Liftago pojistilo všechny své pasažéry s UNIQA pojišťovnou
Praha, 20. února 2019 - Česká přepravní platforma Liftago zavádí od února pojištění
pro své pasažéry nad rámec standardního povinného pojištění řidičů taxi. S
pojišťovnou UNIQA je teď každý pasažér Liftaga pojištěn v rámci krytí 35 milionů Kč
na osobu.
„Pojištění pro licencovaná taxi je ze zákona povinné, u taxíků jde navíc o jeho komerční
verzi. Liftago nad rámec tohoto pojištění poskytne automaticky všem svým pasažérům
garanci tohoto pojištění a zjednodušení postupu v případě pojistné události,” popisuje
novinku Ondřej Krátký z Liftaga. „Toto je jeden z kroků, kterým jako česká digitální platforma
můžeme dále přispět ke zlepšení kvality služeb moderní taxislužby. Bylo by ale lepší, kdyby
se pojištění pasažérů stalo dříve nebo později standardem u všech zprostředkovatelů. Zde
nám právě UNIQA dokázala vyjít vstříc unikátním produktem pro digitální službu našeho
typu,” dodává s tím, že inspirací pro novou službu byli zejména firemní zákazníci, kterých má
Liftago po České republice více než tisícovku, a zesílené pojistné krytí je pro ně důležitou
výhodou oproti klasickým taxislužbám.
Produkt pojištění vznikl ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA, která pro Liftago vytvořila
pojištění pasažérů na míru. Pojištění platí automaticky pro firemní i soukromé jízdy ve všech
devíti městech České republiky, kde Liftago působí, a to po celou dobu jízdy pasažéra ve
voze. Podstatou spolupráce je garance UNIQA pojišťovny, že v případě nehody během
dohodnuté komerční jízdy, která způsobí újmu na zdraví pasažéra nebo pasažérů cestujících
ve vozidle volaném přes Liftago, zaplatí UNIQA odškodnění do výše sjednaného limitu přímo
každému postiženému bez ohledu na to, u jaké pojišťovny má řidič povinné ručení. Znamená
to zjednodušení procesu a také zvýšený komfort pro klienty Liftaga. UNIQA se sama poté
vyrovná s pojišťovnou řidiče, aniž by to poškozeného jakkoli zatěžovalo.
„Povinné ručení je nejběžnější pojistný produkt, přesto i v něm je nutné reagovat na
dynamický rozvoj. Firma Liftago představuje příklad řešení problematiky individuální osobní
přepravy s využitím moderních technologií. Jsem rád, že se nám společně podařilo najít
řešení UNIQA na míru, které klientům Liftaga v případě nehody zjednoduší vyřízení pojistné
události a poskytne právní jistotu pro oblast škod na zdraví," vysvětlil výhody Martin
Rotkovský, ředitel produktového vývoje UNIQA pojišťovny.
O společnosti Liftago:
Česká aplikace na objednání taxi, která pasažérům umožňuje výběr z nabídek profesionálních
taxikářů podle hodnocení řidiče, času příjezdu, vozu a odhadu ceny. V Praze, Brně, Ostravě, Liberci,
Zlíně, Plzni, Ústí n.L., Českých Budějovicích a Bratislavě má přes 500 tisíc pasažérů, přes 1 000
firemních zákazníků a 1 500 profesionálních řidičů s průměrnou dostupností 5 minut. Byť je stále
lokální službou, Liftago je v současnosti nejlépe hodnocenou aplikací svého druhu na světě na Google
Play i App Store a směřuje k naplnění počáteční vize: rozvoje služby, která poskytne alternativu pro
vlastní osobní auto.

Vznik Liftaga podnítil svými myšlenkami o autonomním řízení a budoucnosti městské mobility Martin
Hausenblas. Ten v roce 2012 našel Juraje Atlase, který kolem sebe jako ředitel začal stavět tým a
technologické řešení, které v roce 2013 získalo jméno Liftago. Už v roce 2012 získal Juraj Atlas do
týmu i Ondřeje Krátkého, který se stal třetím ze zakladatelů, a potom, co Juraj koncem roku 2017
dokončil svou misi, předal vedení Liftaga právě jemu.
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O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již více než pětadvacet let. Jako
univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty.
Podle objemu pojistného figuruje v osmičce nejsilnějších pojišťoven v ČR.
V oblasti povinného ručení je aktuálně nejdynamičtější pojišťovnou mezi velkými hráči. Počet
zákazníků v tomto druhu pojištění se blíží půl milionu.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Group, která je nyní aktivní na 18 evropských trzích a
obsluhuje bezmála 10 milionů klientů.
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte mě:
Eva Svobodová
tisková mluvčí, UNIQA pojišťovna,
tel.: 225 393 312, eva.svobodova@uniqa.cz

