
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Slavia pojišťovna rozšiřuje síť poboček v Pardubickém kraji 

Slavia pojišťovna pokračuje v budování své pobočkové sítě a 4. listopadu otevře nové 
zastoupení ve Svitavách. Po Brnu a Pardubicích budou Svitavy již třetím místem, kde 
pojišťovna letos zřizuje své přímé zastoupení. Celkově tak k 4. 11. rozšíří svou regionální 
působnost na 14 míst po celé ČR. Do konce roku se chystá ještě otevření pobočky v jižních 
Čechách.  
 
Svitavská pobočka bude otevřena na adrese T. G. Masaryka 173. Obyvatelé Svitav tak 

budou mít nově možnost konzultovat se zástupci pojišťovny poptávku po tradičních 

pojistných produktech: pojištění majetku, zdraví, pojištění odpovědnosti, cestovním pojištění, 

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

nebo pojištění psů a koček. Nabídka bude připravena také pro firemní zákazníky, kteří 

nejčastěji využívají pojištění majetku, odpovědnosti nebo technická pojištění.  

„Otevřením nových poboček posiluje Slavia pojišťovna svoji přítomnost v regionech, kde 

dosud působila prostřednictvím obchodních partnerů a jejich kontaktních míst. Díky nově 

fungujícímu přímému zastoupení budeme lépe reagovat na potřeby našich klientů, partnerů i 

situaci na trhu,“ uvádí Josef Moravec, obchodní ředitel Slavia pojišťovny. Pozitivní je podle 

něj i fakt, že zřízení nových poboček Slavia pojišťovny s sebou přinese nová pracovní místa.  

Další informace najdete na www.slavia-pojistovna.cz 

 

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 

Nikola Kužílková  +420 605 224 749  kuzilkova@know.cz  Know.cz 
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