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Společnost Slavia pojišťovna a.s. tímto uveřejňuje následující údaje o sobě, o složení akcionářů, o skupině,
jíž je součástí, a o své činnosti, včetně finančních ukazatelů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky České národní banky
č. 434/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 306/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Údaje jsou uveřejňovány podle stavu k 31. 3. 2018

1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.
i.
Obchodní firma:

Slavia pojišťovna a.s.

Právní forma:

Akciová společnost

Adresa sídla:

Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo:

60197501

Zápis v obchodním rejstříku:

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2591

ii.

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. června 1994

iii.

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:

371.000.000 Kč

iv.

Výše splaceného základního kapitálu:

371.000.000 Kč

v.

Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty:
742 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000 Kč.

vi.

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů
s uvedením druhu, formy, podoby a počtu:
Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy nebo jiné účastnické cenné papíry.

vii.

Údaje o zvýšení nebo změnách základního kapitálu v roce 2018:
Slavia pojišťovna a.s. nezvyšovala, ani nesnižovala v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 základní
kapitál společnosti.
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viii.

Organizační schéma Slavia pojišťovny a.s. k 31. 3. 2018:
Počet organizačních složek:

1

Počet zaměstnanců (přepočtený stav):

101,758 FTE
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Údaje o členech dozorčího orgánu a představenstva Slavia pojišťovny a.s.:

ix.
•

Údaje o členech představenstva Slavia pojišťovny a.s.:

Jméno:

Mgr. Karel Waisser

Funkce:

Předseda představenstva

Den vzniku funkce:

5. 8. 2016

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor matematické a počítačové modelování.
Kariéru v pojišťovnictví začal v roce 1994 jako pojistný matematik a metodik v úseku pojištění osob, poté
přešel do IT. V letech 2001 - 2004 pracoval pro holding Allianz v Mnichově. Od roku 2006 se vrátil do
Allianz ČR, kde vykonával různé vedoucí a řídící pozice, zejména pozici ředitele úseku IT včetně Call
Centra společnosti. Od roku 2011 do 2014 působil jako člen představenstva Allianz pojišťovny. Během roku
2015 pracoval pro poradenskou společnost Endovie.
Členství v orgánech jiných právnických osob:
Název subjektu:

PlasticPlanet s. r.o.

Angažmá:

Statutární orgán – jednatel

Název subjektu:

Attack Hobby Kits s.r.o.

Angažmá:

Statutární orgán – jednatel

Jméno:

Mgr. Milan Kolanda

Funkce:

Místopředseda představenstva

Den vzniku funkce:

29. 4. 2011

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001
působil jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník
specialista v odboru restrukturalizace České konsolidační agentury (dříve Konsolidační banka Praha
s.p.ú.). Od roku 2005 pracuje v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního
odboru. Od dubna 2006 působí jako člen a místopředseda představenstva Slavia pojišťovny a.s.
Členství v orgánech jiných právnických osob:
Název subjektu:

Pro4Promotion s.r.o.

Angažmá:

Statutární orgán – jednatel

Název subjektu:

Společenství vlastníků jednotek domu Na Hutích čp.1519

Angažmá:

Statutární orgán – předseda výboru

Název subjektu:

LORENTA s.r.o.

Angažmá:

Statutární orgán – jednatel

5

Jméno:

Ing. Bohumil Vrhel

Funkce:

Člen představenstva

Den vzniku funkce:

7. 4. 2009

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Vystudoval Fakultu stojní ČVUT (1973), následně absolvoval postgraduální studium v oboru průmyslových
robotů na ČVUT (1981) a manažerská studia (Stockholm 1992). Působil dosud v následujících funkcích:
- Ředitel správy majetkových účastí SPGroup a.s. Praha (2007–2013)
- Generální ředitel Jitka a.s. Jindřichův Hradec (2005)
- Výkonný ředitel BombardierTransportation a.s. Česká Lípa (2004–2005)
- Generální ředitel Metalprogres Strakonice s.r.o. (1997–2004)
- PA Consulting Prague (1995–1997)
- Generální ředitel JIPO PORSCHE (1992–1995)
- Generální ředitel Jihostroj a.s. Velešín (1991–1992 )
- Technický ředitel Jihostroj a.s. Velešín (1989–1991)
- Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice (1973–1989 )
Členství v orgánech jiných právnických osob:
Název subjektu:

AAAINDUSTRY, akciová společnost

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

Total Brokers a.s.

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

ABF a.s.

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

Blueberry Hill a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Redvale a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

OTK GROUP, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Elektroporcelán Louny a.s.

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

Obchodní tiskárny, akciová společnost

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

SPGroup a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Capital Management Company, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

AAA Průmyslový fond a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

PVA a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady
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Název subjektu:

Prague Property Leader a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Prague Project Developers a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Stone Hill a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Prague Construction a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Newvale a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

New Property Management a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Total Brokers Partners a.s.

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

GREENVALE a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

PVA EXPO, a.s.

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

Brown Hill, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Black Hill, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Prague Project Development a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Lázně Praha, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

BIZ DATA a.s.

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

AAA BYTY.CZ, akciová společnost

Angažmá:

Statutární orgán – člen představenstva

Název subjektu:

R.I.C.Service, spol. s r.o.

Angažmá:

Statutární orgán – jednatel

Jméno:

Ing. Petr Pořízek

Funkce:

Člen představenstva

Den vzniku členství v představenstvu: 29. 4. 2011
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Vzdělání:

1980–1984

VŠE Praha, ekonomika zahraničního obchodu
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Profesní praxe:
- 2005–dosud SPGroup a.s. – finanční ředitel
- 2001–2003

ČSKD-INTRANS a.s. – finanční ředitel, člen představenstva (2002–2003)

- 1996–2000

EDIT holding a.s. – generální ředitel (1996–1998), finanční ředitel (1999–2000), člen
představenstva (1996–2000)

- 1994–1995

EDIT, spol. s r.o. – finanční ředitel (1994), generální ředitel (1995)

- 1990–1994

STAVIS spol. s r. o. Praha – hlavní ekonom

- 1984–1990

DAK Slušovice – referent zahraničního obchodu, ekonom

Členství v orgánech jiných právnických osob:
Název subjektu:

Podnikatelská Komunální a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Obchodní tiskárny, akciová společnost

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

BIZ DATA a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada –člen dozorčí rady

Název subjektu:

Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

PVA a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Total Brokers a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

AAA Realitní fond, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

Total Brokers Partners a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

SPGroup a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

TIVERTON a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Elektroporcelán Louny a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

PVA EXPO, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady

Název subjektu:

Redvale a.s

Angažmá:

Dozorčí rada – předseda dozorčí rady

Název subjektu:

AQUAPALACE, a.s.

Angažmá:

Dozorčí rada – člen dozorčí rady
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Jméno:

JUDr. Ivana Zőrklerová

Funkce:

Člen představenstva

Den vzniku funkce:

30. 8. 2010

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1984). V letech 1989 až 2002
pracovala jako právník v České pojišťovně a.s., v letech 2003 až 2007 zastávala pozici vedoucí právní a
likvidační divize v makléřské společnosti RESPECT Insurance Brokers a.s. Od roku 2007 pracovala jako
právník ve společnosti Slavia pojišťovna a.s., v roce 2007 až 2009 působila jako členka dozorčí rady a od
srpna 2010 je členem představenstva. V současné době pracuje jako vedoucí právního oddělení a
compliance Slavia pojišťovny a.s.

•

Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.:

Jméno:

Mgr. Jakub Schejbal

Funkce:

Člen dozorčí rady

Den vzniku funkce:

25. 6. 2014

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda. Po složení
advokátních zkoušek u ČAK pracoval jako právník v Hypoteční bance a. s. a od roku 2012 působí jako
samostatný advokát.

Jméno:

Mgr. Adam Herclík

Funkce:

Člen dozorčí rady

Den vzniku funkce:

25. 9. 2015

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor právo a právní věda. V letech 2008 až
2012 pracoval jako disponent v oblasti neživotního pojištění v České pojišťovně. Následně nastoupil do
Slavia pojišťovny a.s. do oddělení likvidace pojistných událostí. V současné době působí jako člen právního
oddělení Slavia pojišťovny a.s.
•

Souhrnná výše úvěrů, půjček poskytnutých Slavia pojišťovnou a.s. členům její dozorčí rady
a členům představenstva:
Slavia pojišťovna a.s. neposkytla žádné úvěry ani půjčky členům své dozorčí rady ani členům
představenstva.
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•

Souhrnná výše záruk vydaných Slavia pojišťovnou a.s. za členy dozorčí rady a členy
představenstva:
Slavia pojišťovna a.s. nevydala žádné záruky za členy své dozorčí rady ani členy představenstva.

2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ
a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí:
Obchodní firma nebo název:

Capital Management Company, a.s.

Právní forma:

Akciová společnost

Adresa sídla:

Masarykovo nábřeží 28, Praha 1

Výše podílu na hlasovacích právech:

68,46 %

Obchodní firma nebo název:

SPGroup, a.s.

Právní forma:

Akciová společnost

Adresa sídla:

Masarykovo nábřeží 28, Praha 1

Výše podílu na hlasovacích právech:

16,17 %

Obchodní firma nebo název:

LimitranaTrading Limited

Právní forma:

Holdingová společnost

Adresa sídla:

Diagorou 4, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus

Výše podílu na hlasovacích právech:

8,09 %

Obchodní firma nebo název:

New Property Management a.s.

Právní forma:

Akciová společnost

Adresa sídla:

Masarykovo nábřeží 28, Praha 1

Výše podílu na hlasovacích právech:

7,28 %
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3) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA
POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ
a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo
tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým
společníkem

i.

Obchodní firma nebo název:

Capital Management Company, a.s.

Právní forma:

Akciová společnost

Adresa sídla:

Masarykovo nábřeží 28, Praha 1

Výše podílu na hlasovacích právech:

68,46 %

Výše podílu na základním kapitálu:

68,46 %

Obchodní firma nebo název:

SPGroup, a.s.

Právní forma:

Akciová společnost

Adresa sídla:

Masarykovo nábřeží 28, Praha 1

Výše podílu na hlasovacích právech:

16,17 %

Výše podílu na základním kapitálu:

16,17 %

Souhrnná výše pohledávek Slavia pojišťovny a.s. a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. vůči
ovládající osobě:
K 31. 3. 2018 Slavia pojišťovna a.s. eviduje od ovládající osoby podřízenou zápůjčku v celkové
nominální výši 50 mil. Kč a dále úrokové příslušenství k podřízené zápůjčce ve výši 1 749 tis. Kč.
Slavia pojišťovna a. s. eviduje pohledávky vůči ovládajícím osobám, a to nájemné za SPGroup a.s. ve
výši 180 tis. Kč.

ii.

Souhrnná výše cenných papírů, které má Slavia pojišťovna a.s. v aktivech a které jsou emitovány
ovládající osobou, a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. z těchto cenných papírů:
Slavia pojišťovna a.s. neeviduje k 31. 3. 2018 v aktivech žádné takové cenné papíry ani žádné závazky
z nich.

iii.

Souhrnná výše záruk vydaných Slavia pojišťovnou a.s. za ovládající osobou a souhrnná výše záruk
přijatých Slavia pojišťovnou a.s. od ovládající osoby:
Slavia pojišťovna a.s. nevydala žádné záruky za ovládající osobou, ani žádné záruky od ovládající
osoby nepřijala.
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b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s.
ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým
společníkem
K 31. 3. 2018 je Slavia pojišťovna a.s. jediným společníkem právnické osoby Slavia partner, s.r.o., IČ:
047 57 416, vedená ve složce C 253193, Městského soudu v Praze, se sídlem Revoluční 655/1, Staré
Město, Praha 1, 110 00.
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c) Grafické znázornění skupiny
100%

Ing. Pavel
Sehnal
nar. 1.7.1964

LIMITRANA
TRADING LIMITED

100%

8,1%
16,2%

SPGroup a.s.

7,3%
100%

100%

New Property
Management, a.s.
Reprezentativní
organizace zam., a.s.

100%
91%
9%

Slavia partner s.r.o.
REX FACTUM s.r.o.

100%

100%

Stone Hill, a.s.

100%

Capital Management
Company, a.s.

100%

100%
100% No Limits Design

M.I.P. Group, a.s.

a.s.
100%
100%

Slavia pojišťovna, a.s.

68,5%

100%

Newvale, a.s.

PVA EXPO, a.s.

100%

100%

Supernoty s.r.o.

Lázně Praha, a.s.

Grimenol plus s.r.o.
Prague Project
Developers a.s.

Black Hill, a.s.
100%

S.A.L.E.M.
100% Assets Holding
GmbH

Burzovní společnost
pro kapitálový trh,a.s

100%

91,2%

Elektroporcelán a.s.

17%
83%

ABF, a.s.

89%

EPL Group EU s.r.o.
10%

100%

Total Brokers a.s.

100%

Total Brokers Partners
a.s.
100%

100%

Středočeská rozvojová
a.s.

100%

Montresor a.s.

OTK GROUP, a.s.

100%

AAA Průmyslový fond,
a.s.

100%

OOO OTK PRINT RU
100%

100%

PVA EURO EXPO, a.s.

100%

AAAINDUSTRY.CZ
akciová společnost

100%

AAABYTY.CZ akciová
společnost

100%
100%

AAA Realitní fond, a.s.

100%
100%

Nemovitosti
Finance
Průmysl
Služby
Ostatní
Realitní služby

100%

100%

100%

100%

Prague Construction, a.s.
Prague Property Leader
a.s.
TIVERTON a.s.

AQUAPALACE a.s.

Angarmos plus a.s.

OTK Ukrajina
91%

100%

Anylopex plus s.r.o.

0,01%
99,99%

100%

PVA a.s.

GMF AQUAPARK
PRAGUE, a.s.
Redvale, a.s.

BIZ DATA a.s.

Amoneus s.r.o.

100% Reprezentativní organiz.

odb. org. skup.SPG, a.s.
100%

90%

100%

AAA REAL s.r.o.

Podnikatelská
Komunální a.s
Golden Apple Hotels,
s.r.o.

BenScio s.r.o.
OTHAZ Management
a.s.

Stav k:

31.03.2018

změny

2.1.2018 - prodej 100% akcií Montresor a.s. z SPG do Středočeská rozvojová a.s.

Národní notový archiv spolek
Spolek obchodní a
zábavní zóna Čestlice

Discovery Park Praha
z.ú.
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4) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ
FINANČNÍCH UKAZATELŮ
a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku
i.

Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví
neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1
k zákonu o pojišťovnictví

ii.

Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví
a. zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona
o pojišťovnictví
b. poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona
o pojišťovnictví
c.

zprostředkování záruk a závazků

d. zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí
iii.

Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

b) Přehled činností skutečně vykonávaných
i.

Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví
neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1
k zákonu o pojišťovnictví

ii.

Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví
a. zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona
o pojišťovnictví
b. poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona
o pojišťovnictví

iii.

Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou
národní bankou omezeno nebo pozastaveno
Výkon žádných činností nebyl Českou národní bankou Slavia pojišťovně a.s. omezen nebo pozastaven.
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d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s.

15

16

e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s.

f) Reálné a jmenovité hodnoty finančních derivátů
Slavia pojišťovna a.s. k 31. 3. 2018 neúčtovala o žádných finančních derivátech.
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g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s.
i.

Ukazatele solventnosti

SCR
MCR
Disponibilní zdroje / solventnostní kap. požadavek

ii.

31.12.2016
250 348 640
99 974 000
46,5%

31.12.2017
255 758 133
94 498 000
104,2%

Ukazatel upravené míry solventnosti
Nad Slavia pojišťovnou a.s. není vykonáván dohled ve skupině podle § 87, odst. 1, písm. a) a b)
zákona o pojišťovnictví.

iii.

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA = zisk nebo ztráta za účetní období / aktiva celkem)

ROAA

iv.

30. 9. 2017

31. 12. 2017

31. 3. 2018

0,9%

4,0%

4,6%

0,6%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE = zisk nebo ztráta za úč. období/vlastní kapitál)

ROAE

v.

30. 6. 2017

30. 6. 2017

30. 9. 2017

31. 12. 2017

31. 12. 2017

5,8 %

21,6 %

25,4 %

3,1 %

„Combined ratio“ v neživotním pojištění (= (náklady na pojistná plnění, včetně změny stavu rezervy na
pojistná plnění, očištěné od zajištění + čistá výše provozních nákladů) / zasloužené pojistné očištěné
od zajištění)

Combined ratio

30. 6. 2017

30. 9. 2017

31. 12. 2017

31. 3. 2018

93%

89%

89%

87%
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Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1, 110 00 Praha 1
Info linka: +420 255 790 111
Fax: +420 255 790 199
E-mail: info@slavia-pojistovna.cz
www.slavia-pojistovna.cz

