a. s. uses instruments of
investment companies Deutscher Investment – Trust
Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH, Allianz
Global Investors Luxembourg S.A. and Dresdner Bank
AG   for placement of its f inancial assets.
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Vztahy k osobě ovládající a propojeným
osobám v oblasti zajištění 

Na zajistném programu Allianz pojišťovny, a. s., se
podílejí tyto společnosti koncernu Allianz: 

Allianz SE; 
Allianz Global Corporate & Specialty AG; 
Mondial Assistance International AG – organizační
složka; 

Další společnosti koncernu jsou partnery Allianz
pojišťovny, a. s., v oblasti aktivního a pasivního
fakultativního zajištění. Zajištění je vyúčtováno na
základě zajistných smluv, které jsou uzavřeny mezi
Allianz pojišťovnou, a. s., a uvedenými společnostmi
koncernu Allianz za podmínek, které platí i pro třetí
osoby. Podíly zajistitelů jsou vykazovány v souladu
s účetními předpisy.

Allianz SE 
Allianz SE se z titulu koncernového zajistitele zásadním
způsobem podílí na zajistném programu Allianz
pojišťovny, a. s., jak v oblasti životního pojištění, tak
v oblasti neživotního pojištění. 

Allianz Global Corporate & Specialty AG 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  se v rámci
zajistného programu Allianz pojišťovny, a. s., podílí na
zajištění majetkového pojištění, leteckého pojištění
a pojištění odpovědnosti managementu (D&O). 

Mondial Assistance International AG – organizační
složka 
Mondial Assistance International AG – organizační
složka vystupuje ve vztahu s Allianz pojišťovnou, a. s.,
jako zajistitel pojištění léčebných výloh v zahraničí,
cestovního pojištění a pojištění technických asistencí
vozidlům. 

V účetním období nevydala Allianz pojišťovna, a. s.,
záruky, neposkytla půjčky vyjma výše uvedených
a nepřijala jiné finanční závazky ve vztahu
k propojeným osobám. 

Relations to Controlling and Related Parties in
the Area of Reinsurance 

The following Allianz Group companies take part in the
reinsurance programme of Allianz pojišťovna, a. s.:

Allianz SE; 
Allianz Global Corporate & Specialty AG; 
Mondial Assistance International AG – organizační
složka; 

Other group members are active and passive facultative
reinsurers of Allianz pojišťovna, a. s. Reinsurance is
invoiced on the basis of reinsurance contracts
concluded between Allianz pojišťovna, a. s., and the
above Allianz Group companies under standard terms
and conditions as would apply to third parties. The
reinsurers’ shares are recognized in accordance with
valid accounting principles.

Allianz SE 
Allianz SE, as the Group reinsurer, has a major stake in
the reinsurance programme of Allianz pojišťovna, a. s.,
encompassing both the segments of life and non-life
insurance. 

Allianz Global Corporate & Specialty AG 
Allianz Global Corporate & Specialty AG acts as the
Allianz pojišťovna, a. s., reinsurer of property insurance,
aviation insurance and of directors and officers liability
insurance (D&O).

Mondial Assistance International AG – organizační
složka 
Mondial Assistance International AG – organizační
složka acts as the Allianz pojišťovna, a. s., reinsurer of
medical care expense insurance abroad, travel
insurance and technical assistance insurance for
vehicles.

During the subject accounting period Allianz
pojišťovna, a. s. provided no guarantees or loans, save
for the above, and assumed no other financial
obligations with respect to the related persons.
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Závěrečné prohlášení představenstva
společnosti Allianz pojišťovna, a. s.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy společnosti Allianz
pojišťovna, a. s., o vztazích mezi propojenými osobami,
vyhotovované dle ust. § 66a, odst. 9, obchodního
zákoníku pro účetní období počínající 1.1.2009 
a končící 31.12.2009, uvedli veškeré, v tomto účetním
období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu
této zprávy známé:

• smlouvy mezi propojenými osobami,
• plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám,
• jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,
• veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu

nebo na popud těchto osob.

Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by
z výše uvedených smluv nebo opatření vznikla Allianz
pojišťovně, a. s., majetková újma.

Closing Statement of the Board of
Management of Allianz pojišťovna, a. s.

We declare that, according to Section 66a (9) of the
Commercial Code, the report of Allianz pojišťovna, a. s.
on related parties for the accounting period starting 
1 January 2009 and ending 31 December 2009 includes
all of the following items, known to us as of the
execution date of this report to have been concluded or
carried out during this period:

• Contracts between related parties;
• Services provided to or by related parties;
• Other legal acts undertaken in the interest of these

parties; and
• Any decisions or arrangements made in the interest,

or upon request, of these parties.

We hereby declare that we are not aware of any of the
above agreements or arrangements being detrimental
to the assets of Allianz pojišťovna, a. s.
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