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Klienti Volkswagen Financial Services si mohou nově sjednat 

autopojištění s UNIQA pojišťovnou 
 

Praha, 24. února 2021 – Lídr na trhu financování automobilů Volkswagen Financial Services nově nabízí 

svým klientům pojištění motorových vozidel i u pojišťovny UNIQA. Volkswagen Financial Services tak 

rozšiřuje řady pojistných produktů třetích stran v portfoliu společnosti. Partnerství zahrnuje kromě 

povinného ručení a havarijního pojištění i doplňkové produkty. 

 

„O pojistné produkty je mezi našimi zákazníky stále větší zájem. Kompletní pojištění mohou uzavřít přímo při 

koupi vozu a platba pojistného je pak součástí splátek za úvěr či operativní leasing. Chceme, aby naši klienti 

měli na výběr z toho nejlepšího, co český pojistný trh nabízí, a proto postupně rozšiřujeme okruh partnerských 

pojišťoven. Jsem proto rád, že nyní můžeme našim společným klientům nabízet autopojištění od významného 

hráče v této oblasti – od pojišťovny UNIQA,“ říká Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial 

Services. 

 

Pojistné produkty od UNIQA pojišťovny mohou využít jak klienti financující automobily pomocí úvěru, tak 

prostřednictvím operativního leasingu. Kromě povinného ručení a havarijního pojištění bude UNIQA klientům 

Volkswagen Financial Services poskytovat i pojištění zavazadel, úrazové pojištění osob ve voze (tzv. pojištění 

sedadel) nebo velmi žádané pojištění skel. Tato doplňková krytí jsou mezi klienty Volkswagen Financial Services 

stále populárnější, protože v případě vzniku pojistné události mohou výrazně přispět k tomu, že přímý finanční 

dopad škodní události bude co nejmenší.  

 

Například u úrazového pojištění sedadel se ochrana nevztahuje na konkrétní osoby, ale na kohokoliv, kdo 

automobilem cestuje. V případě autonehody kryje UNIQA výdaje spojené se smrtí či trvalými následky úrazu 

osob ve voze, výdaje na jejich léčbu a pobyt v nemocnici. Volkswagen Financial Services doporučuje svým 

klientům nezapomínat ani na pojištění skel, protože bez něj může i malý kamínek způsobit velkou „díru“ do 

rodinného rozpočtu. 

 

„Zahájení spolupráce s jedničkou ve financování osobních a užitkových vozidel si velmi vážíme a vnímáme ji 

jako další doklad naší profesionality a kvality v pojištění vozidel. Každoročně registrujeme desetitisíce nových 

klientů a těší nás, že nyní budeme moci přivítat i zákazníky nejsilnějšího hráče ve financování automobilů do 

3,5 t. Jsme schopni jim nabídnout krytí na míru podle jejich představ. A náš servis v případě škody patří 

k nejrychlejším a nejjednodušším na trhu,“ říká Marek Bártek, člen představenstva UNIQA pojišťovny 

odpovědný za retailový obchod.  

 

UNIQA nabídla na českém trhu havarijní pojištění jako jedna z prvních pojišťoven už v polovině devadesátých 

let, a povinné ručení přidala po demonopolizaci v roce 2000. Aktuálně figuruje v obou druzích mezi pojišťovnami 

na čtvrtém místě. Její cenotvorba je v obou druzích vysoce individuální a zohledňuje více než 20 parametrů 

vozidla i motoristy v zájmu co nejspravedlivější sazby pro každého. 

 

Mimo pojištění UNIQA nabízí Volkswagen Financial Services i další doplňkové pojistné produkty jako pojištění 

platebních povinností nebo asistenci na cestách a jejími dalšími partnery jsou pojišťovny Allianz, Generali Česká 

pojišťovna, BNP Paribas Cardif a Inter Partner Assistance.  
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Volkswagen Financial Services je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje 

dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech 

značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního 

leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro 

koncernové vozy – tzv. značkové financování –, tak i pro ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial 

Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial 

Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services  

a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti 

Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost 

je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 20,3 milionů smluv a zaměstnávají 16 267 

pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 207,6 miliardy eur a provozní výsledek činí 

2,6 miliardy eur. Od svého vzniku v roce 1992 je společnost jedničkou na českém trhu ve financování 

osobních a užitkových vozů a zaujímá rovněž první místo v operativním leasingu. 

 

www.vwfs.cz ǀ Facebook ǀ Twitter 

 

 

UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 27 let. Jako univerzální pojišťovna 

nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu měla koncem 

loňského roku více než milion pojistných smluv. Podle celkového objemu pojistného figuruje aktuálně 

mezi pěti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. 

UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích 

a obsluhuje aktuálně více než patnáct milionů klientů. Mateřský koncern sídlí ve Vídni. 

 
www.uniqa.cz ǀ Facebook ǀ Twitter 
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