


Direct- konečně normální pojišťovna

Zuzana Vodrážková Gogelová
Čeněk Báča



Na starém jméně nová firma



Díky vám rosteme

1 400 000 
000 

300 
000 

6000

Kč

smluv týdn ě

klient ů



Spolupracujeme s finančním 
a bankovními institucemi



Důvěřuje nám více než 300 tisíc klientů, díky nimž jsme 
nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovnou na českém trhu
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427
aktivních partnerů

Rozložení portfolia
Direct dnes





Čemu věříme

Intuitivní kalkulačky

Jednoduchost

Sjednání online, 
vznik zaplacením, 
storno kdykoliv

Rychlost

Pojistné podmínky 
bez háčků

Spolehlivost Přátelskost

Komunikujeme 
online nebo po 
telefonu (kvůli nám 
na poštu nemusíte)



Čím se odlišujeme

˃Žádné boje s interní sítí

˃Jednotnost nabídek

˃Naši klienti mají top tři cenu na trhu

˃Aboslutně variabilní pojištění – platíte jen za to, co skutečně potřebujete

˃Direct portál – informace o smlouvách a klientech online



Co nabízíme

Top tři cena na 
trhu

Vyplácíme i v 
nových cenách, 
takže za starou 
sedačku dostanete 
peníze na novou

Rizikové sporty si 
pojistíte jen na 
konkrétní dny, kdy 
budete skutečně 
sportovat



Co nabízíme

Sjednáte dřív než 
pošlete poptávku 
na jinou pojišťovnu

Sami si přihlásíte 
a odhlásíte vozidlo 
kdykoliv

Nemáme vyjeté koleje, 
nabídky tvoříme 
skutečně na míru



Co nabízíme

Stavebně 
montážní 
pojištění

Pojištění flotil

Pojištění 

zdravotnických 

zařízení

Pojištění pro 
firmy

Pojištění obcí 
a měst

Pojištění 
bytových domů

Pojištění 
odpovědnosti

Pojištění
vozidel

Pojištění
majetku

Cestovní
pojištění

FirmyLidi

Pojištění 
podnikání



Direct likvidace



I my jsme dobře pojištění-
Náš zajistný program je rozdělený mezi renomované mezinárodní zajišťovny



Počet zlikvidovaných škod průběžně roste

Zkušenosti máme i s likvidací škod s hodnotou nad

50 000 000 Kč

Běžně řešíme škody s plněním nad

10 000 000 Kč
11 681

20 151

2016 2017



Vždycky něco navíc



Aplikace Nafoť a jeď - video



Zuzana Vodrážková Gogelová

Ředitelka pro makléřský obchod

778 761 866

zuzana.gogelova@direct.cz

Čeněk Báča
Ředitel pro externí partnery
a MLM
773 743 848
cenek.baca@direct.cz

Kateřina Řiháková
Ředitelka pro strategické
partnery a Pooly
778 759 928
katerina.rihakova@direct.cz




