
 

Řidiči v Karlovarském kraji ušetří na povinném ručení.  

 
Praha, 24. srpna 2014 – Nízká čísla nehodovosti v Karlovarském kraji mohou znamenat pro 
místní řidiče úsporu na povinném ručení. Slavia pojišťovna začala ve svých výpočtech 
zohledňovat míru nehodovosti v jednotlivých regionech a přepracovala sazebník pro výpočet 
pojistného u povinného ručení. Z policejních statistik plyne, že Karlovarsko je kraj s nejmenším 
počtem nehod a také kraj s nejmenším počtem závažných zranění plynoucích z těchto 
dopravních nehod. V roce 2013 zde bylo šetřeno 1626 nehod, při nichž bylo těžce zraněno 72 
osob. 
 
„Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto kroku, protože je spravedlivý vůči ukázněným, 
beznehodovým řidičům. Ti pak zaplatí na pojistném méně,“ říká Ladislav Bělina ze Slavia 
pojišťovny, vedoucí divize autopojištění. 
 
Slavia pojišťovna se snaží co nejvíce zvýhodňovat zodpovědné řidiče. Nový přepracovaný 
sazebník je teď spravedlivý a oproti minulosti více zohledňuje rizikovost motoristů s ohledem na 
jejich věk, bydliště v Karlovarském kraji nebo vyježděné měsíce evidované Českou kanceláří 
pojistitelů. „Dáváme řidičům možnost neplatit za povinné ručení více než je nutné a nabídnout jim 
mnoho užitečných benefitů. K těmto výhodám patří například pojištění odpovědnosti z běžného 
života, cestovní pojištění na rok zdarma, nebo pojištění pokut. Samozřejmostí je i nadstandardní 
asistence,“ uzavírá vedoucí divize autopojištění Ladislav Bělina.  
 
Kontakt pro média: 

Petr Jarkovský, 774 225 153, petr.jarkovsky@aspen.pr 
 
 
Slavia pojišťovna 

Slavia pojišťovna má tradici již od roku 1868. Ve své novodobé historii přicházela a bude přicházet s 
inovativními pojistnými produkty. Nabízí široké spektrum pojistných produktů a služeb pro soukromé 
osoby i podnikatele v rámci neživotního pojištění. Soukromým osobám nabízí např. pojištění majetku a 
odpovědnosti, cestovní a úrazové pojištění. V oblasti autopojištění se již od počátku orientuje na 
ukázněné řidiče, kterým dokáže nabídnout různé bonusy a slevy na povinné ručení. Velmi úspěšné je 
zdravotní pojištění cizinců, kde Slavia pojišťovna patří mezi lídry trhu. Jako jedna z mála pojišťoven na 
trhu nabízí pojištění domácích mazlíčků i originální pojištění dopravních pokut. Firmy uvítají pojištění 
odpovědnosti, aut a přepravy, majetková a technická pojištění. Pojišťovna se specializuje také na pojištění 
určené obcím a městům, personálním agenturám a cestovním kancelářím. 
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