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Vážení přátelé, partneři,

silnou stránkou Slavia pojišťov-
ny je, že dokážeme být fl exibilní, 
rychlí a  můžeme pružně reagovat 
na  aktuální trendy a  vývoj. Díky 
tomu jsme v  roce 2014 na  český 
pojišťovací trh dokázali přinést 

unikátní a inovativní produkty, kte-
ré se u klientů setkaly s pozitivním 
ohlasem. Můžeme jmenovat na-
příklad individuální pojištění ma-
nažerské odpovědnosti nebo po-
jištění odpovědnosti zastupitelů, 
jejichž vznik si vyžádala právě aktu-
ální poptávka podpořená úpravou 
našeho právního prostředí.

Během loňského roku jsme 
také otevřeli nové pobočky v  dal-
ších regionech a  klientům tak vý-
razně usnadnili přístup k  našim 
produktům a službám. Investovali 
jsme do nové webové prezentace, 
která nyní přináší snadnou a  intu-
itivní orientaci v  nabídce našeho 
pojištění a poskytuje klientům ma-
ximální informační zázemí a servis. 
Jsme první a  jedinou pojišťovnou 
na  českém trhu, která přináší uni-

kátní službu sjednání pojistné 
smlouvy on-line formou interak-
tivního poradce. 

http://www.slavia-pojistovna.cz/
cs/interaktivni-poradce/

A  nezapomněli jsme ani na 
zkvalitňování našeho servisu pro 
vás, obchodní partnery. V  průbě-
hu celého roku jsme zdokonalo-
vali nový profesionální nástroj pro 
sjednávání smluv - Aladin. 

V následujícím roce je našim cí-
lem dále zkvalitňovat zákaznický 
servis a  produktovou nabídku po-
jištění ke spokojenosti vás i našich 
klientů. 

Radek Žďárecký 
Generální ředitel Slavia pojišťovny

Vážení přátelé a partneři, rádi bychom vás seznámili s aktuálním děním kolem naší off -line aplikace ALADIN 
pro sjednávání pojistných smluv.

ALADIN NOVINKY
Jistě jste již zaregistrovali výraz-
nou změnu designu, která přispívá 
k  celkovému komfortu při užívání 
kalkulátoru. Další příjemnou změ-
nou je například možnost užívání 
jedné instalace ALADINA více uži-
vateli. Z  produktových informací 
je nejdůležitější implementace sní-
žených základních sazeb v  rámci 
DOMOVA+ či možnost v programu 

POJIŠTĚNÍ BEZKREVNÍ LÉČBY pojis-
tit s  rodiči až čtyři děti. V průběhu 
měsíce února se do ALADINA vrátí 
možnost načtení dat klienta ulože-
ných v jedné pojistné smlouvě POV 
při sjednání další smlouvy, „nabí-
jení“ číselných řad bude probíhat 
on-line a zároveň bude možno data 
k pojistným smlouvám odesílat da-
tovou větou (v první fázi KZPC). 

              Za realizační tým ALADIN 
Zdeněk Hlaváček  



Už jste se seznámili s revolučními novinkami SP?
Nová technologie umožňuje obousměrnou komu-
nikaci, která v  on-line prostředí dosahuje efektu 
srovnatelného s  osobním setkáním klienta a  od-
borníka pojišťovny. Interaktivní poradce s  proti-
stranou sdílí nejen obraz a  zvuk, ale i  jednotlivé 
grafické prvky, interaktivní formuláře nebo statis-
tické údaje o  parametrech pojištění. Technologie 
umožňuje, aby si pracovník pojišťovny přes obra-
zovku přečetl potřebné údaje z technického průka-
zu vozidla, dokončil klientem rozepsaný formulář 
nebo uzavřel smlouvu. Kontakt s interaktivním po-
radcem je osobnější a  uživatelsky příjemnější než 
běžný telefonát do call centra.

Jak se on-line setkat s  interaktivním poradcem 
Slavia pojišťovny?
Po vstupu na www.slavia-pojistovna.cz  kliknete na tla-
čítko INTERAKTIVNÍ PORADCE. Následně se otevře 
informační stránka se spojením na  interaktivního po-

radce. Pro využití 
služby je třeba 
pouze standardní 
vybavení osobní-
ho počítače – mi-
krofon a  webka-
mera. Není nutná 
instalace jakých-
koliv programů. 

Interaktivního poradce Slavia po-
jišťovny můžete kontaktovat každý 
všední den od 9.00 do 16.00 hodin.

Unikátní Interaktivní poradce
Jsme první na trhu s nejmodernější technologií!

POV PROFI

 Limit pojistného plnění pro újmu na zdraví 100 mil. Kč

 Limit pojistného plnění pro škodu na věcech a ušlém 
zisku 100 mil. Kč

POV ZÁKLAD

 Limit pojistného plnění pro újmu na zdraví 35 mil. Kč

 Limit pojistného plnění pro škodu na věcech a ušlém 
zisku 35 mil. Kč

Instruktážní video INTERAKTIVNÍ PORADCE:
https://www.youtube.com/watch?v=_QyuSwLEKSQ



Soutěž pro klienty

Chystáme
novinku 

na měsíc únor

pro naše klienty

V měsíci únoru byla vyhlášena soutěž pro naše klienty. 
Soutěž propagujeme formou direct mailu, sociálních 
sítí a také na webu. Všichni klienti, kteří si sjednají ces-
tovní pojištění v  měsíci únoru, mají možnost vyhrát 
hodnotné dárky fi rmy NORSKÁ MÓDA a AQUAPALACE.

Ve spolupráci s naší asistenční společností vyvíjíme 
novou mobilní aplikaci. Aplikace je určena pro kli-
enty se smlouvou na  Autopojištění. Tato aplikace 
pomůže motoristům v nepříjemných situacích, kte-
ré ale bohužel k silničnímu provozu neodmyslitelně 
patří (nehoda, porucha....). V  těchto mnohdy stre-
sových situacích se klient bude moci díky aplikaci 
jedním stisknutím tlačítka spojit s operátorem asis-
tenční služby, který navíc bude mít ihned k dispozici 
GPS souřadnice místa volajícího. Obdobným způso-
bem může klient vytočit také tísňovou linku, hasiče, 
polici, záchranku.

Aplikace bude mít pro naše klienty i  další výho-
dy, jako příklad možnost získat turistické informa-
ce o  všech zemích v  Evropě, možnosti čerpat slevu 
u  smluvních partnerů asistenční společnosti (čerpací 
stanice, hotely, restaurace, kultura...). Aplikace bude 
obsahovat také kontakty na  všechny pobočky Slavia 
pojišťovny.

Více informací o soutěži a pravidla najdete na webu SP v sekci NOVINKY:
www.slavia-pojistovna.cz/cs/novinky/velka-soutez-s-cestovnim-pojistenim-12

I  vy můžete propagaci naší společnosti podpořit, 
a  to pomocí Facebooku. Každý týden přidáváme 
nové zprávy a  informace, navštivte tedy naše FB 
stránky a sdílejte odkazy a novinky!



Zajímá vás, jak si po  dvou měsících vede náš 
nový web? S velkou radostí musíme říci, že toto 
naše dítko si vede velmi dobře! 

Roste v  návštěvnosti, je stále živý a  pořád je dopl-
ňován o novinky a užitečné informace, jak pro klien-
ty, tak pro partnery. V minulém měsíci jsme pro vás 
spustili novou stránku „informace pro partnery“, kde 
najdete důležité kontakty a  produktové materiály 
ke  stažení. V  novém designu najdete také stránku 
pro on-line platby.

Věříme, že web se stává uživatelsky příjemným 
nejen pro klienty, ale i  pro vás, obchodní partnery. 
A protože se za svůj výtvor nestydíme a jsme na něj 
po právu hrdí, přihlásili jsme náš firemní web do sou-
těže o nejlepší firemní médium. Držte nám palce!
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Moderní přístup
k tradičním hodnotám

Jak si vede nový web?

Napsali o nás…

Výše uvedené obchodní sdělení Vám má poskytnout pouze informace. Nepředstavuje smlouvu, nabídku ani akceptací smlouvy 
nebo jakýkoli jiný právní úkon. Obchodní sdělení jako takové nemá žádné právní následky, je čistě informativní.




