
1. On-line
Jednoduše nahrajte fotografii 

podle pokynů na webové stránce 
allianz.cz/kilometry/nahrani

nebo prostřednictvím 
MojeAllianz.cz

2. Aplikace
S mobilní aplikací Allianz CZ 
vyfotíte a odešlete fotografii 

do 30 sekund.

3. E-mail
Fotografii můžete zaslat 

i na info@allianz.cz. 
K e-mailu připojte jen 1 fotografii. 

E-mailem posílejte fotografii 
pouze v souvislosti 

s ukončením smlouvy.

U nás platíte úměrně najetým kilometrům. 
Čím méně s autem jezdíte, tím méně za 
autopojištění platíte. Abychom mohli ověřit, 
kolik toho v průběhu roku opravdu najezdíte, 
nemusíte si do auta instalovat sledovací 
zařízení, postačí, když nám pouze zašlete 
fotografii Vašeho tachometru.

JEZDÍM MÁLO, 
PLATÍM MÁLO.
TACHOMETRY.

Jak to funguje?
1.	 NA	ZAČÁTKU	ODHADNETE,	KOLIK	KILOMETRŮ	ZA	ROK	
	 NAJEDETE,	A	ZVOLÍTE	PŘÍSLUŠNÉ	PÁSMO	NÁJEZDU.
2.	 DANÉ	PÁSMO	NÁJEZDU	ZOHLEDNÍME	PŘI	STANOVENÍ	
	 CENY	POJIŠTĚNÍ	NA	DANÝ	ROK.
3.	 PO	SJEDNÁNÍ	POJIŠTĚNÍ	DODÁTE	AKTUÁLNÍ	FOTOGRAFII	
	 A	STAV	TACHOMETRU	K POČÁTKU	POJIŠTĚNÍ.
4.	 TŘI	MĚSÍCE	PŘED	VÝROČÍM	SMLOUVY	OPĚT	NAHRAJETE	
	 AKTUÁLNÍ	FOTOGRAFII	A	STAV	TACHOMETRU.
5.	 DLE	STAVU	TACHOMETRU	SPOČTEME,	ZDA	VÁŠ	ODHAD	
	 UJETÝCH	KM	BYL	SPRÁVNÝ,	PŘÍPADNĚ	VÁS	PŘEŘADÍME	
	 DO	JINÉHO	PÁSMA,	A	TO	ZPĚTNĚ	ZA	UPLYNULÝ	ROK.
6.	 STANOVÍME	CENU	POJIŠTĚNÍ	NA	DALŠÍ	OBDOBÍ,	VE	KTERÉ	
	 ZOHLEDNÍME	VAŠE	AKTUÁLNÍ	PÁSMO	A	PŘEPLATEK	NEBO	
	 NEDOPLATEK	Z	PŘEDEŠLÉHO	OBDOBÍ.

KDY? DO	KDY? PROČ? DALŠÍ	INFORMACE

na začátku sjednání pojištění • 30 dnů před odloženým 
 počátkem pojištění
• 15 dnů po neodloženém 
 počátku pojištění
• při povinné prohlídce vozidla 
 – stav tachometru si zjistíme 
 sami při prohlídce

pro zjištění počátečního stavu 
tachometru, který bude sloužit 
pro vyhodnocení nájezdu 
kilometrů za rok

zašlete nám i fotografii 
tachometru úplně nového 
auta, kde bude najeto jen 
něco více než 0 km

3 měsíce před každým výročím 
smlouvy

do 7 dnů po výzvě pro výpočet najetých kilometrů 
za uplynulý rok a následné 
přepočítání ceny pojištění a pro 
výpočet pojistného na další rok 
ještě před výročím smlouvy

fotografii je nutné dodávat 
vždy každý rok během trvání 
pojištění

v okamžiku, kdy budete chtít 
autopojištění ukončit

v okamžiku, kdy nám pošlete 
výpověď

pro ověření najetých kilometrů 
od posledního výročí do data 
zániku pojištění a přepočet 
pojistného

fotografii zašlete 
pouze e-mailem

Jak fotografii
doložit?



Jak stanovíme počet najetých kilometrů?
Kilometry skutečně ujeté za dané období přepočítáváme na roční hodnotu nájezdu.

1. rok
V prvním roce pojištění vyhodnocujeme počet 
najetých kilometrů již za 9 měsíců.

Při začátku pojištění, dne 01. 01. 2019, jste doložili, že máte 
najeto 100 000 km. Po 9. měsících, dne 03. 09. 2019, bude 
Váš tachometr ukazovat 102 450 km. Počet kilometrů 
přepočtený na roční hodnotu se vypočítá tedy následovně:

Od 01. 01. 2019 do 03. 09. 2019 uplynulo 245 dní
Počet ujetých kilometrů za dané období: 
102 450 km – 100 000 km = 2 450 km
Průměrný počet ujetých kilometrů za den: 
2 450 km : 245 dní = 10 km/den
Celkový přepočtený roční nájezd: 
10 km/den × 365 dní = 3 650 km

Námi vypočtený počet najetých km pro první rok je 3 650 km. 
Na základě výpočtu Vás zařadíme do pásma do 5 000 km 
a podle toho se bude odvíjet cena pojištění na další rok.

2. rok
I v druhém roce pojištění požadujeme doložení fotografie 
3 měsíce před výročím smlouvy. Od posledního nahrání 
tachometru tedy uplyne přibližně rok. Při výpočtu najetých 
kilometrů tak budeme vycházet ze skutečného nájezdu 
za období trvající přibližně 12 měsíců.

Dne 27. 08. 2020 tedy doložíte fotografii s celkovým nájezdem 
106 030 km. Počet najetých kilometrů pak vypočítáme následovně:

Od 03. 09. 2019 do 27. 08. 2020 uplynulo 358 dní
Počet ujetých kilometrů za dané období: 
106 030 km – 102 450 km = 3 580 km
Průměrný počet ujetých kilometrů za den: 
3 580 km : 358 dní = 10 km/den
Celkový přepočtený roční nájezd: 
10 km/den × 365 dní = 3 650 km

Vypočtený počet najetých kilometrů pro druhý rok je 3 650 km. 
Na základě tohoto výpočtu zůstáváte v pásmu do 5 000 km 
a dle toho se bude odvíjet cena pojištění na další rok.

Jak musí fotografie vypadat?
Dobře

Špatně

Takhle opravdu NE

Jak ovlivní zaslaná fotografie pásmo nájezdu?

VYFOŤTE	TACHOMETR.	

FOTOGRAFIE	MUSÍ	BÝT	
DOSTATEČNĚ	VELKÁ	A	KVALITNÍ.

SNAŽTE	SE,	ABY	FOTOGRAFIE	
NEBYLA	ROZMAZANÁ.

STAV	TACHOMETRU	MUSÍ	BÝT	
AKTUÁLNÍ,	VIDITELNÝ	A	ČITELNÝ.

U	DIGITÁLNÍCH	TACHOMETRŮ	
VYFOŤTE	CELKOVÝ	NÁJEZD	

VOZIDLA.

Trefa
Pokud jste se svým 

odhadem trefili do pásma 
skutečně najetých kilometrů, 

v dalším roce se pro 
Vás podmínky 

nemění.

*kromě svátků

Méně
Najezdili jste méně 

kilometrů, než byl Váš 
odhad. V ceně na další rok 
Vám zohledníme přeplatek 
za méně ujetých kilometrů 

a nové podmínky.

Více
Najezdili jste více kilometrů, 
než byl Váš odhad. Uhradíte 

nedoplatek odpovídající 
najetým kilometrům a na další 

rok Vám stanovíme vyšší 
pojistné odpovídající 
skutečnému nájezdu.

Bez fotky
Pokud nedodáte fotografii,

zařadíme Vás do maximálního 
pásma nájezdu. Vznikne Vám 
nedoplatek za předchozí rok  

a zároveň Vám navýšíme  
pojistné na nové  

období.

V případě nejasností se obraťte na naše kontaktní centrum* 
nebo nám napište. Kontaktovat můžete i svého obchodního poradce.

+420 241 170 000
www.allianz.cz/napiste

Po – Pá 8 – 19 h
So – Ne 9 – 18 h

Dobře čitelný údaj celkového nájezdu. I když je fotografie tmavá, 
je údaj dobře čitelný.

Nedostatečně zaostřeno na celkový 
nájezd, který není čitelný.

Příliš malá fotografie.


