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Když se klienti Slavia pojišťovny na svých cestách do-
stanou do potíží, mají nyní k dispozici novou mobilní 
aplikaci, která jim usnadní komunikaci s  asistenční 
službou a  zároveň přináší mnoho praktických funkcí. 
„Společně s asistenční společností jsme pro naše klien-
ty, kteří mají sjednané povinné ručení, vyvinuli mobil-
ní aplikaci pro chytré telefony s operačním systémem 
ANDROID. Naši klienti teď mají k dispozici jeden z nej-
modernějších nástrojů, které současný trh s povinným 
ručením nabízí,“ uvádí Ladislav Bělina, vedoucí divize 
autopojištění Slavia pojišťovny. 

POMÁHÁ ŘIDIČŮM V NESNÁZÍCH A INFORMUJE 
O AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ SITUACI

k povinnému ručení Slavia pojišťovny!
Nová mobilní aplikace
Od 1. 4. 2015 se výrazně zjednoduší přístup k asistenčním službám a zároveň řidiči 
získají aktuální přehled o dopravní situaci, praktické informace pro cesty do zahraničí 
či bonusový program. 

NOVÁ APLIKACE 



Dispečer přijímající hovor zároveň ihned vidí GPS souřadnice vaší polohy. Aplikace obdobným způsobem 
urychlí spojení se složkami rychlého záchranného sboru, což zejména v případě nehod může výrazně zkrátit 
čas nutný pro přivolání pomoci. Samozřejmostí je snadná dostupnost všech asistenčních služeb, které má 
klient sjednané.

Aplikace však přináší rovněž praktické informace, které většina motoristů na cestách ocení. Exkluzivní funkcí je 
možnost jednoduchým způsobem a v reálném čase získat v rámci celé ČR přehled o dopravní situaci v nejbližším 
okolí řidiče.

Nová aplikace zpřístupnila motoristům i bonusový program, ve kterém mohou u široké sítě vybraných prodejců 
získat zajímavé slevy (v hotelech, knihkupectvích, restauracích atd.).

Služby nové aplikace ocení také řidiči, kteří se vydávají do zahraničí. Jednoduše lze získat turistické nebo dal-
ší praktické informace o všech zemích Evropy. Řidiči se v dané zemi rychle zorientují v základních dopravních 
předpisech a nová služba je také seznámí s termíny státních svátků, otevíracími hodinami vybraných subjektů 
a zprostředkuje další užitečné informace. 

NOVĚ STAČÍ STISKNOUT JEDINÉ TLAČÍTKO VAŠEHO TELEFONU 
A BUDETE OKAMŽITĚ SPOJENI S DISPEČINKEM SLAVIA ASSISTANCE.

Od 1. dubna 2015 Slavia pojišťovna u nových smluv k povinnému ručení 
nabízí inovovaná doplňková pojištění. 

U  pojištění proti živelním nebezpečím jsme rozšířili nabídku limitů. 
Nově jsou k dispozici tři varianty ve výši 50 000 Kč, 100 000 Kč a 150 000 Kč. 
Zároveň u tohoto pojištění došlo ke snížení spoluúčasti na 5 %, minimálně 
však 5 000 Kč. K další výrazné změně došlo u doplňkového pojištění zava-
zadel, které jsme výrazně zlevnili, nově ho budeme nabízet za 160 Kč. 

Doplňková pojištění jsou nyní dostupnější !

AUTOPOJIŠTĚNÍ



Pokud jste neměli možnost účastnit se našich školení o pruduktech a jejich sjednání v programu Aladin, máme pro vás 
připravena instruktážní videa s přehlednou ukázkou sjednání produktů AUTOPOJIŠTĚNÍ, DOMOV+ a Domácnost. 

Nutná a neodkladná péče pro cizince 
Jako další produkt jsme pro naše partnery nechali do sjednávacího programu Aladin naprogramovat produkt Nutná 
a neodkladná péče pro cizince a tak mohou využívat jednoduchou kalkulačku i při sjednání tohoto typu pojištění.

Nové varianty pro živelné připojištění na produktu POV. 
Aktualizovány jsou i nové varianty doplňkových pojištění POV. 

Dále…
Optimalizovali jsme zadávání číselných řad u produktů - nové uživatelské rozhraní, které je více intuitivní a uživatelsky 
přívětivější  pro uzavírání smluv. 

NOVINKY ALADIN

ŠKOLICÍ VIDEA
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Moderní přístup
k tradičním hodnotám

NAPSALI O NÁS:




