
1. Neuvěřitelně srozumitelné podmínky 
Všichni o nich mluvili, někteří říkali, že je už mají, ale teprve Pillow přinesla poradcům a klientům 
skutečně jednoduché podmínky bez háčků a kliček! Vše na 7 stranách a pojistná smlouva na jediné!

2. Hladká výplata škod bez vytáček 
Pojistné podmínky bez nesmyslných povinností a výluk znamenají jediné: férová likvidace pojistných 
událostí. Klient i likvidátor díky nim vidí situaci zcela jasně, očekávání je v souladu s realitou. 

3. Bleskově rychlá likvidace škod 
Škodu vyfotit mobilem a peníze mít zítra na účtu? Dříve nemožné, dnes s Pillow realita. Přes 90 % 
klientů dává přednost prohlídce na dálku, znamenající neskutečné zrychlení likvidace.

4. Bezlimitní pojištění (všech) skel 
Nejlepší limit v pojištění skel je žádný limit. Poradce přece není znalec nákladů na opravu. Pillow vše 
zjistí sama a klient tak má jistotu, že nikdy nebude opravu nebo výměnu skla dotovat ze svého. 

5. Obvyklá cena vozidla stanovena automaticky 
U všech osobních aut (starších 6 měsíců) bereme určení obvyklé ceny na sebe. Díky tomu můžete 
odpovědět na otázku klienta, zda může u jeho auta vzniknout podpojištění: „Nikdy, nikdy, nikdy“. 

6. Oprava v každém autorizovaném servisu 
Pillow nenutí klienty opravovat jen v určitých (smluvních) opravnách. Varianta „Autorizované 
a smluvní opravny“ umožňuje opravit vozidlo v každém autorizovaném servisu dané značky.

7. Každý miluje pojištění bez spoluúčasti 
Představujeme první havarijní pojištění s nulovou spoluúčastí pro situace, ze které řidič nemůže: 
přírodní události, krádež vozidla a střet se zvířetem. Vždy na obvyklou cenu a s platností po Evropě.

8. Vstupní prohlídka? Třeba teď a tady 
Každá prohlídka vozidla při sjednání havarijních polštářů probíhá pomocí mobilní aplikace. Vše 
nafotit zvládne klient během 5 minut. Není třeba nikam jezdit, není třeba čekat na technika pojišťovny. 

9. Odtah a vyproštění: neomezený limit 
Vytvořili jsme nejférovější asistence bez nicneříkajícího finančního limitu. První asistence, kdy podle 
názvu poznáte, pro koho jsou určeny: Odtah 50 km, Odtah v ČR neomezeně, Odtah i ze zahraničí.

10. Peněženka s přehledem všech plateb 
První pojišťovna na světě, kde všechny smlouvy můžete platit jednou platbou. Setřeli jsme rozdíl mezi 
flotilou i retailem, každá rodina s více auty u nás může mít svou flotilu, kterou zaplatí jednou platbou.

11. Zajištěno u špičkových společností 
Pillow je zajištěna panelem zajistitelů v čele s Hannover Re, třetí největší zajišťovnou s ratingem AA-, 
následovanou Swiss Re (AA-), R+V Versicherung (AA-), Ach Re (A+) a Deutsche Rück (A+).

12. Lepší cena pro třetinu všech řidičů 
Vozidlo, které málo jezdí, také málo bourá. Proto s námi může výrazně ušetřit třetina všech řidičů. 
Těch, kteří ročně najedou méně jak 12 000 kilometrů. Zní to jako kouzlo, ale je to pravda.

Auto jako v pěřince.
Jedna smlouva. Všechny výhody.
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