
Wüstenrot je finanční skupinou, kterou tvoří čtyři společnosti. Díky jejich vzájemné úzké spolupráci a společné obchodní síti 
finančních poradců má klient Wüstenrotu svého osobního finančního poradce, a tím všechny potřebné služby snadno dostupné 
pod jednou střechou.

 
První z českých společností Wüstenrot - stavební spořitelna zahájila svou činnost v roce 1993. Za patnáct let činnosti 
si stavební spořitelna Wüstenrot díky uvážené obchodní strategii a kvalitním produktům získala důvěru více než 430 000 
klientů. Finanční odborníci oceňují opakovaně užitečnost a výhody jejích produktů. V krátké historii soutěže Zlatá koruna 
o nejlepší finanční produkt získala stavební spořitelna Wüstenrot pro své produkty již 6 ocenění v kategorii stavební spoření. 

 
Wüstenrot životní pojišťovna zahájila svou obchodní činnost počátkem roku 1999 a v současnosti spravuje přes 63 000 smluv 
klientů. V nabídce má nejen klasické rizikové či kapitálové životní pojištění, ale i moderní a originálně konstruované životní pojištění 
s individuálním účtem, které nabízejí minimálně srovnatelné zhodnocení se zhodnocením na klasických bankovních účtech. 

 
V prosinci 2002 vznikla Wüstenrot hypoteční banka.  Specializuje se zejména na poskytování hypotečních úvěrů na bydlení 
a vydávání hypotečních zástavních listů. Za dobu své činnosti  poskytla úvěry v objemu dosahujícím 12 miliard Kč.

 
Wüstenrot pojišťovna, která získala licenci v květnu 2008, je nejmladší společností Wüstenrot a specializuje se na oblast 
neživotního pojištění. Nabízí pojištění domu nebo bytu, pojištění domácnosti a odpovědnosti osob, originálně konstruovaná 
pojištění motorových vozidel a pojištění podnikatelů. Od 1.3. nabízí také pojištění úrazu a nemoci WÜSTENROT EveryBody. 
Koncem roku 2009 evidovala přes 81 000 pojistných smluv.

Kontaktní údaje :

Na Hřebenech II 1718/8
140 23 Praha 4
PříTel: 257 092 092 (automatická telefonní služba 24 hodin denně) 
zelená linka: 800 225 555
e-mail: kontakt@wustenrot.cz

 

Wüstenrot povinné ručení má mnoho výhod :

 atraktivní ceny podle výkonu motoru 

 snížené sazby pro zkušené řidiče 

 až 60 % bonus za jízdu bez nehod

 MULTIBONUS až pro další tři vozidla v rodině či společné domácnosti

 Wüstenrot sleva až 10 % 

 asistenční služby zdarma

 možnost připojištění úrazu a skel 

 on- line sjednání na internetu

 rozšířené asistenční služby za pouhých 300 Kč ročně 

 
Většina pojišťoven kategorizuje podle objemu motoru. Wüstenrot však jako první rozdělil auta do kategorií podle jejich výkonu, 

a tím se stal cenově mimořádně výhodný. U aut s vysokým objemem a nízkým výkonem motoru je výška pojistného skutečným 

cenovým hitem.

 
Wüstenrot se rozhodl zohlednit i věk řidičů, protože předpokládá, že čím je řidič starší, tím více praktických zkušeností s řízením 

má a stává se opatrnějším.

 
Pokud si sjednáte povinné ručení u Wüstenrotu můžete využít další výhodu tzv. MULTIBONUS. Bonus za bezeškodní průběh 

ve stejné výši jako u již pojištěného vozidla Vám Wüstenrot přizná až na další tři vozidla, kde jste provozovatelem Vy, manžel / 

manželka, druh / družka žijící ve společné domácnosti. Navíc případná pojistná událost má vliv pouze na bonus/malus jen 

u konkrétní pojistné smlouvy. 

Další užitečné informace naleznete na www.wustenrot.cz. 




