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Logotyp společnosti
Základní (negativní) varianta logotypu 
Logotyp společnosti Slavia pojišťovna a.s. tvoří 
text SLAVIA, stylizovaný podle secesního plakátu 
Alfonse Muchy s  tím, že celková podoba písma 
byla mírně změněna a  modernizována. Pod slo-
vem SLAVIA je menší – doplňující text POJIŠŤOV-
NA. Ten je zarovnyný na pravý okraj slova SLAVIA 
s  tím, že kvůli celkové vyváženosti a  celistvosti, 
vyplňuje prostor zbývající k  levému okraji slova 
SLAVIA tenká linka.
Logotyp se ve  svém základu vždy používá jako 
bílý na  podkladu korporátní barvy Slavia pojiš-
ťovny. Není-li toto možné, lze využít doplňkovou 
(pozitivní) variantu - viz str. 9, nicméně je třeba to 
konzultovat přímo s odpovědnou osobou společ-
nosti Slavia pojišťovna a.s.
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Logotyp společnosti
Doplňková (pozitivní) varianta logotypu
Tato varianta logotypu se používá výjimečně, 
není-li možné využít základní (negativní) varian-
tu, viz str. 8. Tuto variantu je možné použít vždy 
jen se schválením odpovědné osoby společnosti 
Slavia pojištovna a.s. 



Logotyp společnosti

12

CMYK
5 / 84 / 100 / 27

Bílá
0 / 0 / 0 / 0

Černá soutisk
30 / 30 / 30 / 100

Logotyp společnosti
Barevné varianty logotypu - černobílé
Pro použití v černobílém tisku je povolena pouze 
varianta v  bílé barvě, případně v  plném odstínu 
černé barvy. Pokud je třeba použít černou barvu 
jako složenou ze základních CMYK barev, pak je 
defi nice 30/30/30/100. Není povoleno používat 
pro černobílý tisk jinou než uvedenou barevnost. 
Zakázáno je tak používání jiného odstínu  logoty-
pu než bílé, případně 100 % černé barvy.
Uvedené barevnosti jsou samozřejmě výchozími 
zejména pro podkladovou plochu při použití zá-
kladní (negativní) verze logotypu.
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Doplňková (pozitivní)
barevná varianta

Logotyp společnosti
Umístění na podkladu – barva
Jako podklad může též sloužit stylizovaná kres-
ba Alfonse Muchy – Slavia.  Toto však platí pouze 
v případě fi remní komunikace, tedy komunikace 
společnosti jako takové. V  žádném případě není 
možné používat podkladu pro komunikaci jed-
notlivých produktů, kdy by podkladová kresba 
zbytečně odváděla pozornost od komunikované-
ho produktu. 
Tato kresba ale v žádném případě nesmí být v ce-
lobarevném provedení a nesmí zasahovat více než 
50 % obličejové části kresby do logotypu. Podkla-
dová kresba je vždy stylizována jako „podtisk“, 
tedy 100–70 % barvy společnosti a její okraje jsou 
plynule potlačeny do  100 % barvy společnosti. 
Výjimku tvoří dopisní papíry a merkantilní tisko-
viny, kde je využita doplňková (pozitivní) varianta 
logotypu a kde podkladová kresba tvoří součást 
sazebního obrazce – v tom případě je s ohledem 
na  dodatečnou čitelnost možné použít 0–20 % 
základní barvy společnosti,
Ve  zvláštních nebo netypických případech, kdy 
by nebylo možné podmínky použití logotypu 
ve  vztahu ke  kresbě dodržet, je nutné při sesta-
vování layoutu kontaktovat společnost pro schvá-
lení umístění logotypu. Samotné umísťování 
na okraj kresby je ponecháno na citu a znalostech 
grafi ka. 

Hlavní (negativní)
barevná varianta
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Nepřípustný barevný podklad Nepřípustný motiv podkladuLogotyp společnosti
Zakázané varianty použití logotypu
Je zakázáno používat logotyp na jiné podkladové 
barvě, než je povoleno. Je-li nutné používat lo-
gotyp na  jiné než fi remní, černé či bílé barvě, je 
třeba kolem logotypu vytvořit podkladovou plo-
chu v povolené barevnosti, dodržující ochrannou 
zónu logotypu. 
Výjimku v  umísťování na  barevný podklad tvoří 
formuláře společnosti Slavia pojišťovna a.s., viz. 
strana 77. Dále také není možné používat logo-
typ v jeho barevné podobě na tmavé podkladové 
barvě. 
Kromě povoleného „podtisku“ kresbou Alfon-
se Muchy není povoleno používat jako podklad 
jakoukoliv jinou kresbu či fotografi i, případně 
používat logotyp na  plné – 100% barevnosti 
podkladové kresby Alfonse Muchy a  také jeho 
umísťování do obličeje postavy na kresbě. Rovněž 
je zakázáno přidávat logotypu jakýkoliv efekt, na-
příklad stínování atp.
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POJIŠŤOVNA

Logotyp společnosti
Zakázané varianty použití logotypu
Logotyp Slavia pojišťovna a.s. není možné po-
užívat v  jiné než povolené barevnosti (fi remní 
barva, černá a  bílá), přidávat jakýkoliv efekt pro 
zvýraznění logotypu, vytvářet obrysy logoty-
pu (s  výjimkou případu, kdy jde o  technologii 
gravírování uvedenou na  straně 20) či jakým-
koliv způsobem vytvářet barevné přechody 
v  samotném logotypu. Rovněž je zcela nepří-
pustné jakkoliv deformovat logotyp, natáčet jej 
či používat jiné písmo v jakékoliv části logotypu.
 

Nepřípustné barevné modifi kace Nepřípustné tvarové deformace
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Arial CE Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň

Arial CE Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň

Arial CE Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň

Arial CE Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮŤŇ ěščřžýáíéúůťň

Písmo společnosti
Doplňkové písmo společnosti I.
Doplňkovým písmem společnosti Slavia pojišťov-
na a.s. je Arial CE. Toto písmo lze používat pouze 
v základních řezech – Regular, Bold, Italic a Bold 
Italic. Toto písmo je určeno především v  interní 
a  externí komunikaci společnosti, tam, kde není 
z  hlediska kompatibility používat hlavní písmo 
společnosti. Jde především o vyplňování formulá-
řů, elektronickou poštu, dopisy, tabulky a ostatní. 
Pouze toto písmo mohou využívat přímo zaměst-
nanci a  pracovníci společnosti Slavia pojišťovna 
a.s. ve své písemné komunikaci.
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Zarovnání k oběma okrajům (do bloku), poslední řádek k levému okraji
Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro po-
užití fi remního písma, základní odstavec zarovnaný „do bloku“. Ukázkový text pro použití 
fi remního písma, základní odstavec zarovnaný „do bloku“. 

Zarovnání k levému okraji (na levý praporek)
Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití 
fi remního písma, základní odstavec zarovnaný „na levý praporek“. Ukázkový text pro 
použití fi remního písma, základní odstavec základní odstavec zarovnaný „na levý 
praporek“. 

Zarovnání k pravému okraji (na pravý praporek)
Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití 
fi remního písma, základní odstavec zarovnaný „na pravý praporek“. Ukázkový text pro 

použití fi remního písma, základní odstavec základní odstavec zarovnaný „na pravý 
praporek“. 

Zarovnání na střed
Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro 
použití fi remního písma, základní odstavec zarovnaný „na střed“. Ukázkový text 

pro použití fi remního písma, základní odstavec zarovnaný „na střed“. 

Základní typografi e
Základní principy typografi e společnosti
Pro zarovnávání jednotlivých odstavců je primár-
ně defi nováno tzv. zarovnání „do  bloku“ s  po-
sledním řádkem zarovnaným k  levému okraji. 
V případě, že toto není možné použít z hlediska 
technického nebo kreativního, je možné využívat 
další základní druhy zarovnávání – na  levý nebo 
na pravý okraj. Zarovnávání na pravý okraj je ale 
výrazným grafi ckým prvkem a doporučuje se jen 
zkušeným grafi kům. Povoleno je rovněž zarovná-
ní odstavce „na střed“.
Platí však pravidlo, že v okamžiku, kdy je text za-
rovnáván jinak než „do bloku“, v žádném případě 
není možné používat rozdělování slov na  konci 
řádků.
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Patkové písmo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ozdobné či scriptové písmo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Písmo společnosti
Zakázané písmo
Je zcela zakázáno používat jakékoliv jiné písmo, 
než bylo defi nováno. Platí to zejména pro interní 
použití zaměstnanců a  spolupracovníků společ-
nosti Slavia pojišťovna a.s., kdy je zcela nepřípust-
né používat jakékoliv jiné písmo než defi novaný 
Arial CE či Helvetica CE - platí zejména pro jaké-
koliv „patkové písmo“ (Times, Garamond atp.). 
Pro reklamní agentury a grafi cká studia, kde jsou 
zpracovávány materiály společnosti Slavia pojiš-
ťovna a.s. platí pravidlo používání výhradně pís-
ma Myriad Pro v jeho povolených řezech uvede-
ných na stranách 23–25 tohoto manuálu.  
Výjimku tvoří používání písma jako samostatného 
exkluzivního grafi ckého prvku, například v mate-
riálech typu „Pojistka“, „Certifi kát“, „Diplom“ a po-
dobné materiály. I  zde se však zmíněná výjimka 
týká pouze názvu tiskoviny - „Pojistka“, „Certifi kát“,  
„Diplom“ atp. Je nepřípustné používat ozdobná 
písma jako součást hlavního textu dané tiskoviny. 
Doporučujeme obdobné případy nejprve konzul-
tovat s  odpovědnou osobou společnosti Slavia 
pojišťovna a.s.
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Zarovnání k oběma okrajům (do bloku) posledního řádek na střed
Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití 
fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití fi remního písma, základ-
ní odstavec. Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový 

text pro použití fi remního písma, základní odstavec.

Zarovnání k oběma okrajům (do bloku) posledního řádek na střed
Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro po-
užití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití fi remního písma, 
základní odstavec. Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukáz-

kový text pro použití fi remního písma, základní odstavec.

Zarovnání k  oběma okrajům (do  bloku) včetně posledního řádku
Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text 
pro použití fi remního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití fi rem-
ního písma, základní odstavec. Ukázkový text pro použití fi remního písma, zá-

kladní odstavec. Ukázkový text pro použití fi remního písma, základní odstavec.

Základní typografi e
Zakázaná typografi e
Zcela zakázáno je zarovnání do  bloku s  posled-
ním řádkem na střed, doprava či celého odstavce 
do bloku – vč. posledního řádku.
Dále se nedoporučují kombinace několika druhů 
zarovnávání v jednom dokumentu a v případě, že 
toto je nutné – v  tabulkách a  obdobných tisko-
vinách, kdy je potřeba zarovnávat například hod-
noty měny na „pravý praporek“ a zbytek obsahu 
tabulky je nutné zarovnat „na střed“ – je vždy tře-
ba postupovat citlivě a s ohledem na daný doku-
ment.
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Claim společnosti
Základní claim společnosti
Kromě logotypu je nedílnou součástí grafi ckých 
a  reklamních materiálů společnosti Slavia pojiš-
ťovna a.s. také tzv. claim. Tento je možné používat 
ve všech potřebných jazykových mutacích s tím, 
že musí být dodržen smysl claimu – Moderní pří-
stup k tradičním hodnotám. 
Slova „Moderní přístup“ resp. jejich adekvátní pře-
klad jsou vždy zvýrazněna řezem Myriad Pro Bold 
a  slova „k  tradičním hodnotám“ či překlad pak 
základním řezem Myriad Pro Regular. V  případě 
české mutace je písmo textu „k tradičním hodno-
tám“ tvořeno 74 % velikosti textu „Moderní pří-
stup“ s tím, že text „k tradičním hodnotám“ začíná 
v úrovni písmena „d“ ve slově „Moderní“. V případě 
jiných jazykových mutacích platí stejné poměry 
textů claimu, jako v případě české verze, nicméně 
ve výjimečných případech je možné poměry podle 
potřeby mírně upravit tak, aby vizuální dojem clai-
mu byl stejný, jako v případě české verze. 
Claim by měl být používán na  většině materiálů 
společnosti Slavia pojišťovna a.s. Výjimku tvoří 
pouze případy, kdy není možné tento claim pou-
žít z důvodu technických (příliš málo prostoru) či 
obsahových (nevhodně by korespondoval s uve-
deným textem). Ve všech ostatních případech by 
mel být claim nedílnou součástí grafi ckého vizuá-
lu společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Základní – český – claim

Ukázky claimu v jiných jazykových mutacích
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Základní barevná varianta ilustrace A. Muchy

x x

Doprovodná ilustrace
A. Muchy
Barevná varianta
Většinu materiálů společnosti Slavia pojišťovna 
a.s. provází stylizovaná kresba Alfonse Muchy, 
vytvořená právě pro společnost Slavia pojišťovna 
v dobách jejího vzniku. 
Barevnou variantu kresby je povoleno používat 
pouze ve spojení s kontaktními informacemi, jako 
malý obrázek doplňující kontaktní informace. Je 
zakázáno tuto barevnou variantu používat jako 
podkladovou či jako hlavní motiv.
Kolem kresby je vždy třeba vytvořit okraj, oddě-
lující kresbu od  podkladové plochy. Šíře okraje 
je variabilní, je ale třeba zachovat dostatečnou 
vzdálenost okraje kresby od  podkladového ma-
teriálu. Pro základní použití je defi nován okraj 
o velikosti šířky písmena „I“ ve slově SLAVIA (bez 
serifů). Rohy tohoto okraje jsou doplněny zaoble-
ním. Toto zaoblení by mělo být vizuálně navazují-
cí na zaoblení okraje v samotné kresbě.  
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Podklad ve fi remní barvě Podklad v bílé barvěDoprovodná ilustrace
A. Muchy
Použití monogromatické varianty
Názorná ukázka použití jednobarevné varianty 
kresby včetně jejího prolnutí do základní fi remní 
podkladové barvy. Je-li to technicky možné, vždy 
je horní okraj kresby ukončen až formátem me-
dia či layoutu. Ostatní okraje kresby jsou plynule 
prolnuty do podkladové základní fi remní barvy.
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Titul. Jméno Příjmení 
pozice ve společnosti 

Slavia pojišťovna a.s.   |   Ulice X, XXX XX Město 
Tel.: +420 XXX XXX XXX   |   Mobil: +420 XXX XXX XXX
E-mail: jmeno.prijmeni@slavia-pojistovna.cz   |   www.slavia-pojistovna.cz

Titul. Jméno Příjmení 
pozice na pobočce 

Slavia pojišťovna a.s.   |   Ulice X, XXX XX Město 
Tel.: +420 XXX XXX XXX   |   Mobil: +420 XXX XXX XXX
E-mail: jmeno.prijmeni@slavia-pojistovna.cz   |   www.slavia-pojistovna.cz

Otevírací doba: pondělí–pátek: XXX–XXXX

Vizitka pro management

Vizitka pro pobočky

Základní merkantilní
tiskoviny
Vizitka
Vizitku Slavia pojišťovna a.s. tvoří základní barva 
společnosti s podkladovým motivem ve 30 % od-
stínu základní barvy společnosti. Z  podkladové 
kresby je zde zobrazena především obličejová 
část z důvodu osobního vizuální „kontaktu“ z na-
vštívenky. Logotyp Slavia pojišťovna a.s. je umís-
těn u  levého horního okraje. V  případě mana-
žerské vizitky jsou použity pouze základní údaje 
o  zaměstnanci, v  případě vizitky pracovníka po-
bočky se u dolního okraje navíc uvádí také oteví-
rací doba dané pobočky.
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Základní merkantilní 
tiskoviny
Dopisní papír základní
Základní dopisní papír společnosti Slavia pojiš-
ťovna a.s. je pouze bílý, s logotypem společnosti 
v levém horním rohu a claimem v pravém dol-
ním rohu. Vedle claimu je pak umístěna kontakt-
ní adresa společnosti včetně všech zákonných 
informací. 

 
Dopisní papír základní
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Základní merkantilní 
tiskoviny
Dopisní papír klientský
Klientskou verzi dopisního papíru společnosti 
Slavia pojišťovna a.s. tvoří bílá barva s umístěnou 
podkladovou kresbou Alfonse Muchy v 20 % od-
stínu základní barvy společnosti. 
V horní části je pruh ve 100 % barvy společnosti a 
na pravé straně je okénko pro umístění kontaktní 
adresy klienta. 
Kontatní adresa společnosti je, spolu s  claimem, 
stejně jako u ostatních dopisních papírů u spod-
ního okraje.

 
Dopisní papír klientský

Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1, 110 00 Praha 1  |  Info linka: +420 255 790 111  |  www.slavia-pojistovna.cz 
IČ: 60197501 | zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591
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Základní merkantilní 
tiskoviny
Dopisní papír – sazební prostor a instrukce
Přesné rozmístění částí sazebního odstavce pro 
používání klientského dopisního papíru společ-
nosti Slavia pojišťovna a.s.
Dle specifi kace uvedené v  části o  písmu společ-
nosti je v šabloně dopisního papíru vždy používá-
no písmo Myriad Pro, Arial CE, případně, jak bylo 
povoleno také Helvetica CE.

Velikost písma v adrese 12–14 b 
 (podle potřeby a možností)
Velikost písma v nadpisu: 14 b
Velikost písma ostatního textu: 11 b

 
Sazební prostor– dopisní papír klientský

12 mm 210 mm

10 mm

90
 m

m
30

 m
m

Nadpis dopisu, věc: název zprávy v daném listu

Tem re, con ressum re, consequist dolorerios enihillit, cum es imintiumquis consequam cusciae. Ro corrorro dolupta 
turistiae. Ut res a sitis et dolore dolut utestor epudisi mporest venime nonet rempore stintiam fuga. Alicid qui rem re 
reptatur? Qui necea nim et, tes same comniscius quis aut expliquam dolore quam eos perum et fuga. Itatisc imagni 
beritat rem rectur, sinvelistiur sum volupta eserrovid quatusam re, samus, sit aliquis iuscidi tatur, qui omnimpo restrum 
quide debis et exceat re volenimusae nonecte plaborem. Nem harum rem qui oditiam consequi ditatur siminus re lab 
idic tessum voluptatur sed modi ut eos et pore ini cum quide peruptat explibus, temporr ovitasperor aliatur emolor-
pore, sinus molorrum accabori quam fuga. Nam expedic ipsunt, ut eaquiam, cuptatust, occuptati corrum, conet dolo 
quodignimodi quis eum cus alic to qui resequae autaess incienda nobis restem quatiatur sam laut optas aut lab id 
mos millis delestiis dollabo. Nam eum ipsam qui totas enti blaut maximus trumque niscilit, vit eum incit quideliquam 
as magnitin pro electem aut labor adis parit vitaqua erchita et ipienitaqui dolorem fuga. Et aute necae non peleni-
mus conse eum ulparit eosamus, con exceratet aut untetum harum si odioribus, viditatur sequi optum quam, nobis 
nectiam, sedis aut prem dolupta quibus assimin exerore nditae seditib eribus atia qui nest, sum et andam ut dunt ut 
optatium et quas abore nobitionet excest maiorehendae si beritist, volupta nis alitisto iunt odignamus et harit volore-
hent ea quis sed quodigenis aut omnis quidenim litis estio. Nequassimodi acepere cus intur? Orem hil magnimpore 
simo corerunt iniet dem quisquia volupid elloris explabo. Itataesto omnitatibust opta volore corepel intum quatiae 
eossequatus evella velent, volorae rferum aut doluptatur sapero qui seque asit alit is aut que res aut am dolupta 
venimpos mod ma venditio doluptam etur, nostio debistotatur aut volenihit pa quatusdae. Ihillecus quam rerum unt 
fuga. Qui nonsecti rem. Toreiunt volupita corat.
Um ero endant. Tem con nat eostem quae conet explaccatus modicab oritium fugianis eum, quaspiet odi doloreseque 
duntia quam ad quuntur? Ad erios quos estiuntius pore volum anturep tatusame pos est, conempo rerepra eumende-
ris eosaes voles dis minus doluptistiat re dipsanditis es acimin rehent.
Molut faccull audaerciis accatiatem. Itatem eum volorum nihicid ese dolut aut eum ut omnihit facium velluptatur 
sum sunt.
Aximili quatqui squae. Oviduntur, sum qui doloribus quos nos quiduciaera voleste nos et aboremporem. Pa con net 
lam sae dolorum fuga. Nam, quis asperis vellam eume vere, offi  cto inum ut re sit que doluptatent.
Aquassumque ad que quas siminvent volore voluptat molor ad endit acia dendit ommolorese pore inimet dolendam 
rero tempos maion pos sitis ate offi  cia di occus molupit, sinullam quisi tempore pe volentiist renis modipsam faccabo. 
Ommo quia quam aperum, omniente elicatur, sinis debis ratia volut que idunt laccus, aut faccae doluptur sust occa-
borro ex et quo od excest aut pa sam qui nem. Ro to blatem.

Místo:   Podpis:

Jméno adresáta
Firma adresáta
ulice, číslo domu, město, PSČ
další kontaktní údaje

32
 m

m
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Výhradní externí obchodní zastoupení Slavia pojišťovna a.s.
Ulice 0000/000  |  000 00 Město – Část města
IČ: 0000000  |  Tel.: +420 000 000 000

Jméno Příjmení50
 m

m

105 mm

Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1  |  110 00 Praha 1
IČ: 60197501  |  DIČ: CZ60197501

00

45
 m

m

75 mm

Razítko velké

razítko osobní

Základní merkantilní 
tiskoviny
Razítko
Základní razítka společnosti jsou dvě. Razítko za-
stoupení a razítko osobní. 
Razítko společnosti má rozměry 105 x 50 mm, ra-
zítko osobní 75 x 45 mm. Logotyp je vždy situo-
ván k  levému hornímu okraji s  tím, že v případě 
osobního razítka je levá část vyhrazena osobnímu 
číslu.
Kolem razítka není žádný okraj (zde je tenký rá-
meček pouze s ohledem na lepší zobrazení).
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D O M O V +

Záznamy pojišťovny:

Rozsah pojištění domácnosti

STANDARD
Pojistná nebezpečí: 
požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla,jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin,zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, náraz vozidla, přepětí, 
Podpětí, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (dále jen „vodovodní škoda“).

ZÁKLAD
Pojistná nebezpečí: 
požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů.

Pojistná nebezpečí: 
požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, náraz vozidla, přepětí, 
podpětí, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (dále jen „vodovodní škoda“), 
únik vody v  důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a  výměníkových stanic vytápěcích 
systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení 
včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, 
vystoupnutí vody z odpadního potrubí (dále jen „kanalizační škoda“), rozbití skla jakoukoliv událostí, porucha chladicího zařízení, únik vody z akvária, 
zkrat elektromotoru.

NADSTANDARD

Ulice č. p.

Pojištění domácnosti (souboru věcí)

Obec PSČ

Plocha bytu v m2
trvale 
obývaná

rekreačně 
obývaná Pojistná částka (Kč)

Garáž na jiné adrese – pojištění věcí dle ZPP DOM-O/14/1 čl. 4 odst.1 písm. e)

Spoluúčast (nevztahuje se na pojištění odpovědnosti za škodu) 500 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč

Obec PSČ
Není-li č. p., zapíše se číslo parcely. 
Není-li ulice, zapíše se katastrální území.

Závěrečná ustanovení
1) Pro pojištění platí pojistné podmínky VPP MO–O/14/1, ZPP ST–O/14/1, VPP MO–O/14/1 a ZPP ODP–O/14/1, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
2) Pojistník prohlašuje, že převzal pojistné podmínky, je seznámen s jejich obsahem a že před uzavřením této smlouvy mu byly oznámeny informace o pojistiteli.
3) Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny.
4) V souladu s ust. zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pojistník souhlasí se zpracováním a využitím svých osobních údajů uvedených 

v pojistné smlouvě. Tento souhlas pojistník poskytuje ve prospěch Slavia pojišťovny a.s. a jejích smluvních zprostředkovatelů po dobu trvání práv a závazků z této smlouvy. Poskytnutí 
osobních údajů je nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a její následné plnění v souladu s pojistnými podmínkami.

5) Pojistník prohlašuje, že hlavní konstrukční prvky (např. základy, svislé nosné konstrukce [zdivo], vodorovné nosné konstrukce [podlahy, zdivo], střešní nosné konstrukce [krov], schodišťové 
nosné konstrukce) pojišťovaných budov a staveb jsou v pořádku a v řádném stavebně technickém stavu. Pojistník dále prohlašuje, že pojišťované budovy a stavby jsou řádně udržovány.

Limity pojistného plnění z majetkových pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou pro jednotlivá sjednaná katastrofi cká pojistná nebezpečí:
Limitem plnění pro riziko
• povodeň/záplava je součet pojistné částky za hlavní nemovitost a vedlejší stavby a pojistné částky za domácnost a jednotlivě specifi kované věci, nejvýše však 7 000 000 Kč.
• vichřice je součet pojistné částky za hlavní nemovitost a vedlejší stavby a pojistné částky za domácnost a jednotlivě specifi kované věci, nejvýše však 7 000 000 Kč.
• sesuv půdy je součet pojistné částky za hlavní nemovitost a vedlejší stavby a pojistné částky za domácnost a jednotlivě specifi kované věci, nejvýše však 7 000 000 Kč.

T.
č.

: 2
10

81
1/

20
14

/0
1

Zástupce pojistitele
Jméno a příjmení

Podpis zástupce pojistitelePodpis pojistníka

Identifi kace
sjednatele

Počet listů

V Dne Počet příloh

Telefon
Osobní 
číslo

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.Datum počátku pojištění

Bankovní spojení Slavia pojišťovny a.s.

číslo účtu
variabilní symbol
(číslo pojistné smlouvy)kód banky5 1 2 4 1 4 0 0 4 0 4 0 0 0

Způsob placení:

Složenka První platba v hotovosti NeAno Číslo inkasního bloku

Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo v demolici
Skupina Limit pojistného plnění (újma na zdraví / škoda na věci / fi nanční škoda)

1 000 000 Kč / 500 000 Kč / 250 000 Kč1 4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč3

2 000 000 Kč / 1 000 000 Kč / 500 000 Kč2 6 000 000 Kč / 3 000 000 Kč / 1 000 000 Kč4

Roční pojistné (Kč)

Pojištění odpovědnosti z činností v běžném občanském životě
Skupina Limit pojistného plnění (újma na zdraví / škoda na věci / fi nanční škoda)

Roční pojistné (Kč)

Roční pojistné (Kč)

2 000 000 Kč / 1 000 000 Kč / 500 000 Kč1 6 000 000 Kč / 3 000 000 Kč / 1 000 000 Kč3

4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč2

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

4. ASISTENČNÍ SLUŽBY

Doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti a za škodu z běžného občanského života se sjednává bez spoluúčasti.

PLACENÍ BĚŽNÉHO POJISTNÉHO

Rozsah Asistenční služby

Řemeslníci: elektrikář, instalatér, topenář, sklenář, plynař, zámečník

STANDARD:   
telefonická asistence a poradenství ZDARMA.

SLAVIA ASISTENČNÍ SLUŽBA – Telefonní číslo: +420 242 452 652

NADSTANDARD:  cena 99 Kč/rok
Úhrada likvidace havarijního stavu v pojištěné domácnosti do limitu 2 x 2 000 Kč vč. DPH / ročně

Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění (Kč)Roční Obchodní sleva %

Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění po slevě (Kč)Pololetní splátky Propojištěnost %

Výše splátky pojistného dle sjednané četnosti placení (Kč)Čtvrtletní splátky Sleva celkem %

RČ/IČPojištěný spoluvlastník: jméno / obchodní fi rma

2. POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
Místo pojištění: shodné s adresou bydliště pojištěného Rizikovost místa pojištění:Ne BAno A

Ulice
Bytová 
jednotka čísloč. p. č. o.

Volitelná připojištění

POVODEŇ,  
ZÁPLAVA

Roční pojistné (Kč)
Povodňové
pásmo č.

Bylo místo pojištění v posledních 20 letech 
zasaženo záplavou nebo povodní? nebylo jednou dvakrát

POŠKOZENÍ ZATEPLENÉ FASÁDY 
PTÁKY, HLODAVCI A HMYZEM

Roční pojistné (Kč)

Celkové roční pojistné za pojištění nemovitosti (Kč)

Ano NeVinkulace Vinkulováno ve prospěch:

Roční pojistné (Kč)
Limit pojistného 
plnění

KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM NEBO LOUPEŽ (dále jen „odcizení“), JEDNÁNÍ PACHATELE SMĚŘUJÍCÍ 
K ODCIZENÍ, VANDALISMUS (zjištěným i nezjištěným pachatelem), SPREJERSTVÍ

ZATEČENÍ 
ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK

Roční pojistné (Kč)
JE-LI POJIŠTĚNOU VĚCÍ BUDOVA, 
TÉŽ TÍHA SNĚHU A/NEBO NÁMRAZY

Volitelná připojištění

Roční pojistné (Kč)
Limit pojistného 
plnění

KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM NEBO LOUPEŽ (dále jen „odcizení“), JEDNÁNÍ PACHATELE SMĚŘUJÍCÍ 
K ODCIZENÍ, VANDALISMUS (zjištěným i nezjištěným pachatelem), SPREJERSTVÍ

ZATEČENÍ ATMOSFERICKÝCH SRÁŽEK

Roční pojistné (Kč)

POJISTNÁ SMLOUVA č. 
uzavřená mezi Slavia pojišťovnou a.s. (pojistitelem) a níže uvedeným pojistníkem 

Tato smlouva nahrazuje 
pojistnou smlouvu č.

Pojištěný (je-li odlišný od pojistníka)

1. POJIŠTĚNÍ OBYTNÝCH BUDOV A SOUVISEJÍCÍCH STAVEB

Rodné
číslo

Státní 
příslušnost

Jméno TitulPříjmení

Jméno TitulPříjmení

Hlavní nemovitost

Obec PSČ E-mail

Obec PSČ E-mail

Obec PSČ
Není-li č. p., zapíše se číslo parcely. 
Není-li ulice, zapíše se katastrální území.

Rodné
číslo

Státní 
příslušnost

Pojistná částka (Kč)Pojistná částka (Kč)Typ stavby Typ stavby
Vedlejší stavby (garáž, bazén, hobby dílna, oplocení aj.) Zvláštní zařízení stavby (např. fotovoltaické panely, solární tepelné kolektory aj.)

Součet pojistných částek hlavní nemovitosti, vedlejších staveb a zvláštních zařízení stavby (Kč)

Pojištění se vztahuje na hlavní nemovitost, vedlejší stavby nebo zvláštní zařízení stavby.

NeAnoPojistník je současně pojištěnýmPojistník

Pojistná částka (Kč)byt
rodinný 
dům

chata/ 
chalupa

trvale 
obývaná

rekreačně 
obývaná

pouze v rozsahu spoluvlastnického podílu pojištěného: pojištěný podíl činí 
(počet % nebo zlomek) 

v plném rozsahu: pojištěný podíl je 100 %

Spoluúčast: 500 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč

Rozsah pojištění nemovitosti

STANDARD
Pojistná nebezpečí: 
požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, náraz vozidla, přepětí, 
podpětí, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (dále jen „vodovodní škoda“).

ZÁKLAD
Pojistná nebezpečí: 
požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů.

Pojistná nebezpečí: 
požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, náraz vozidla, přepětí, 
podpětí, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (dále jen „vodovodní škoda“), 
únik vody v  důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a  výměníkových stanic vytápěcích 
systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení 
včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, 
vystoupnutí vody z odpadního potrubí (dále jen „kanalizační škoda“), rozbití skla jakoukoliv událostí, porucha chladicího zařízení, únik vody z akvária, 
zkrat elektromotoru.

NADSTANDARD

Místo pojištění: shodné s adresou bydliště pojištěného NeAno

NeAnoAutomatická indexace (Automatické navyšování pojistné částky dle příslušného indexu cen stavebního materiálu a stavebních prací)

Dotazník pojistitele na zjištění technického stavu pojišťovaných nemovitostí

1) Jsou pojišťované nemovitosti řádně udržovány? NeAno

2) Jsou pojišťované nemovitosti pojištěny jiným pojištěním? Pokud ano, uveďte které u kterých pojistitelů.

NeAno

Ulice Telefonč. p. č. o.

Ulice Telefonč. p. č. o.

Ulice
Bytová 
jednotka čísloč. p. č. o.

Pojištění jednotlivě specifi kovaných věcí

Název Značka, typ Výrobní číslo Rok výroby Pojistná částka (Kč)

pol. č. specifi kace pojištěných souborů věcí a nákladů, jejichž plnění je omezeno limitem Limit plnění v Kč Navýšení limitu o Kč Pojistná částka (Kč)

a Cennosti (vyjma peněz) 10 000,–

b Věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti a sbírky 10 000,–

c Stavební součásti 50 000,–

d Peníze 10 000,–

f Sportovní potřeby včetně jízdních kol 60 000,–

g Elektrospotřebiče a elektronika 30 000,–

h Stroje a strojní zařízení 10 000,–

i Věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba měli na sobě nebo u sebe 5 000,–

Je-li sjednáno navýšení limitu, je plnění pro konkrétní položky omezeno součtem limitu a jeho navýšením.

Pojistná částka za domácnost a jednotlivě specifi kované věci celkem (Kč)

č. o.

POVODEŇ,  
ZÁPLAVA

Roční pojistné (Kč)
Povodňové
pásmo č.

Bylo místo pojištění v posledních 20 letech 
zasaženo záplavou nebo povodní? nebylo jednou dvakrát

T.
 č

.: 
21

01
59

/2
01

4/
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POJISTNÁ SMLOUVA č. 
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „POV“),

kterou uzavřeli podle platné legislativy a přiložených pojistných podmínek Slavia pojišťovna a.s. (dále jen „pojišťovna“) a níže uvedený pojistník

S P V P O V

3. Provozovatel vozidla (podle TP), liší-li se od vlastníka (příjmení, jméno, titul/fi rma) RČ (nebo datum narození) IČ
Provozovatel 
= pojistník

Adresa provozovatele (ulice, č. p./č. or., obec, PSČ) E-mail
Provozovatel 
= vlastník

Telefon

10. Závěrečná ujednání:
1) Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky VPP POV 07/2014 a  dále doplňkové pojistné podmínky DPP SSZ 07/2014, DPP ŽIV 07/2014, DPP ZAV 07/2014, 

DPP SKL 07/2014, DPP PUR 07/2014 a DPP ASS 07/2014, jsou-li pojištění podle nich sjednána. Pojistník prohlašuje, že byl s jejich obsahem před uzavření pojistné smlouvy seznámen a že mu byly 
předány. Pojistník si je vědom, že tyto pojistné podmínky tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění 
a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. Pojistník dále prohlašuje, že souhlasí s využitím svých osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a čl. 17 VPP POV 07/2014, tzn. v rozsahu nezbytném k plnění závazků vyplývajících ze sjednaných pojištění.

2) Pojistník prohlašuje, že výše uvedené údaje o  předchozím pojištění a  rozhodné době, resp. doklad tyto údaje potvrzující, neuplatnil a  neuplatní při sjednání jiného pojištění. Nestal-li se doklad 
o rozhodné době součástí této smlouvy při jejím uzavření, je pojistník povinen ve lhůtě třiceti dnů od data počátku pojištění odpovědnosti sjednaného touto smlouvou originál příslušného dokladu 
vystaveného předchozím pojistitelem doručit na adresu Slavia pojišťovny a.s. V případě nedoručení dokladu uvedeného v předchozí větě ve sjednané lhůtě ztrácí pojistník nárok na slevu na pojistném 
z uvedených údajů vyplývající a příslušný rozdíl pojistného za dobu od počátku pojištění je Slavia pojišťovna a.s. oprávněna pojistníkovi předepsat k úhradě a pojistník je povinen tento rozdíl uhradit.

3) Tento formulář pojistné smlouvy není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.

Právo přednosti v jízděBěžný provoz Půjčovna Historické vozidloAutoškolaTaxi Přeprava nebezpečných věcí6. Druh provozu

4. Údaje o vozidle (podle TP)

Druh vozidla Tovární značka Model (specifi kace) VIN

RZ (dříve SPZ) Zdvihový objem v ccm Max. povolená hmotnost v kg Max. výkon v kW Počet sedadel Serie a číslo TP vozidlaDatum 1. registrace

Bankovní spojení Slavia pojišťovny a.s. - č. ú.  

5 1 2 4 1 4 0 0 4 0
Kód banky

4 0  0  0
Variabilní symbolPočátek pojištění dne hodin minut

Pojištění se sjednává 
na dobu neurčitou.

Telefon E-mailAdresa vlastníka (ulice, č.p/č. or., obec, PSČ) Leasing

RČ (nebo datum narození) IČ2. Vlastník vozidla (podle technického průkazu vozidla – dále jen „TP“), liší-li se od pojistníka (příjmení, jméno, titul/fi rma) 
Vlastník 
= pojistník

9.1. Pojištění živelních nebezpečí pro automobil do 3,5 t podle DPP ŽIV 07/2014, sjednává se se spoluúčastí na škodě 10 000 Kč, limit plnění 50 000 Kč za roční pojistné 300 Kč.

9.3. Pojištění úrazu dopravovaných osob podle DPP PUR 07/2014 za jedno místo a jeden násobek pojistných částek roční poj. 100 Kč,  limit plnění 
pro trvalé následky je 100 000 Kč a pro smrt úrazem je 50 000 Kč. Max. počet násobků poj. částek je pět. Platí pro úrazy vzniklé při nehodě 
vozidla. Neplatí pro motocykly a čtyřkolky.

Počet násobků
pojistných částek:

9.4. Pojištění úrazu řidiče podle DPP PUR 07/2014  za jedno místo a jeden násobek pojistných částek (PČ) za 125 Kč ročně a limit plnění pro trvalé 
následky (TN) je 100 000 Kč a pro smrt úrazem (SÚ) je 50 000 Kč. Max. počet násobků pojistných částek je pět. Neplatí pro motocykly a čtyřkolky.

Počet násobků
pojistných částek:

9.2. Pojištění skleněných oken podle DPP SKL 07/2014  se spoluúčastí 500 Kč za roční poj. 1 400 Kč. Limit plnění je 10 000 Kč. Platí jen pro automobil do 3,5 t.
 Pojištění skleněných oken podle DPP SKL 07/2014  se spoluúčastí 500 Kč za roční poj. 3 500 Kč. Limit plnění je 25 000 Kč. Platí jen pro automobil do 3,5 t.

9.5. Pojištění střetu se zvířetem podle DPP SSZ 07/2014 se spoluúčastí 10 %, minimálně však 1 000 Kč, za roční pojistné 365 Kč. Limit plnění je 100 000 Kč. Platí jen pro automobil do 3,5 t.

9.6. Pojištění zavazadel pro automobil do 3,5 t podle DPP ZAV 07/2014  za roční pojistné 480 Kč. Limit plnění je 10 000 Kč.

9.7. Pojištění asistenčních služeb SLAVIA ASSISTANCE pro automobil do 3,5 t nebo motocykl podle DPP ASS 07/2014  za roční pojistné 200 Kč.

9. Doplňková pojištění Je-li sjednáno 9.1, 9.2 nebo 9. 5, zprostředkovatel svým podpisem potvrzuje, že před uzavřením PS vozidlo prohlédl, identifi koval podle VIN a ověřil, že není poškozeno. Roční pojistné

RČ (nebo datum narození)Jméno (u fyzické osoby)1. Pojistník – ten, kdo s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu a bude platit pojistné (příjmení, titul/fi rma)

Korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště, resp. sídla fi rmy pojistníka, resp. provozovatele vozidla (příjmení, jméno, titul/fi rma, ulice, č. p./č. or., obec, PSČ)

E-mail nebo telefonRČ (nebo datum narození)Osoba zplnomocněná uzavřít tuto smlouvu, je-li odlišná od vlastníka (příjmení, jméno, titul)

Adresa – trvalé bydliště, resp. sídlo fi rmy (ulice, č. p. / č. or.) Telefon IČ

Podpis zástupce pojistitele (ZP)Podpis pojistníka

E-mail ZP

Jméno a příjmení ZP

V Telefon ZP Doklad o rozhodné doběDne

Osobní číslo ZPIdentifi kace ZP Počet příloh

Běžné roční pojistné celkem v Kč Způsob úhrady první splátky pojistného: Frekvence placení pojistného: ročně 0 % přirážka

Součinitel 
Obchodní sleva  
minus přirážka v %

Obchodní 
slevav hotovosti pololetně 2 % přirážka

Obec PSČ č. OP
CZ

E-mail

7. Bonus
    /Malus Č. PS

Zelená karta 
vydána ŘádnáDočasnáPoř. č.

Předchozí 
pojistitel

Rozhodná doba 
k datu uzavření PS měsíců

Běžné pojistné za pojistné období v Kč 
č. ink. 
bloku

Splátka běžného pojistného v Kč složenkou, bankovním převodem

5. POV – rozsah pojištění
POV ZÁKLAD s limity plnění: 35/35 mil. Kč
(limit plnění pro újmu na zdraví/limit plnění pro věcné škody a ušlý zisk)

POV PROFI s limity plnění: 100/100 mil. Kč 
(limit plnění pro újmu na zdraví/limit plnění pro věcné škody a ušlý zisk)

8. POV – pojistné Základní sazba (roční pojistné) v Kč Roční pojistné POV (včetně přirážek, bonusů a slev) v Kč

Z D R A V Í +

P O J I S T N Á  S M L O U V A
Uzavřená podle platné legislativy a níže uvedených pojistných podmínek mezi pojistitelem Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1/655, 

110 00, Praha 1, IČ 60197501, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. č. 2591, a níže uvedeným pojistníkem

Číslo pojistné smlouvy:

Dodatek číslo:

Prohlášení o zdravotním stavu pojištěného: Tímto prohlašuji, že k datu podpisu tohoto návrhu je uvedené dítě zdrávo, není u něj diagnostikováno žádné onemocnění. Dále 
prohlašuji, že není v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného onemocnění s trvalým užívaním léků a tato lékařská péče, 
popř. pravidelný lékařský dohled, mu nebyla ani doporučena. Beru na vědomí, že se pojištění nevztahuje na pojistné události způsobené úrazem či nemocí, které vznikly 
před počátkem pojištění.

*

ÚRAZ
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (200 000 Kč), trvalé následky (500 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (100 Kč/den), hospitalizace způsobená úrazem (200 Kč/den)

ÚRAZ +
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (300 000 Kč), trvalé následky (500 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (200 Kč/den), hospitalizace způsobená úrazem (300 Kč/den)

NEMOC A ÚRAZ
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (500 000 Kč), trvalé následky (500 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (200 Kč/den),  hospitalizace způsobená úrazem i nemocí (250 Kč/den)

NEMOC A ÚRAZ +
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (500 000 Kč), trvalé následky (1 000 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (300 Kč/den), hospitalizace způsobená úrazem i nemocí (350 Kč/den)

Zvolte jednu z variant pro pojištěného č. 2

Adresa, 
ulice PSČObecč. p.

Datum 
narození

Rodné
číslo

Státní 
příslušnost

Telefon E-mail

Příjmení Jméno Titul

Pojištěný č. 2 

Sjednává se roční 
běžné pojistné

Pojistník (ten, kdo s pojistitelem uzavírá tuto smlouvu)

Adresa, 
ulice PSČObecč. p.

Firma IČ/RČ

Telefon E-mail

Příjmení Jméno Titul

Pojištěný č. 1 (je-li totožný s pojistníkem, nevyplňujte)

Adresa, 
ulice PSČObecč. p.

Datum 
narození

Rodné
číslo

Státní 
příslušnost

Telefon

Příjmení Jméno Titul

ÚRAZ
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (200 000 Kč), trvalé následky (500 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (100 Kč/den), hospitalizace způsobená úrazem (200 Kč/den)

ÚRAZ +
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (300 000 Kč), trvalé následky (500 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (200 Kč/den), hospitalizace způsobená úrazem (300 Kč/den)

NEMOC A ÚRAZ
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (500 000 Kč), trvalé následky (500 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (200 Kč/den),  hospitalizace způsobená úrazem i nemocí (250 Kč/den)

NEMOC A ÚRAZ +
Rizika a limity pojistného plnění: smrt úrazem (500 000 Kč), trvalé následky (1 000 000 Kč), 
doba nezbytného léčení úrazu (300 Kč/den), hospitalizace způsobená úrazem i nemocí (350 Kč/den)

Sjednává se roční 
běžné pojistné

Zvolte jednu z variant pro pojištěného č. 1

Mobil

Mobil E-mail

NeAnoPojistník je zároveň pojištěným

Pojištěné dítě č. 1
Příjmení Jméno

Podpis zákonného zástupce *Výluka
Datum
narození

Rodné
číslo

Počet 
listů

Počet 
příloh

Pojištěné dítě č. 2 
Příjmení Jméno

Podpis zákonného zástupce *Výluka
Datum
narození

Rodné
číslo

Počet 
listů

Počet 
příloh

Pojištěné dítě č. 3
Příjmení Jméno

Podpis zákonného zástupce *Výluka
Datum
narození

Rodné
číslo

Počet 
listů

Počet 
příloh

Pojištěné dítě č. 4
Příjmení Jméno

Podpis zákonného zástupce *Výluka
Datum
narození

Rodné
číslo

Počet 
listů

Počet 
příloh

NEMOC A ÚRAZ 
pro pojištění dětí

Rizika a limity pojistného plnění: trvalé následky (200 000 Kč), doba nezbytného 
léčení úrazu (200 Kč/den), hospitalizace způsobená úrazem i nemocí (200 Kč/den)

Počet
dětí

Sjednává se roční 
běžné pojistné

Telefon Mobil E-mail

Mobil

T.
 č
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Prohlášení pojistníka: Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek VPP Zdraví+ 01/2014. Pojistník prohlašuje, že převzal pojistné 
podmínky a že před uzavřením této smlouvy mu byly oznámeny informace o pojistiteli. Pojistná smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran. Uzavírá se na dobu neurčitou.  Tento formulář 
pojistné smlouvy není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.
Pojistník prohlašuje, že všechny dotazy zodpověděl úplně a pravdivě a je si vědom právních důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů. V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. pojist-
ník a pojištěný souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto pojištění. Pojistník a pojištěný se zavazují, že bez zbytečných odkladů nahlásí změnu zpracovaných osobních údajů.

Příjmení Jméno Adresa

Zdravotní dotazník pro pojištěného č. 1 (vyplňuje pojištěný)
Váš současný praktický lékař Výluka

Počet 
listů

Počet 
příloh

3) Utrpěl/a jste úraz, který si vyžádal dobu léčení delší než 2 týdny?
 Pokud ano, uveďte, kdy a co Vám způsobil.

4) Máte trvalé následky způsobené úrazem? 
Uveďte  rozsah postižení a kdy nastaly.

5) Pobíral/a jste nebo pobíráte invalidní důchod? 
 Pokud ano, uveďte jakého stupně, od kdy a z jaké příčiny.

6) Léčíte se nebo léčil/a jste se někdy s potížemi či onemocněním páteře, kostí, 
kloubů? Uveďte kdy, druh léčby, užívané léky.

7) Bylo Vám již odmítnuto nebo vypovězeno úrazové pojištění? 
Pokud ano, uveďte pojišťovnu, důvod a kdy k tomu došlo.

8) Užíval jste nebo užíváte pravidelně alkohol, léky, drogy, návykové látky? 
Pokud ano, uveďte jaké.

10) Uvažujete o vyhledání lékařské pomoci v nejbližší době z důvodu léčení, 
diagnostického vyšetření či operace? Pokud ano, uveďte jaké a proč.

9) Byl/a jste v posledních 10 letech vyšetřován/a specialistou, operován/a, hospitalizován/a 
nebo Vám takové ošetření bylo doporučováno? Pokud ano, uveďte kdy, jaké a proč.

2) Jste pravák nebo levák? Pravák Levák
1) Jste v současné době uznán/a práce neschopným/nou nebo upoután/a 

na lůžko/hospitalizován/a? Při odpovědi ano není možné pojištění sjednat. Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Povolání 
pojištěného

Riziková
skupina (1–4)

Obmyšlená osoba v případě smrti pojištěného č. 1

Příjmení Jméno
Datum
narození Podpis pojištěného č. 1

Příjmení Jméno Adresa

Zdravotní dotazník pro pojištěného č. 2 (vyplňuje pojištěný)
Váš současný praktický lékař Výluka

Počet 
listů

Počet 
příloh

3) Utrpěl/a jste úraz, který si vyžádal dobu léčení delší než 2 týdny?
 Pokud ano, uveďte, kdy a co Vám způsobil.

4) Máte trvalé následky způsobené úrazem? 
Uveďte  rozsah postižení a kdy nastaly.

5) Pobíral/a jste nebo pobíráte invalidní důchod? 
 Pokud ano, uveďte jakého stupně, od kdy a z jaké příčiny.

6) Léčíte se nebo léčil/a jste se někdy s potížemi či onemocněním páteře, kostí, 
kloubů? Uveďte kdy, druh léčby, užívané léky.

7) Bylo Vám již odmítnuto nebo vypovězeno úrazové pojištění? 
Pokud ano, uveďte pojišťovnu, důvod a kdy k tomu došlo.

8) Užíval jste nebo užíváte pravidelně alkohol, léky, drogy, návykové látky? 
Pokud ano, uveďte jaké.

10) Uvažujete o vyhledání lékařské pomoci v nejbližší době z důvodu léčení, 
diagnostického vyšetření či operace? Pokud ano, uveďte jaké a proč.

9) Byl/a jste v posledních 10 letech vyšetřován/a specialistou, operován/a, hospitalizován/a 
nebo Vám takové ošetření bylo doporučováno? Pokud ano, uveďte kdy, jaké a proč.

2) Jste pravák nebo levák? Pravák Levák
1) Jste v současné době uznán/a práce neschopným/nou nebo upoután/a 

na lůžko/hospitalizován/a? Při odpovědi ano není možné pojištění sjednat. Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Povolání 
pojištěného

Riziková
skupina (1–4)

Obmyšlená osoba v případě smrti pojištěného č. 2

Příjmení Jméno
Datum
narození Podpis pojištěného č. 2

Výše ročního běžného 
pojistného po slevě

Sleva 
celkem

Celkové roční 
běžné pojistné

Počátek 
pojištění

Způsob a frekvence placení

Variabilním symbolem 
je číslo pojistné smlouvy

Bankovní 
spojení 5 1 2 4 1 4 0 0 4 0 Kód 

banky 4 0 0 0Bankovním převodem
nebo složenkou Xroční

pololetní
splátky

čtvrtletní
splátky

Výše splátky pojistného dle 
sjednané četnosti placení

Číslo inkasního 
bloku

Bankovním převodem
nebo složenkou

1. pojistné 
zaplaceno: v hotovosti

Slavia pojišťovna a.s.  |  Revoluční 1, 110 00 Praha 1  |  Info linka: +420 255 790 111  |  www.slavia-pojistovna.cz
IČ: 60197501 | zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591

Zástupce pojistitele
Jméno a příjmení

Podpis zástupce pojistitelePodpis pojistníka/zástupce

V dne

Telefon

Identifi kace
sjednatele

Osobní 
číslo

počet listů

počet příloh

Formuláře – pojistné smlouvyOstatní tiskoviny
Formuláře
Formulář vychází ze základního grafi ckého layou-
tu, s tím rozdílem, že je místo základní barvy spo-
lečnosti Slavia pojišťovna a.s. použita barva jiná 
tak, aby byly jednoznačně odlišeny jednotlivé for-
muláře mezi sebou.
Toto je jeden z mála případů, kdy je možné použít 
logotyp Slavia pojišťovna a.s. v jiné, než základní 
fi remní barvě, resp. na jiném podkladu než je zá-
kladní fi remní barva. Každá smlouva je tak tištěna 
pouze jednou barvou.
Základním stavebním kamenem pojistných smluv 
je logotyp v levém horním rohu smlouvy, případ-
ně, je-li smlouva vícestránková, pak v levém hor-
ním rohu první strany. Na spodním okraji  je pak 
kompletní kontaktní adresa a  claim společnosti. 
Je-li smlouva vícestránková, pak je adresa a claim 
na poslední straně. 
Jednotlivé kolonky a  políčka jsou vždy vytvoře-
ny tak, aby bylo možné do  nich pohodlně vpi-
sovat jak ručně, tak případně, je-li požadováno, 
i prostřednictvím převedeného formuláře Adobe 
Acrobat.
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Základní prezentace společnostiElektronická komunikace
Podpis v e-mailové komunikaci
Podpis odesílatele elektronické pošty se skládá 
z textových informací o odesílateli, doprovodné-
ho obrázku s  image motivem Slavia pojišťovny 
a.s., image obrázkem „Bureau Veritas“ a zákonem 
stanoveným doprovodným textem dle § 1757 
zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.

Jméno odesílatele a  název společnosti je vždy 
v řezu Arial Bold, případně Helvetica Bold, zbytek 
textu pak v řezech Regular. Velikost písma je 10 b, 
proklad řádků 12 b a zarovnání je na levý praporek.
Barva textu je vždy v základní barvě společnosti 
pro barevný režim RGB - tedy 163/63/31.
Velikost doprovodného obrázku je taková, aby 
byl na šířku zarovnán s textem telefonních čísel.

V  doprovodném textu týkajícího se občanského 
zákoníku se používá písmo Arial Regular případ-
ně Helvetica Regular, velikost 8 b, proklad řádků 
je 9 b a zarovnání je na levý praporek bez dělení 
slov. Barva doprovodného textu je vždy černá.

Titul. Jméno Příjmení
pozice ve společnosti

Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 000 000 000, Mobil: +420 000 000 000
E-mail: jmeno.prijmeni@slavia-pojistovna.cz
www.slavia-pojistovna.cz

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, mají tato zpráva i její přílohy pouze informativní charakter, jsou zcela 
nezávazné a nevyvolávají žádné právní účinky. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy či jeho změnu, odvolání, odmítnutí, 
zrušení či přijetí, ani o potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě. K uzavření jakékoli smlouvy ze strany 
odesílatele této zprávy může dojít výhradně písemnou formou a osobami k tomu oprávněnými dle zápisu ve veřejném 
rejstříku. Není-li výslovně uvedeno jinak, vylučuje odesílatel této zprávy aplikaci ustanovení § 1757  zák. č. 89/2012 Sb, 
občanský zákoník.   

Šířka telefonního a mobilního čísla vč. předvoleb ČR




