
První možností je platba pojistného přes SIPO, díky 
kterému hradíte platby za elektřinu, plyn, atd. Stačí 
maličkost, při sjednání pojistné smlouvy nám uvedete 
Vaše spojovací číslo SIPO. Pokud nám uvedete SIPO 
někoho jiného (např. manžela/ky), vyplníte společně 
Dohodu o způsobu placení. Náš poradce Vám s tímto 
rád pomůže.
V pojistné smlouvě pak budete mít tento text:
Poskytuji vlastní spojovací číslo SIPO xxxxxxxxxx (příp. 
spojovací číslo majitele SIPO - manžela/ky jméno 
příjmení) pro placení splátek pojistného od mm/rrrr 
s tím, že první (a v případě měsíční frekvence placení 
i druhou) splátku pojistného uhradím jiným způsobem. 
Současně beru na vědomí, že poskytnutím jiného než 
vlastního spojovacího čísla SIPO se vystavuji mimo jiné 
riziku povinnosti uhradit pojistiteli a případně i jiným 
osobám škodu vzniklou zneužitím cizího spojovacího 
čísla.
Dvě splátky pojistného uhradíte po sjednání pojistné 
smlouvy. Pro zjednodušení tak můžete učinit jednou 
společnou platbou, např. převodem z účtu. A pak jako 
klient neděláte nic, protože od třetí splátky vše zajistíme 
my ve spolupráci s Českou poštou.

Další možností je Inkaso. Při sjednání pojistné smlouvy 
nám jednoduše uvedete číslo účtu, ze kterého nám 
povolíte inkasovat pojistné. Pokud nám do smlouvy 
uvedete účet někoho jiného (např. manžela/ky), 
vyplníte společně i v tomto případě Dohodu o způsobu 
placení. Také s tímto Vám rád pomůže náš poradce.
V pojistné smlouvě budete mít tento text:
Poskytuji číslo účtu a kód banky xxxxxxxxxx/xxxx pro 

placení splátek pojistného od mm/rrrr ve prospěch 
účtu Allianz pojišťovny, a.s., číslo 27xx/2700 s tím, 
že první splátku pojistného uhradím jiným způsobem.
První splátku pojistného uhradíte po sjednání pojistné 
smlouvy, např. převodem z účtu. Ve své bance si 
pak zařídíte (nastavíte) povolení Inkasa z účtu ve 
prospěch účtu Allianz. Toto můžete učinit například 
prostřednictvím internetového bankovnictví.
Číslo účtu pro životní pojištění: 2700/2700
Číslo účtu pro neživotní produkty (pojištění majetku 
a vozidel): 2727/2700
Tipy pro hladký průběh inkasa:
• Nastavte si limit ve výši 2,5násobku pojistného pro 

daný účet Allianz.
• Nevyplňujte variabilní ani specifi cký symbol.
• Nezadávejte datum možného provedení inkasa 

a frekvenci platby.
A pak už jako klient neděláte vůbec nic, protože od 
druhé splátky vše zajistíme my. 

ČASTÝ DOTAZ KLIENTŮ
Při sjednání pojištění jsem zvolil měsíční platbu, ale 
počátek pojištění je až za 4 měsíce. Jak postupovat 
v tomto případě?
První platbu (u SIPO první dvě platby) uhradíte až 
v den počátku pojištění uvedeném v pojistné smlouvě 
(není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak). Následující 
platby si pak inkasujeme sami.

Stále častěji volíte možnost úhrady pojistného v měsíčních splátkách. Je to výhodné hned ze dvou důvodů. 
Při měsíční platbě nezatížíte rodinný rozpočet, a navíc měsíční úhrada u nás neobsahuje žádné přirážky nebo 
poplatky. Komu by se ale každý měsíc chtělo myslet na placení pojištění, že?

Máme pro Vás stručný a přehledný návod, jak si snadno a rychle nastavíte možnost úhrady pojistného rovnou 
při sjednání pojištění. Takže nebudete muset hlídat termín platby.

JAK SI SPRÁVNĚ NASTAVIT 
PLACENÍ POJISTNÉHO 
PŘES SIPO NEBO INKASEM


