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1. PRO KOHO? 
Pro profese, které se zabývají převážně duševní činností 
vyžadující vyšší vzdělání. Pomůže při ublížení na zdraví 
a při usmrcení, uhradí skutečnou škodu na věci, včetně 
újmy na jmění.  

2. POVINNOST? 
Pojištění je pro většinu pojišťovaných profesí podle 
zákona povinné. Právo volby pojišťovny je ale na Vás. 
Allianz PROFESE splňuje podmínky povinně smluvního 
pojištění a dává i něco navíc. 

Neusněte na vavřínech. 
Pusťte se do všeho naplno. 
Jsme tu pro ty, kteří chtějí 
být prostě úspěšní. 
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3. KDO SE O VÁS POSTARÁ?
Obchodní poradci Vám zajistí profesionální servis.
Pomohou se sestavením pojištění dle Vašich potřeb, 
doporučí volitelná připojištění, nastaví Vám limity 
a spoluúčast. 

4. CO OCENÍTE? 
Nad rámec sjednaného pojištění poskytneme náhradu 
nákladů na znovupořízení převzatých dokladů, listin 
a datových nosičů.

5. PŘERUŠENÍ PROVOZU?
Museli jste uzavřít Vaši provozovnu kvůli přerušení 
dodávek tepla, vody nebo kvůli zásahu hygienika? 
Uhradíme Vám ztrátu na zisku, která Vám těmito 
příčinami byla způsobena.

Neusněte na vavřínech. 
Pusťte se do všeho naplno. 
Jsme tu pro ty, kteří chtějí 
být prostě úspěšní. 
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POJIŠTĚNÍ
NA MÍRU

Sami si vybíráte, 
co potřebujete.
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