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ZPRAVODAJ

Vážení kolegové, partneři,
rok 2016 je za námi a proto mi dovolte seznámit vás s výsledky práce naší ryze české pojišťovny.
Předepsané pojistné Slavia pojišťovny narostlo v roce 2016 oproti roku 2015 o 5,4 %. Zatímco trh
neživotního pojištění dle statistik
České asociace pojišťoven rostl
v roce 2016 pouze o 4,5 %.
Mimořádný nárůst ve výši 20 %
se projevil v oblasti podnikatelského pojištění. „Výrazně jsme tak
překročili celkový pojistný trh,
který rostl o 3,4 %. Loňský růst je
způsoben hlavně profesionálním
týmem, který neustále pracuje
na vývoji nových produktů a přípravě pojištění dle potřeb klientů,
a také nadstandardními vztahy se
zajistiteli, kteří Slavia pojišťovnu

dlouhodobě považují za solventního a osvědčeného partnera. Neméně podstatnou věcí, která přispívá k celkově lepším výsledkům,
je pozitivní povědomí a znalost
české značky, jejíž obliba u klientů roste.
Pozitivní vývoj se projevil také
u havarijního pojištění, které meziročně posílilo z 6,1 % na
9,5 %. Bilance u Slavia pojišťovny je ještě lepší a navýšení v tomto
segmentu bylo o 15 % a to hlavně
díky novinkám a inovacím v Havarijním pojištění, které bylo v tomto
roce uvedeno na trh.
V roce 2017 chceme dál posilovat trend flexibilní, rychlé a kvalitní
pojišťovny, která má dostatek dravosti a sebevědomí na to, aby dále

PRO NAŠE
PARTNERY

rozvíjela svůj byznys a dokázala
využít nové příležitosti. Toto směřování podporuje i fakt, že Slavia
pojišťovna díky svému nastavení
dokáže nabídnout služby, které
jsou šité na míru konkrétním lokálním např. oborovým skupinám
klientů a zájmových spolků. Navíc
dokážeme proniknout do oblastí,
kam se velcí hráči nevydávají.
Na následujících stránkách Vám
představíme novinky, které chystáme pro následující týdny a měsíce. Jsem si jistý, že osloví většinu
z Vás a všem stranám přinesou ty
nejlepší možné benefity.
Karel Waisser
předseda představenstva
a generální ředitel Slavia pojišťovny

Pojištění vozidel

Povinné ručení
s jistotou české tradice

Chystaná novinka v portfoliu Slavia pojišťovny
Již brzy se můžete těšit na nové povinné ručení, které jednatelům přinese hned několik velmi významných novinek a zlepšení.

Povinné
ručení

zidle budou vyplněny automaticky,
díky napojení na registr vozidel.
Sjednání smlouvy je tak otázkou
několika minut.
Další novinkou bude vznik
smlouvy zaplacením s automatickým procesem upomínání klienta
o platbu (email, sms).

s jistotou české tradice!

K povinnému ručení
„Jubilejní balíček“ získáte:
Asistenční službu PREMIUM
Garanci ceny na 3 roky
Pojištění proti vandalismu
Pojištění pneumatik
Pojištění ztráty a odcizení klíčů
Úrazové pojištění pro řidiče
Pojištění proti poškození zvířetem

…moderní přístup k tradičním hodnotám

Již brzy se můžete těšit na nové
povinné ručení, které jednatelům
přinese hned několik velmi významných novinek a zlepšení.
Hlavní novinkou je online kalkulátor s responzivním vzhledem pro
mobily i tablety. Kalkulátor je vytvořen pro jednoduchou i rychlou
kalkulaci, při které pro zjištění ceny
bude stačit vyplnit maximálně tři
údaje. Všechny ostatní údaje o vo-

„Klienti budou moci využít mobilní aplikace, která bud obsahovat
nouzové volání, dopravní zpravodajství, informace při cestách do
zahraničí, sjednaný rozsah asistenčních služeb a zejména funkci pro
nafocení vozidla při sjednání HAV
pojištění.
Díky těmto online novinkám
také upouštíme od placených prohlídek, čímž se celý proces výrazně
urychlí a usnadní.“ Říká Ladislav Bělina, vedoucí oddělení autopojištění a online obchodu.

Z produktových novinek odhalíme například navýšení limitu POV
na 150 mil. Kč, spoluúčast na HAV
0 % min. 5000,-, nebo garanci ceny
po dobu 3 let.
Zároveň rozšíříme naše asistenční služby o variantu Premium,
která obsahuje například bezlimitní
vyproštění, odtah na místo zvolené
klientem do 200 km, nebo náhradní
vozidlo na 5 dní.
Představíme také inovovaná
a zcela nová připojištění na českém trhu. Spuštění nového povinného ručení plánujeme v květnu
tohoto roku.

Ladislav Bělina
vedoucí oddělení autopojištění
a online obchodu

Pojištění cizinců

Slavia pojišťovna
rozšířila síť zdravotních zařízení
pro zahraniční klienty

Slavia pojišťovna dále posiluje služby pro cizince využívající komerční zdravotní pojištění. Díky spolupráci s největším poskytovatelem ambulantní lékařské péče v ČR, společností MediClinic a.s., nově
přibylo dalších 130 zdravotnických zařízení, na která se mohou klienti obracet v případě zdravotních
komplikací. Pojišťovna současně pro cizince žijící v ČR připravuje nový pojistný produkt, který nabídne
nadstandardní zdravotní péči.
Slavia pojišťovna aktuálně nabízí svým klientům z řad
cizinců služby v 250 zdravotnických zařízeníchpo celé
České republice. Stává se tak druhou pojišťovnou s nejpočetnější sítí dostupných lékařských ordinací u nás.
Nové ambulance, které nabízejí zejména péči praktických lékařů, aktuálně přibyly např. v Libereckém, Ústeckém a Jihomoravském kraji.
U Slavia pojišťovny nyní mohou cizí státní příslušníci žijícív ČR využít dvou druhů zabezpečení. Pojištění
nutné a neodkladné péče je určeno těm, kdo plánují
strávit v naší zemi méně než 90 dní. Toto pojištění zajistí klientům ošetření v případech, kdy je vyžadována
neodkladná zdravotní péče. Druhou možností je komplexní zdravotní pojištění určené cizincům, kteří v ČR

plánují strávit delší dobu, případně žádají o dlouhodobý či trvalý pobyt. Rozsah komplexního pojištění mohou využít i děti nebo těhotné ženy, pojištění splňuje
také požadavky zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Speciální zvýhodněnou
sazbu zdravotního pojištění nabízí Slavia pojišťovna
také zahraničním studentům.
Všem klientům z řad cizinců je u Slavia pojišťovny k dispozici také asistenční služba Global Assistance. Operátoři komunikují v pěti světových jazycích
24 hodin denně. Prostřednictvím asistenční služby
je možné nahlásit nemoci a úrazy v ČR i v zahraničí,
vyhledat vhodné zdravotnické zařízení a využít další
praktickou pomoc.

KZPC VIP CLUB INFO
KZPC VIP CLUB je nový produkt určen především pro náročné klientky, kteří vyžadují kvalitní zdravotní péči. Jedná se
o komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem
téměř shodné s veřejným zdravotním pojištěním v České republice. Tento unikátní produkt je nadstavbou standardního
Komerčního zdravotního pojištění. Oproti základnímu KZPC
je produkt rozšířen o další výhodné služby.
VIP CLUB KZPC mohou využít
všichni cizinci bez rozdílu věku,
kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou nadstandardní
zdravotní péči.

DALŠÍMI VÝHODAMI JSOU:
Zvýšené limity oproti standardnímu produktu KZPC (stomatologická
péče 10 000 Kč, ambulantně předepsané léky 10 000 Kč),
Pojištěna je nejen nutná a neodkladná zdravotní péče, ale i následná
a plánovaná zdravotní péče,
Možnost připojištění odpovědnosti, klient je chráněn pro případ
újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiným
osobám (následná finanční škoda limit 250 000 Kč, škoda na věci limit
500 000 Kč, škoda na zdraví limit 1 000 000 Kč).
CO PRODUKT ZAHRNUJE
Program H+
Pro děti do 15 let: preventivní a kontrolní prohlídky a očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v ČR; léčba diabetu
Plánovanou zdravotní péči
Stomatologickou péči
Ústavní diagnostickou péči
Poúrazovou a pooperační rehabilitaci po dobu nepřetržité hospitalizace
Repatriaci
Odpovědnost

Kristýna Schořovská
produktová manažerka
zdravotního pojištění

„Hlavní výhodou je možnost
navštěvovat zdravotní zařízení
PROGRAM H+. Jedná se o moderní soukromé zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní péči v ojedinělém prostředí
se zázemím nejlepších lůžkových
pracovišť. Klient může mít jistotu,
že bude v rukou vysoce odborného týmu lékařů, sester a administrativních pracovníků.“ Říká
Kristýna Schořovská, produktová
manažerka.

Elektronická evidence tržeb

Nové pojištění
eliminuje rizika spojená s EET

Do evidence tržeb už se zapojilo přes 43 000 podnikatelů z oblasti ubytování, pohostinství a stravování. Od
března tohoto roku bude povinnost hlásit tržby přes systém elektronických pokladen platit také pro maloobchody a velkoobchody, v průběhu příštího roku se připojí i ostatní podnikatelé. Do systému EET se musí zapojit firmy a živnostníci, kteří inkasují v hotovosti, platební kartou, šeky, stravenkami či obdobnými formami
plateb. Slavia pojišťovna pro ně připravila nové pojištění, které je ochrání před riziky, která jsou s EET spojena.
Cílené kontroly Finanční a Celní
správy jsou již v plném proudu.
Za porušení zákona o evidenci tržeb hrozí sankce až do výše
500 000 Kč, případně uzavření
provozovny nebo pozastavení
výkonu činnosti. Zanedbatelné
nejsou ani náklady na pořízení
vybavení nutného k hlášení tržeb.
Při technických problémech mají
podnikatelé na evidování tržby 48
hodin, ale pokud dojde k potížím,
například při zničení pokladny,
nemusí být tato lhůta dostatečná
a firmy či živnostníci se tak mohou
dostat do úzkých.
Podnikatelé si nově mohou rizika spjatá s EET pojistit u Slavia pojišťovny. „Zaznamenali jsme obavy
z vysokých pokut, které mohou
být zejména pro malé firmy a drobné živnostníky až likvidační. Proto

jsme zareagovali nabídkou pojištění, které přinese větší jistotu a komfort pro jejich podnikání,“ doplňuje
Lucie Ponertová.
Provozovatelé restaurací, hotelů, penzionů a dalších zařízení
podléhajících novému zákonu si
mohou zřídit nové pojištění buď
samostatně, nebo rizika související
s EET připojistit ke svému stávajícímu podnikatelskému pojištění.
„Všem subjektům, na které se vztahuje povinnost zapojit se do elektronické evidence tržeb, nabízíme
možnost pojistit jak registrační pokladnu, tak sankce udělené správními orgány v souvislosti s jejím
poškozením,“ říká Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny.
Pro další firmy a živnostníky
z oblasti maloobchodu a velkoob-

chodu začne povinnost elektronicky evidovat své tržby platit už od 1.
března 2017. O rok později, v březnu 2018, se přidají také ostatní
podnikatelé, kromě vybraných řemeslníků a výrobců. Těm zákon dovoluje začlenit se do systému EET
až od června 2018. 
Rychlá kalkulace a sjednání pojištění
na webu Slavia pojišťovny a.s.

Kalkulace pojištění EET

Lucie Ponertová
ředitelka pojištění
podnikatelských rizik

Výše uvedené obchodní sdělení Vám má poskytnout pouze informace. Nepředstavuje smlouvu, nabídku ani akceptací smlouvy
nebo jakýkoli jiný právní úkon. Obchodní sdělení jako takové nemá žádné právní následky, je čistě informativní.
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