Během června ceny povinného ručení dále
rostly
Jak se měnilo povinné ručení během měsíce června? Jeho cenovou hladinu ukazují nové Partners
indexy povinného ručení, které se zaměřují na ceny pojištění pro nejtypičtější vozy v ČR. Ukazují, že
cena povinného ručení pokračovala i v červnu v mírném nárůstu stejně jako v květnu 2020.

Partners index dražšího vozu ve středně velkém městě
Podle nich tak majitel staršího vozu Škoda Octavia se silnějším motorem a plnými bonusy mohl získat
povinné ručení za průměrnou cenu 3398 Kč. Oproti tomu majitel stejného vozu bez bonusů by
zaplatil kolem 11 651 Kč. Partners Index Octavia tak vzrostl na 7525 Kč oproti květnovým 7433 Kč.
Tento index sleduje na měsíční bázi vývoj ceny povinného ručení středních limitů u osobního vozu
Škoda Octavia s vyšším objemem a výkonem motoru (1968 ccm, 100 kW), stářím 8 let a naftovým
motorem. Pojistníkem je osoba žijící v okresním městě do 100 000 obyvatel.

Partners index levnějšího vozu ve středně velkém městě
Stejně tak dopadli také majitelé staršího vozu Škoda Fabia se slabším motorem a plnými bonusy, kde
se cena pohybovala na úrovni 2425 Kč, a majitelům bez bonusů pojišťovny nabídly cenu 8085 Kč.
Partners Index Fabia se tak zvýšil na 5255 Kč oproti květnovému indexu ve výši 5120 Kč.
Tento index sleduje na měsíční bází vývoj ceny povinného ručení středních limitů u osobního vozu
Škoda Fabia s nižším objemem a výkonem motoru (1198 ccm, 47 kW), stářím 17 let a benzinovým
motorem. Pojistníkem je osoba žijící v okresním městě do 100 000 obyvatel.

Partners index pro nové dražší auto ve velkém městě
Nově jsme zařadili do porovnání také Partners Index Kodiaq, který sleduje ceny povinného ručení
pro majitele nového vozu Kodiaq bydlícího v Praze. Ten s plnými bonusy získá povinné ručení ve výši
3779 Kč, bez bonusů se suma vyšplhá na 7420 Kč. Partners Index Kodiaq aktuálně dosahuje částky
5600 Kč. Tento index sleduje na měsíční bází vývoj ceny povinného ručení středních limitů u
osobního vozu Škoda Kodiaq s vyšším objemem a výkonem motoru (1968 ccm, 110k W), nový vůz s
naftovým motorem. Pojistníkem je osoba žijící v Praze.
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Pro více informací kontaktujte:
Tereza Píchalová, tisková mluvčí Partners, tereza.pichalova@partners.cz, tel.: 603 173 254

Společnost Partners Financial Services patří do Partners finanční skupiny, jejíž obrat překročil v roce
2018 jednu a půl miliardu korun. Partners jsou od roku 2009 největší finančně poradenskou
společností v České republice. Zásluhu na úspěchu jejího poradenství má především objektivita,
nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělávání finančních poradců Partners. V
současnosti má téměř 600 tisíc klientů, 90 poboček a 1700 profesionálních poradců. Do finanční
skupiny patří také úspěšné projekty Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, Partners
bankovní služby, Partners Akademie a Partners media, která provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz a
Heroine.cz. Od července 2019 sem patří také Simplea pojišťovna, která nabízí unikátní životní
pojištění.
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