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Vážení obchodní partneři, kolegové,

rád bych se Vám představil a načrtl 
další směřování našich společných 
kroků. 
Slavia pojišťovna je dynamicky ros-
toucí společností, která si za  léta 
svého působení získala oblibu 
a  pevné místo u  svých obchod-
ních partnerů i  klientů. Dnes lze 
naši společnost považovat za  za-
vedenou a  léty prověřenou znač-
ku. I  proto je vedení Slavia pojiš-
ťovny pro mne velikým závazkem 
a  do  funkce generálního ředitele 
vstupuji s vědomím odpovědnosti 
vůči obchodním partnerům, klien-
tům, zaměstnancům, vlastníkovi 
i akcionářům. 
Mohu Vás ubezpečit, že i  nadále 
budu pokračovat v  rozvoji spo-

lečnosti v duchu „ryze české pojiš-
ťovny“, která spojuje moderní pří-
stup s tradičními hodnotami. Jako 
doposud bude naše pojišťovna 
kromě kvalitních „standardních“ 
produktů přicházet s  inovativními 
a neotřelými druhy pojištění a slu-
žeb. Již dnes máme v nabídce širo-
kou škálu produktů, od zdravotní-
ho pojištění cizinců přes pojištění 
vozidel či majetku až po průmyslo-
vá pojištění. Dnešní svět je velice 
dynamický, přináší nové možnosti 
a  s  nimi i  rizika, která otvírají za-
jímavé příležitosti pro pojištění. 
Rozhodně se nebudeme změnám 
bránit, naopak budeme nové vý-
zvy i nadále aktivně vyhledávat.
Do  budoucna se spoléhám také 
na  naše vzájemná obchodní part-
nerství a  ubezpečuji všechny, že 
změny, ke kterým bude uvnitř spo-
lečnosti docházet, budou vedeny 
vždy snahou o lepší servis pro naše 
partnery a klienty. Sázím na úzkou 
spolupráci s Vámi a  očekávám, že 
každý z  našich partnerů brzy za-
znamená, že jsou jeho připomínky 
a dobré nápady Slavia pojišťovnou 
uváděny do  praxe. Do  budoucna 
budeme velkou pozornost věno-
vat i rostoucí profesionalitě služeb 
ve všech oblastech naší činnosti.
Sílu a  výhodu Slavia pojišťov-
ny spatřuji právě v  její fl exibilitě 
a schopnosti vycházet vstříc potře-

bám klientů a obchodních partne-
rů. Proto věřím, že společně bude-
me pokračovat v budování silného 
týmu, který přinese náš společný 
prospěch. Těším se na  spolupráci 
s Vámi. 

S úctou
Karel Waisser, 

generální ředitel  Slavia pojišťovny. 

Do funkce nastoupil patnáctého 
března a do Slavia pojišťovny při-
chází z  poradenské společnosti 
Endovia, kde zastával funkci ře-
ditele pro fi nanční služby. Před-
chozí profesní zkušenosti získal 
také během svého dvacetileté-
ho působení v  Allianz pojišťov-
ně. Zde začínal jako matematik 
v  úseku životního pojištění, ná-
sledně pracoval na několika dal-
ších pozicích, včetně čtyřletého 
působení v mateřském holdingu 
v  Německu. Poslední 3 roky za-
stával funkci člena představen-
stva. Vystudoval Matematicko-
-fyzikální fakultu UK.

Karel Waisser 
se stal novým 
generálním ředitelem 
Slavia pojišťovny



Slavia pojišťovna přichází s  inovo-
vanou nabídkou havarijního po-
jištění, které vychází z  většinových 
potřeb českých majitelů vozů. 

„Došlo k úpravě ceny havarijního 
pojištění tak, aby bylo dostupnější 
pro nejběžnější značky a  modely 
vozidel v České republice. Zároveň 
jsme vyšli vstříc majitelům starších 
ojetých vozů, kteří nyní své auto-
mobily mohou pojistit až do  stáří 
13 let,“ komentuje změny Jan Vlček, 
obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Klient, který uzavře havarijní po-
jištění, se již nemusí obávat velkých 
fi nančních nákladů v případě neho-
dy způsobené střetem se zvěří nebo 
při odcizení či zničení části vozidla 
neznámým pachatelem. Mezi další 
krytá běžná rizika patří například 
krupobití, požár, vichřice, pád stro-

mu nebo záplava. Slavia pojišťovna 
nabízí také výhodné podmínky pro 
současné využití povinného ručení 
a havarijního pojištění.

Kromě novinek v  havarijním 
pojištění rozšířila Slavia pojišťovna 
také nabídku u  dalších doplňko-
vých pojištění k povinnému ručení. 
„Na  základě poptávky našich kli-
entů jsme se rozhodli doplnit pro-
duktovou nabídku u  připojištění 
Odcizení vozidla o variantu pojist-
né částky 200  000 Kč. Novinkou je 
i výrazné rozšíření asistencí o další 
silniční služby, jako je  například 
vyproštění vozidla při nehodě či 
poruše,“ dodává Jan Vlček. Sla-
via pojišťovna tak dále pokračuje 
v  inovacích svých produktů v  ob-
lasti autopojištění.

Mezi poslední úpravy patří 
také rozšíření povinného ručení, 

které v  základní nabídce tarifu 
Premium kryje majitelům vozů 
i riziko vandalismu. 

Havarijní pojištění
Dostupnější havarijní pojištění šité 
na míru současným českým řidičům.

Novinky ALADIN

Souhrn nejnovějších inovací



Oproti předchozímu produktu byla odstraněna většina 
výluk z pojištění, například: 
a) orgánová transplantace, 
b) léčení hemofi lie a jiných poruch srážlivosti krve, 
c) léčení chronické ledvinné nedostatečnosti hemo-

dialýzou či peritoneální hemodialýzou, 
d) léčení růstovým hormonem, 
e) vyšetření a léčení psychických poruch. 

…a mnoho dalších výluk (více info VPP KZPC 01/2016)

Další výhody KZPC Premium:
1) možnost pojistit miminko ihned po propuštění z po-

rodnice,
2) speciální typ pojištění Máma a  miminko, který po-

kryje náklady na zdravotní péči související s těhoten-
stvím a porodem pojištěné (bez čekacích dob) a také 
následnou poporodní zdravotní péče o novorozence, 

3) každá pojistná smlouva KZPC Premium se také vzta-
huje na  poskytnutí nutné a  neodkladné zdravotní 
péče na území celého Schengenského prostoru. 

U nového produktu KZPC Premium byl navýšen i cel-
kový limit na jednu pojistnou událost z 1 600 000 Kč 
(nejméně však 60 000 €) na 2 000 000 Kč (nejméně 
však 75 000 €). V současné době se jedná o nejvyšší 
základní limit na trhu pojištění cizinců. 

Produkt komplexního zdravotního 
pojištění cizinců Premium 2016

Novinky ALADIN

„Domov+ 2016“Akce:

Prodloužení akce: 1. března 2016 – 30. června 2016

Bonus: poukaz „TESCO“ ve výši až 600 Kč za každou řádně 
uzavřenou pojistnou smlouvu.

Podrobná pravidla najdete v Aladinovi, nebo na webových stránkách 
Slavia pojišťovny v sekci „INFORMACE PRO PARTNERY“. 

Poukázky TESCO za sjednání smlouvy na DOMOV+

U  produktu komplexního zdravot-
ního pojištění pro cizince Premium 
2016 byla provedena úprava všeo-
becných pojistných podmínek v sou-
ladu s požadavky Ministerstva vnitra 
a  Ministerstva zdravotnictví České 
republiky. Proto naše pojištění KZPC 
Premium plně splňuje podmínky sta-
novené zákonem o  pobytu cizinců 
a  je uznáváno Ministerstvem vnitra 
a Cizineckou policií České republiky.



Na internetových stránkách Slavia pojišťovny jsme pro vás připravili sekci 
s názvem INFORMACE PRO PARTNERY. Na této stránce najdete všech-
ny aktuální newslettery, průvodce pojištěním a produktová avíza. Zároveň 
zde najdete aktuální kontakty na obchodní a průmyslové oddělení. 

V  sekci: O SPOLEČNOSTI/LOGA 
A GRAFICKÝ MANUÁL je pro vás 
ke stažení logo společnosti a gra-
fi cký manuál pro jeho použití. 

WEB – sekce „INFORMACE PRO PARTNERY“

Nový spot na 
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ DOMOVA A DOMÁCNOSTI 

 
Karlovy Vary 
Magdalena DiS. 
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Moderní přístup
k tradičním hodnotám

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.

NOSTI
najdete na našich webových stránkách a na

http://www.slavia-pojistovna.cz/cs/obcanske-pojisteni/pojisteni-bytu-domu-a-domacnosti/
http://www.slavia-pojistovna.cz/cs/obcanske-pojisteni/pojisteni-bytu-domu-a-domacnosti/
https://youtu.be/LUc3axdeAyY
https://youtu.be/LUc3axdeAyY



