
Parametry týkající se pojištěného vozidla:

Parametry týkající se pojistníka:

#01

Jistě Vás již napadla otázka, proč pojišťovny
povinné ručení zdražují?

Během posledních pár let šly ceny za povinné ručení výrazně
dolu, především kvůli konkurenčnímu boji. Nyní, od 1. 1. 2014
však přichází výrazná změna a to především z těchto důvodů:

povinného
ručení?

Druh vozidla
#02

Objem motoru (ccm)
#03

Výkon motoru (kW)

#04
Použití vozidla

#05
Rok výroby

#01
Typ klienta

#02
Datum narození

#03

#01 #02

PSČ a místo bydliště

30

Frekvence
placení

Počet měsícu bez
nehody

2013 2014

Je rozdíl pokud chci pojistit
osobní automobil, motorku
nebo třeba přípojné vozidlo.

Obecně platí, že čím větší
objem, tím vyšší sazba,

ne všechny pojišťovny se
však zaměřují pouze

na objem.

Jako další faktor pro určení
základní sazby slouží výkon

vozidla, stejně jakou objemu
– čím větší výkon tím

vyšší cena. 

Obecně již neplatí pravidlo, že
čím starší vozidlo tím levnější

pojištění, u některých pojišťoven
samozřejmě stále ano, některé

však již naopak zvýhodňují
novější vozidla.

Mezi nejčastější způsoby použití
vozidel samozřejmě patří běžný

provoz, využití např. pro autoškoly
nebo taxi služby je dle pojišťoven

rizikovější, pojistné může být
tedy dražší.

%

#03
Volba produktu

#04
Slevy a akce

Pojistníkem (vlastníkem) může
byt fyzická osoba, podnikatel

a právnická osoba, na
každou z těchto forem

nahlíží pojišťovny z hlediska
rizikovosti jinak.

Zde by se dalo tvrdit, že
platí přímá úměra –

čím mladší (rizikovější) klient,
tím vyšší pojistné.

 Pojišťovny považují za rizikovější
Prahu, krajská a větší města,

proto je pojištění v
těchto oblastech dražší,

naopak ostatní obce
a menší vesničky jim
příliš vrásky nedělají.

Ostatní parametry:

Co ovlivňuje cenu

Některé pojišťovny
poskytují slevu za

roční frekvenci
placení, jiné naopak

dávají přirážku za
pololetní/čtvrtletní

splátky.

Sleva za bezeškodný
průběh z předchozích

pojištění
(tzv. BONUS/MALUS).

Produkty se mohou lišit
jednotlivými limity
pojistného plnění
a zároveň mohou

obsahovat rozdílné
bonusy v podobě

připojištění zdarma atd. 

Obchodní slevy a
marketingové akce

se liší dle jednotlivých
pojišťoven.

www.srovnator.cz

Dále pojišťovny od září tohoto roku hradí hasičům 5.600 Kč za každou započatou hodinu
zásahu

Jako poslední stojí určitě za zmínku Nový Občanský zákoník, díky kterému vzrostou
náklady na odškodnění kvůli novému výpočtu škod na zdraví

Pojišťovny musí přispívat do Fondu zábrany škod 3% z přijatého pojistného

info@srovnator.cz841 292 292


