
Allianz MEDICA
Každý druh podnikání je speci cký. Allianz pojišťovna jako odborník na pojištění 
podnikatelů, zná jejich potřeby a ví jaká rizika mohou podnikání provázet. Proto připravila 
speciální nabídku pojištění pro lékárny, oční optiky a prodejny zdravotnických potřeb. 

Allianz - stojíme při Vás
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Prostřednictvím Komplexního pojištění 
NOE Plus si mohou podnikatelé snadno 
a rychle sjednat v jedné smlouvě 
pojištění všech obvyklých komodit, 
tedy pojištění provozního a výrobního 
zařízení či zásob, cizích věcí, budov 
a jiných staveb sloužících k podnikání, 
stejně jako pojištění odpovědnosti 
za škodu (včetně odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku) nebo 
přepravovaného nákladu. Program je 
připraven ve formě balíčků. 

Komplexní pojištění 
podnikatelů NOE Plus

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.

Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus pokryje veškerá rizika středních a menších 
podnikatelských subjektů v oblasti obchodu, výroby i služeb, ale vyhovuje i potřebám 
samospráv měst a obcí, sdružení vlastníků bytů nebo jiných majitelů nemovitostí. 
Díky různým variantám pojištění si každý klient může zvolit pojistnou ochranu odpovídající 
jeho potřebám a možnostem.

Tři varianty pojištění Normal, Optimal 
a Exkluziv – pokrývají úplný segment 
běžných pojistných rizik. 

Klientovi stačí si jen zvolit 
nejvýhodnější kombinaci přesně podle 
svých potřeb.

Normal
• úsporná varianta pojištění proti 

základním rizikům

Optimal 
• výhodná kombinace ceny a rozsahu 

pojištění poskytující ochranu proti 
všem běžným nebezpečím

Exkluziv 
• nejširší varianta pojištění pro případ 

rizik všeho druhu

Oblibu Komplexního pojištění 
podnikatelů NOE u klientů potvrdily 
v uplynulých letech výsledky soutěže 
o nejlepší  nanční produkty Zlatá koruna 
2004 a 2005, kde obsadilo opakovaně 
první místo. Na mimořádný úspěch 
v této soutěži se podařilo 
navázat rovněž v roce 
2009 ziskem Stříbrné 
koruny v kategorii Cena 
podnikatelů. 

S velmi pozitivní odezvou od klientů se 
setkávají akční nabídky, připravované 
pro vybrané segmenty podnikatelů.

Každý druh podnikání 
má svá speci ka.
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