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VÝHODNÁ NABÍDKA
POJIŠTĚNÍ ALLIANZ
Exkluzivní a nadstandardní slevy* pro vojáky, vojenské policisty, zaměstnance MO,
válečné veterány a jejich rodinné příslušníky
Na základě navázané spolupráce má pro Vás pan Bučil připravenou výhodnou nabídku produktů Allianz.
MOJEAUTO
•
sleva až 25 %**
•
povinné ručení, havarijní pojištění
•
čím méně kilometrů vozidlo najede, tím méně se za
pojištění platí
MŮJDOMOV
•
sleva až 35 %**
•
pojištění domu, vybavení bytu či chalupy
a odpovědnosti
•
bezplatné asistenční služby a právní poradenství
ALLIANZ ŽIVOT
•
sleva až 15 %** ***
•
životní a úrazové pojištění
•
odměna za zdravý životní styl
•
garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy
ALLIANZ PODNIKÁNÍ
•
sleva až 15 %**
•
pojištění budovy, odpovědnosti za škodu nebo movitých věcí
•
zahrnuje i pojištění bytových domů
a odpovědnost statutárních orgánů BD nebo SVJ

ALLIANZ PENZE
•
doplňkové penzijní spoření
•
státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
•
neomezený vstupní věk – spořit můžete i dětem
ALLIANZ STAVEBKO
•
stavební spoření
•
průměrné roční zhodnocení až 3,95 %
•
státní podpora až 2 000 Kč ročně (při spoření min. 6 let)
ALLIANZ ÚVĚRY
•
zvýhodněná nabídka úrokové sazby****
•
hypotéky, spotřebitelské i podnikatelské úvěry
•
bezplatná konzultace s úvěrovým specialistou
•
srovnání nabídek a nalezení optimálního řešení
ALLIANZ INVESTICE
•
možnost pravidelného i jednorázového investování
•
spolupráce s předními investičními společnostmi

Allianz nabízí širokou nabídku krytí za skvělé ceny.
Porovnejte si nabídky a nechte si zpracovat nezávaznou kalkulaci zdarma.
Platnost slev do: 31. 12. 2022
Slevy lze uplatnit výhradně u:
Pavel Bučil
606 624 547, pavel.bucil@iallianz.cz

* Nadstandardní výše slevy, která je stanovena exkluzivně pro vojáky, vojenské policisty, zaměstnance MO, válečné veterány a jejich rodinné příslušníky pro pojištění majetku, auta a života, není běžně
poskytována ve standardní obchodní síti Allianz.
** Sleva bude uplatněna z běžného pojistného a platí po celou dobu trvání pojištění. Sleva platí do vyčerpání finančního limitu. Slevu je možné uplatnit pouze jednou a nelze ji kombinovat s jinými
slevovými poukazy.
*** Sleva se vztahuje na všechna připojištění.
**** Nabídka se vztahuje pouze na hypotéku od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Sleva bude uplatněna ze základní roční úrokové sazby. Slevu je možné uplatnit pouze jednou a nelze ji
kombinovat s jinými slevovými poukazy.

