
Allianz MINI otily
Představují speciální program, připravený na míru malým a středním podnikům. 
Kombinují výhody Allianz  otilového pojištění s řadou akčních zvýhodnění. Flotilové 
pojištění od Allianz tak ještě nikdy nebylo výhodnější. 

Allianz - stojíme při Vás
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Propracovaný stavebnicový systém 
tohoto produktu nabízí kombinaci 
všech možností v rámci pojištění 
vozidla i pojištění celé  otily 
a umožňuje připravit pojištění každé 
 otily přesně na míru, podle unikátních 
podmínek každé jednotlivé  rmy. 
Systém poskytuje všem klientům 
vynikající péči a komfortní správu. 

Na velmi úspěšný produkt Auto otily 
navazuje i novinka nazvaná MINI otily, 
který vyhovuje potřebám menších 
podnikatelských subjektů nejrůznějšího 
zaměření, které ke své každodenní 
činnosti potřebují vozidla.

MINI otily klientům přinášejí 
řadu výhod spojených se správou 
 remních vozidel
• komplexní pojištění vozového parku 
• péče o technický stav vozidel
• sledování a evidence škodního 

průběhu

Vozidla jsou součástí 
většiny podnikání

Allianz pojišťovna
Allianz pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1993 a postupně se vypracovala 
mezi tři největší české pojišťovny. Nabízí komplexní pojistné služby pro jednotlivce 
i společnosti. Nedílnou součástí klientského servisu Allianz pojišťovny je rychlá, 
transparentní a moderní likvidace pojistných událostí, která patří ke špičkám 
na trhu. Významnou výhodu pro klienty představují také nadstandardní a vysoce 
kvalitní asistenční služby. Kvalitu produktů a klientského servisu Allianz pojišťovny 
potvrzují ocenění, která Allianz pojišťovna každoročně získává v mezinárodních 
i národních odborných soutěžích a v hlasování veřejnosti.

Allianz pojišťovna je odborníkem na pojištění  remních 
vozových parků – produkt Auto otily byl v roce 2009 vyhlášen 
 otilovým produktem roku v oblasti pojištění v soutěži 
Fleet Awards 2009. Produkt byl nominován samotnými 
uživateli a vybrán jako nejlepší nezávislou komisí odborníků 
z  otilového trhu. 

• přehled o pravidelných platbách 
pojistného

• kompletní přehled pojištěných 
vozidel s podrobným vyúčtováním

• detailní přehled všech dosavadních 
pojistných událostí včetně analýzy 
škod

Nedílnou součástí pojištění Allianz 
MINI otily jsou i nadstandardní 
asistenční služby a transparentní 
a rychlá likvidace pojistných událostí.

Allianz MINI otily mají i řadu 
dalších předností
• povinné ručení se slevou za dobrý 

škodní průběh a dalšími akčními 
slevami

• havarijní pojištění se slevou za dobrý 
škodní průběh a dalšími akčními 
slevami

• v havarijním pojištění lze navíc získat
tzv. podíl na zisku

• akční sleva na pojištění zavazadel 
ve vozidle

• akční sleva na úrazové pojištění osob 
ve vozidle

S  otilovým autopojištěním od Allianz 
získáte vždy tu nejlepší péči.
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