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Platit méně za pojištění auta? Jde to, ale první nabídkou 
se nesmíte nechat odradit 
 
PRAHA 21. září – Omezení pohybu, méně dopravy, nižší čerpání pojistných 
plnění. Pandemie pojišťovnám nahrála. Pokud nejste spokojení s cenou za 
povinné ručení a/či havarijní pojištění, máte vše ve vlastních rukách. Podle 
údajů Klik.cz, která má v popisu práce každodenní srovnávání pojistných 
nabídek, aby motoristům nabídla to nejvýhodnější, se aktivita vyplácí a pro 
motoristy umí zajistit nižší ceny mezi 7 až 15 %.   
 
„Motoristé se v případě pojistek rozhodují podle aktuálních cen. Pojišťovny to vědí 
a když jedna ceny snížila, ostatní musely reagovat. Podle našich expertních odhadů 
jsou nyní nové pojistky v průměru o 7 až 15 % levnější. Neznamená to, že lidé nový 
předpis pojistného dostanou automaticky se slevou. Musí si nechat udělat srovnání, 
aby slevu získali,“ vysvětluje David Červenka ze společnosti Klik.cz.  
 
Právě Klik.cz srovnává denně nabídky všech pojišťoven, má tedy detailní přehled 
o situaci na trhu a hlavně o aktuálních cenách pojistných produktů.  
 
„Levnější pojistky lze získat prakticky od všech pojišťoven, nejen menších. Jinými 
slovy, pokud někdo chtěl ušetřit na povinném ručení či havarijním pojištění, právě 
teď má nejlepší příležitost,“ upozorňuje David Červenka.  
 
Pandemie pojišťovnám pomohla. Lidé zůstávají doma, nejezdili do kanceláří, stát 
se snažil řadu měsíců omezit výrazně pohyb, tedy i automobilovou dopravu. Do 
práce v jiných krajích museli mít lidé několik měsíců povolení. Zatímco platby 
pojištění běžely beze změn, pojistná plnění logicky klesla.  
 
Pojišťovny tak mohly jít agresivněji do boje o zákazníka. Jelikož o jejich získání 
rozhoduje cena pojistek, jsou ochotné bojovat o nové i stávající zákazníky.   
 
Pokud si chcete ověřit možnou slevu ze současné pojistky, klikněte zde: 
https://www.klikpojisteni.cz/povinne-ruceni-rychla-kalkulacka/ 
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Společnost Klik.cz je součástí skupiny Netrisk, která koupila i trojku trhu, službu 
Porovnej24.cz. Své aktivity provozuje i na Slovensku. V obou zemích aspiruje na 
největšího prodejce pojištění a dalších finančních služeb.  
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