
 

 

Slavia pojišťovna rozšiřuje síť poboček ve Středočeském kraji 

 

Slavia pojišťovna pokračuje v budování své pobočkové sítě. Nové zastoupení je 

v Kolíně a Mladé Boleslavi. Slavia pojišťovna tak rozšíří svoji celkovou regionální 

působnost na 11 míst po celé České republice. Změny adresy a rozšíření se dočkala i 

pardubická pobočka.  

 

Slavia pojišťovna posiluje své pozice v Kolíně. „Střední Čechy je pro Slavia pojišťovnu region 

s velkým potenciálem. Zaměřit bychom se chtěli na nabídku produktů pro běžné klienty i 

speciální druhy pojištění pro firemní zákazníky,“ prohlásil Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia 

pojišťovny.   

Pobočka v Kolíně byla otevřena v ulici Legerova 21. Nová mladoboleslavská pobočka působí 

na adrese Tř. Václava Klementa 209. Obyvatelé obou měst tak budou mít nově možnost 

konzultovat se zástupci pojišťovny poptávky po tradičních pojistných produktech: pojištění 

majetku, zdraví, pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění, autopojištění či zdravotní pojištění 

cizinců. Připraveny jsou i speciální produkty, například pojištění bezkrevní léčby nebo 

pojištění psů a koček. Na pobočky se budou moci obracet také podnikatelé a firmy, které 

nejčastěji využívají pojištění majetku, strojů a elektroniky, živelní a vodovodní pojištění, 

pojištění odpovědnosti, nebo další druhy pojištění šité podnikatelům na míru. 

„Slavia pojišťovna je dynamicky se rozvíjející společností, postupné rozšiřování poboček 

v regionech je tedy logickým krokem. Prozatím jsme v uvedených lokalitách působili 

prostřednictvím obchodních partnerů a jejich kontaktních míst. Díky přítomnosti poboček 

budeme nyní schopni mnohem lépe vyhovět potřebám našich klientů,“ říká Jan Vlček, 

obchodní ředitel Slavia pojišťovny.   

 

Kromě 11 poboček se může veřejnost obrátit také na víc jak 80 kontaktních míst, jejichž 

seznam je podle jednotlivých regionů dostupný na odkazu:  

http://www.slavia-pojistovna.cz/cs/pobocky/ 
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O společnosti: 

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a 

tradice umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna 

flexibilně reagovat na nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb 

využívají soukromé osoby i podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o 

pojištění majetku a odpovědnosti nebo cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se 

dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout 

mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti pojištění cizinců, unikátní je její 

pojištění domácích mazlíčků nebo bezkrevní léčby. Firmám nabízí např. pojištění 

odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková a technická pojištění. Mezi spokojené 

zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální servis poskytuje personálním 

agenturám a cestovním kancelářím. 

 

www.slavia-pojistovna.cz 

 

Kontakt pro média: 

Petra Papugová 

Email:    papugova@know.cz 

Telefon:  +420 605 246 418 

 

 

file:///C:/Users/E32/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/PR/Documents/KNOW/POJIŠŤOVNA%20SLAVIA/TZ/www.slavia-pojistovna.cz
mailto:papugova@know.cz

