
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze 7. 10. 2014 

 

Slavia pojišťovna jako první představuje pojištění bezkrevní léčby širší 

veřejnosti 

 

Praha, 7. října 2014 – Slavia pojišťovna reaguje na vzrůstající poptávku po lékařských ošetřeních 

prostřednictvím bezkrevní medicíny a představuje širší veřejnosti unikátní produkt Bezkrevní léčba. Toto 

pojištění je určeno pro všechny, kteří se chtějí chránit před riziky plynoucími z podání krevní transfuze. 

Zastáncům bezkrevní medicíny umožní vyhnout se finančnímu zatížení, které je s touto léčbou v ČR 

spojeno.  

 

„Bezkrevní léčba se začíná stávat trendem, který vyhledává stále více Čechů. Slavia pojišťovna proto 

všem zájemcům o medicínská ošetření bez použití krevních transfuzí vychází vstříc a nabízí pojištění 

Bezkrevní léčba,“ uvedla Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny. 

 

Bezkrevní léčba zahrnuje zdravotnické úkony související s aplikací léčby bezkrevnými přípravky, jimiž jsou 

nahrazovány běžně podávané krevní transfuze. Češi se pro uvedený způsob ošetření nejčastěji rozhodují 

z důvodů hygienických, zdravotních, náboženských, osobních nebo pro obavu z přenosu infekcí a 

nemocí. 

 

„Lékařská praxe potvrzuje, že při podání krevní transfuze existuje možné riziko přenosu infekce. Toto 

riziko bezkrevní léčba zcela eliminuje. Současně napomáhá ke snížení imunologických komplikací, 

například v podobě alergické reakce,“ vysvětlila Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny. 

 

Roční pojištění Bezkrevní léčby se pohybuje od 1 300 Kč. U tohoto pojištění si lze připojistit smrt 

následkem úrazu.   

 

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 povinného ručení dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. 

Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti pojištění cizinců, unikátní je její pojištění domácích 

mazlíčků nebo dopravních pokut. 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 

Martin Pitro 

Tel.: 605 209 892 

pitro@know.cz 
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