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ZPRAVODAJ
Vážení obchodní přátelé,

Jan Vlček

hlavním tématem nejnovějšího
letního vydání newsletteru je
„ryze česká pojišťovna“. Vizí naší
pojišťovny je stát se součástí
každé české domácnosti. V souladu s touto vizí jsme připravili
celý tento newsletter, ve kterém se můžete těšit na rozhovor
s obchodním ředitelem Slavia
pojišťovny Janem Vlčkem, na informace o historii pojišťovny,
produktové novinky a další zajímavosti ze Slavia pojišťovny.

obchodní ředitel
Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna a.s.

Čím se Slavia pojišťovna liší
od konkurence?
Slavia pojišťovna je ryze česká společnost. Denně se jako zákazníci
rozhodujeme, zda podpoříme české výrobky. Máme právo vědět, kde
a kým byl námi zakoupený produkt
zhotoven. A podobné je to s pojištěním. Slavia pojišťovna je největší
českou pojišťovnou, která je u nás
pevně zakořeněna a hrdě se hlásí ke své dlouholeté tradici. Český
vlastník dobře rozumí lokálnímu
prostředí, své zisky daní v ČR a kontinuálně buduje českou pojišťovnu
pro místní trh. Už mnohokrát se
stalo, že nadnárodní skupina u nás
otevřela svou filiálku a po pár letech
tuzemský trh opustila. To se našim
klientům stát nemůže. Naše historie
sahá až do roku 1868 a troufám si
tvrdit, že za ten čas se nám podařilo
dobře porozumět lokálním potřebám. Klientům nabízíme pojištění
„šité na míru“, včetně unikátních
produktů, mezi které patří například pojištění zastupitelů. My nejsme nuceni plnit požadavky nadnárodního vedení sídlícího mimo

PRO NAŠE
PARTNERY

ČR. Společně s partnery vytváříme
přirozené firemní prostředí, které
pozitivně ovlivňuje i přístup ke klientům. Těší mě, že si naši klienti cíleně vybírají pro své pojištění kapitálově silnou českou firmu.
Jaká je dlouhodobá strategie
Slavia pojišťovny?
Slavia pojišťovna je neživotní pojišťovna a dlouhodobě nabízí širokou škálu občanského i podnikatelského pojištění. Retailový klient
si může vybrat tradiční produkty,
mezi které patří autopojištění či
pojištění úrazové. Toto portfolio
vhodně doplňujeme o další nabídku, již většina velkých pojišťoven nenabízí, například pojištění
bezkrevní léčby či zdravotní pojištění cizinců. Stejně pestrý rozsah
produktů poskytujeme i v pojiště-

ní podnikatelském. Makléři, kteří
s námi spolupracují delší dobu,
vám mohou potvrdit, že zvládneme pojistit sebesložitější riziko.
V budování široké produktové základny, která se snadno vyrovná
větším pojišťovnám, chceme pokračovat a postupně ji dále rozšiřovat dle vývoje potřeb českého trhu.
Za minulý rok se nám podařilo
vyrůst v podnikatelském pojištění
o 15 %. V současné době evidujeme
nárůst v cestovním pojištění a také
v pojištění domů a domácností. Zde
se odráží naše kvalitní a neúnavná
práce při tvorbě produktů. První
polovina roku 2015 byla ve znamení aktualizace tarifů a systémových
nastavení v autopojištění. Náš výpočet sazeb pro nové klienty považuji za nejférovější ze všech pojišťoven na trhu. Zohledňuje mnoho

aspektů a ukáznění řidiči už nemusí
doplácet na ty nezodpovědné. Snažíme se k pojistkám přistupovat individuálně. Neustále investujeme
do modernizace a zlepšování klientského servisu.
Z obchodních plánů prozradím,
že na konci roku 2016 bychom měli
překročit miliardu v předepsaném
pojistném.
Jak vidíte další vývoj trhu?
Oblast autopojištění jistě nemine
vlna zdražování. Impulz k ní dávají
především nárůsty škod plynoucí
z nového občanského zákoníku. Domnívám se, že z tohoto segmentu
pojištění odejdou další hráči. Ohlášen je prodej pojišťovny Wüstenrot a myslím si, že se stáhnou také
dlouhodobě silně ztrátové filiálky
nadnárodních skupin. Extremní tlak

v celoevropském měřítku pak vyvíjí
na pojišťovny směrnice evropského
parlamentu a rady Solvency II. Tady
se nebojím říct, že směrnice je přímo namířena proti malým pojišťovnám a řekněme pluralitě trhu – jak
u nás, tak v celé Evropě. Z hlediska
Slavia pojišťovny mě pak může těšit, že v implementaci Solvency II
postupujeme podle plánu a jsme
„největší z nejmenších“.
Jaká oblast pojištění bude podle
vás v následujících letech růst?
Jednoznačně propojištěnost v oblasti pojištění nemovitostí a domácnosti a nadále se bude navyšovat i propojištěnost mezi povinným
ručením a havarijním pojištěním.
Myslím, že masovým trendem se
brzy stane osobní připojištění nadstandardu ve zdravotnictví.

DOMÁCÍ ZNAČKA S TRADICÍ
Stále častěji dáváme přednost výrobkům či službám
vycházejícím z domácího prostředí. Kupujeme české
potraviny, chodíme na české filmy. A to je dobře. Podporujeme tak sami sebe, českou ekonomiku i zaměstnanost – peníze, které zaplatíme českým firmám, budou u nás také zdaněny a posílí náš státní rozpočet.
Kromě toho má mnoho českých firem za sebou dlouhou tradici, která je zárukou kvality, okořeněné špetkou nostalgie. A možná časem budeme na kvalitní domácí značky alespoň tak pyšní jako na své hokejisty.
Stejně jako Britové či Francouzi, kteří nedají dopustit
na svá vína, sýry, látky či parfémy…
Důvěra trvající téměř 150 let!
Víte, že tradice Slavia pojišťovny sahá až do roku
1868 a že při jejím zrodu stály velké osobnosti českých dějin – historik Palacký, kníže Lobkovic, továrník Daněk nebo velkostatkář a kupec Rott? Plakáty
svého času pro pojišťovnu maloval Alfons Mucha.
Za první republiky se Slavia stala přirozenou součástí života. Pronikla do filmu i literatury – pokud
na plátně nebo v textu padla zmínka o pojišťovně,
zaznělo hned poté Slavia. Svědčí o tom i povídky

Karla Čapka nebo film Pytlákova schovanka, kde herečka Hana Vítová o Slavii dokonce zpívá. Málokdo
také ví, že jedním ze zaměstnanců tohoto pojišťovacího ústavu byl i Jaroslav Hašek.
Slavia pojišťovně se podařilo překonat mnohá
úskalí spojená se společenskými i ekonomickými
změnami a zůstat ryze českou firmou bez zahraničního kapitálu, která dodnes úspěšně pojišťuje české domácnosti i podnikatele. A nikoho nepřekvapí,
že jim opravdu dobře rozumí. „Slavia pojišťovna
zůstala jednou z mále ryze českých firem na našem
pojišťovacím trhu. Zakládáme si na tradici, díky které dobře známe české potřeby a dokážeme jim vyjít vstříc. Stali jsme se silnou a stabilní společností,
která je současně schopna flexibilně reagovat
na nové trendy a přicházet s unikátními produkty šitými
na míru lokálnímu
prostředí,“ uvádí Jan
Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Produktové novinky
Autopojištění

Slavia pojišťovna na obavy z krádeží aut
reaguje finančně dostupným připojištěním
Slavia pojišťovna nyní nabízí řidičům možnost připojistit svůj vůz proti odcizení, bez nutnosti sjednání
kompletního havarijního pojištění. Cena připojištění krádeže vozidla je tak mnohem dostupnější než
kompletní havarijní pojištění, a navíc je dále snížena pro řidiče z méně rizikových regionů, kteří už nebudou doplácet na klienty z oblastí, v nichž ke krádežím aut dochází častěji.
Podle podkladů Slavia pojišťovny
je krádež auta v ČR stále běžnou
událostí, se kterou se už přímo či
nepřímo setkala většina z nás. Vysoká pravděpodobnost odcizení
je zejména u vozů Škoda, nejčastěji se do hledáčku zlodějů dostává model Octavia. Nejrizikovější
z hlediska krádeží jsou automobily staré cca 5 let. Objasnit se přitom policistům podaří jen necelou
třetinu případů. Mnohé z kradených automobilů končí rozebrané a rozprodané na součástky
a šance na vrácení původním majitelům je pak téměř nulová. Mezi
nejrizikovější regiony patří Praha,
Středočeský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.
Slavia pojišťovna inovovala
nabídku autopojištění a nyní nabízí klientům možnost připojistit si
k povinnému ručení riziko odcizení
vozidla ve stáří do 15 let. Připojištění krádeže vozidla přitom není podmíněno nutností sjednání havarijního pojištění a stává se tak finančně
mnohem dostupnější. A cena je
dále snížena pro řidiče z méně rizikových regionů. Nové připojištění
je možné sjednat ve třech limitech
krytí – 50, 100 a 150 tisíc Kč – a pohybuje se od 440 do 1320 Kč za rok,
v závislosti na limitu plnění. Nové
připojištění mohou motoristé libovolně kombinovat s ochranou dal-

ších rizik, například s připojištěním
střetu se zvěří, pojištěním živlů, odpovědnosti atd.
„Povinné ručení průběžně modelujeme tak, aby lépe vyhovovalo potřebám českých řidičů. Právě

s obavami z odcizení vozu se setkáváme velice často, zejména u řidičů z větších měst. A není se co
divit, každý rok u nás dojde ke krádežím více než 8000 automobilů.
Slavia pojišťovna proto připravila
připojištění, které je finančně dostupné a zároveň zajistí potřebnou ochranu,“ vysvětluje Ladislav
Bělina, ředitel divize autopojištění
Slavia pojišťovny.
Klientům, kteří mají u Slavia
pojišťovny sjednané povinné ručení, je k dispozici také mobilní
aplikace, která zjednodušuje komunikaci s dispečinkem SLAVIA
ASSISTANCE. Nová služba záro-

veň přináší praktické informace,
které ocení většina motoristů
na cestách. Exkluzivní funkcí aplikace je možnost jednoduchým
způsobem a v reálném čase získat
v rámci celé ČR přehled o dopravní situaci v nejbližším okolí řidiče.
Součástí služby je také bonusový
program a služba zároveň zpro-

středkovává praktické informace
pro motoristy, kteří cestují po evropských zemích. A aby cestování
bylo ještě pohodlnější a bezpečnější, aplikace nově umožňuje
snadno si spočítat a uzavřít cestovní pojištění z mobilu a zaplatit
ho on-line. Dokumenty klient obratem obdrží e-mailem.

Doplňková pojištění jsou nyní dostupnější!
Od 1. dubna Slavia pojišťovna u nových smluv k povinnému ručení zpřístupňuje doplňková pojištění.
„U pojištění proti živelním nebezpečím jsme rozšířili nabídku limitů. Nově jsou k dispozici tři varianty
ve výši 50 000, 100 000 a 150 000 Kč. Zároveň u pojištění živelního nebezpečí došlo ke snížení spoluúčasti na 5 %, minimálně však 5000 Kč. A pojistné jsme výrazně snížili také u doplňkového pojištění
zavazadel, které nyní nabízíme za 160 Kč,“ upřesňuje Ladislav Bělina.
Další novinkou letošního roku je připojištění střetu se zvěří k povinnému ručení, které vyjde na 365 Kč
ročně při limitu 100 000 Kč.
Veškeré změny budou včas nastaveny v našich kalkulátorech ZW a Aladin.

Cestovní pojištění

Co je nového v cestovním pojištění,
nám prozradila produktová manažerka Daria Fedorová
Pro klienty, kteří mají zájem o komplexní cestovní pojištění, Slavia pojišťovna nově vytvořila zvýhodněný balíček, který obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění (smrt úrazem, trvalé následky a invalidita), pojištění odpovědnosti (majetek a zdraví), pojištění zavazadel a jako bonus je zdarma
pojištěno také zpoždění zavazadel, zpoždění letu a únos letadla.
Jaké jsou pojistné limity u těchto pojistek?
Standardní pojištění
Léčebné výlohy
3 500 000 Kč / 7 000 000 Kč
Smrt úrazem
100 000 Kč / 200 000 Kč
Trvalé následky
200 000 Kč / 400 000 Kč
Invalidita
200 000 Kč / 400 000 Kč
Odpovědnost
2 000 000 Kč / 3 000 000 Kč
Zavazadla
15 000 Kč / 30 000 Kč
Komplexní balíček:
Léčebné výlohy
Smrt úrazem
Trvalé následky
Zavazadla
Odpovědnost

2 000 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
20 000 Kč
1 000 000 Kč

Na co by si měli dát lidé při uzavření cestovního pojištění pozor?
Zvolená varianta cestovního pojištění by měla vždy
odpovídat charakteru plánované dovolené. Zejména
pokud se chystáte sportovat, ověřte, zda vybrané pojištění zahrnuje také vámi plánované aktivity či adrenalinové zážitky. Doporučujeme také sjednání pojištění odpovědnosti, na které se často zapomíná.
Na jaké sporty se balíček cestovního pojištění vztahuje a na jaké nikoliv?
Cestovní pojištění Slavia pojišťovny se vztahuje na běžné a rekreační sporty (aerobic, badminton, plavání atd.),

a navíc máme v ceně standardní pojistky zahrnuto i připojištění Aktivity+, které ochrání též při provozování
jachtingu, bungee jumpingu, raftingu, canoeingu, parasailingu, snowboardingu.
Cestovní pojištění se nevztahuje na provozování
profesionálního, vrcholového, extrémního či adrenalinového sportu jakéhokoliv druhu.
Jaké jsou nejdůležitější výluky u vámi nabízeného
cestovního pojištění?
Pojištění se v žádném případě nevztahuje na nemoci
nebo nehody, jejichž příčina nastala před uzavřením
pojistné smlouvy.

Odborná porota ocenila nový web Slavia pojišťovny
Slavia pojišťovna za svůj nový web získala třetí místo v anketě Firemní médium roku, pořádané Komorou Public Relations. Nový web www.slavia-pojistovna.cz, který nabízí také unikátní službu interaktivního poradce,
byl spuštěn na přelomu roku. „Vážíme si toho, že se naše nové webové stránky setkaly s příznivými ohlasy
nejen u klientů, ale také u odborné veřejnosti. Úsilí, čas i finance, které jsme do přípravy investovali, se nám
vrací,“ uvedla Veronika Šturcová za marketingové oddělení Slavia pojišťovny.
Anketa Firemní médium roku je hodnocením institucionálních komunikací, a to jak interní komunikace
organizace, tak prezentace a komunikace společnosti navenek. Firmy a organizace ze soukromého i veřejného sektoru soutěží se svými médii o získání kvalitativního ocenění.
Slavia pojišťovna získala třetí místo v kategorii „Internet“ za nový web, který jako první na českém
pojišťovacím trhu představil službu interaktivního poradce. Nová technologie umožňuje obousměrnou
video- i audiokomunikaci, jež v on-line prostředí dosahuje efektu srovnatelného s osobním setkáním
klienta a odborníka pojišťovny. Interaktivní poradce s protistranou sdílí nejen obraz a zvuk,
ale i jednotlivé grafické prvky, interaktivní formuláře nebo statistické údaje o parametrech pojištění. Technologie umožňuje, aby si pracovník pojišťovny přes obrazovku
přečetl potřebné údaje z technického průkazu vozidla, dokončil klientem rozepsaný formulář nebo uzavřel smlouvu.
Kontakt s interaktivním poradcem je
osobnější a uživatelsky příjemnější
než běžný telefonát do call centra.
Firemní média byla v anketě hodnocena porotci z řad specialistů v oblasti
komunikace, kteří posuzují komunikativnost, důvěryhodnost, strukturu a jazykovou úroveň obsahu, kompozici,
úroveň výtvarného sdělení, kontext se soudobým výtvarným
trendem, typografii, práci s fotografiemi a ilustracemi.

Produktové listy
Pro rychlé a přehledně dostupné základní informace o produktech Slavia pojišťovny jsme pro vás připravili produktové listy, které jsou k dispozici u našich obchodních manažerů.

DOMOV +

Doplňková připojištění k POV
klient má možnost připojistit si k základnímu povinnému ručení další rizika
lze sjednat pro osobní auta do 3,5 tuny
obchodní slevy se počítají z celkového pojistného, tzn. klient dostává slevu i na všechna připojištění – uvedené
ceny nejsou konečné!
doplňková připojištění lze standardně sjednat u nové smlouvy nebo při výročí
na výjimku je možné sjednat i mimo výročí

pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti v jedné smlouvě
flexibilita produktu – klient si nastavuje limity individuálně dle svých potřeb
tři varianty rozsahu krytí pojistných rizik
pojištění odpovědnosti bez spoluúčasti
pojištění vedlejších staveb do 200 000 Kč pojistné částky ZDARMA
vandalismus a graffiti plněno i bez dopadení pachatele
asistenční služby již k základní variantě
limit 20 000 Kč na rozbití skla jakoukoliv událostí (NADSTANDARD)
jednoduchá a uživatelsky příjemná kalkulace v Aladinu
obchodní sleva až 30 % + sleva za propojištěnost v rámci produktu až 10 %

Základ

Varianty

Telefonická asistence

Standard
Telefonická asistence

Nadstandard
Technická asistence

1. Připojištění skel
pojištění se vztahuje na všechna výhledová skla v autě, s výjimkou střešního okna a panoramatických skel
povinná fotodokumentace
Limit plnění
Roční pojistné

Požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz/zřícení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
přímý a nepřímý úder blesku , kouř, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv/zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
ZÁKLAD + náraz vozidla, přepětí, podpětí, nadzvuková vlna, kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (vodovodní škoda)
STANDARD + únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí,
poškození/zničení kotlů, nádrží, výměníkových stanic vytápěcích systémů poj. budovy,
došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození/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,
kanalizační škoda, rozbití skla jakoukoli událostí (20 000 Kč), porucha chladícího zařízení,
únik vody z akvária, zkrat elektromotoru

5 000 Kč
700 Kč

lze sjednat k osobním vozidlům do 3,5 t, nad 3,5 t lze sjednat
pouze v rámci flotilového pojištění
spoluúčast 500 Kč

10 000 Kč
1 400 Kč

15 000 Kč
2 100 Kč

25 000 Kč
3 500 Kč

2. Připojištění živelních nebezpečí
pro osobní vozidla do 3,5 t

spoluúčast 5 %, minimálně 5 000 Kč

Limit plnění
Roční pojistné

50 000 Kč
400 Kč

100 000 Kč
700 Kč

150 000 Kč
900 Kč

3. Připojištění střetu se zvěří – limit 100 000 Kč

365 Kč

pro osobní vozidla do 3,5 t
spoluúčast 10 %, minimálně 1 000 Kč

vždy je nutné přivolat policii

4. Připojištění úrazu řidiče
pro osobní vozidla do 3,5 t
trvalé následky 100 000 Kč, smrt úrazem 50 000 Kč

částky lze navýšit prostřednictvím násobků (až 5 ×)

5. Připojištění úrazu dopravovaných osob
pro osobní vozidla do 3,5 t
trvalé následky 100 000 Kč, smrt úrazem 50 000 Kč

A. Pojištění nemovitosti
Pojištění hlavních a vedlejších staveb. Pojištění stavebních
součástí
nemovitost musí být řádně udržována
sleva 25% za rozestavěnou nemovitost

Pojistná částka od 500 000 Kč (100 000 Kč rekreační objekty)
do 10 000 000 Kč bez schválení centrály
spoluúčast: 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč

částky lze navýšit prostřednictvím násobků (až 5 ×)
je nutné zadat počet sedadel dle technického průkazu

6. Připojištění zavazadel – limit 10 000 Kč

160 Kč

pro osobní vozidla do 3,5 t
při odcizení celého vozu

při dopravní nehodě/odcizení celého vozu

7. Připojištění odcizení vozidla – limit 50 000 Kč/100 000 Kč/150 000 Kč

1. Připojištění povodně a záplavy
pojistitelné do 3. povodňové zóny
čekací doba 10 dní

pro osobní vozidla do 3,5 t
spoluúčast 5%, min. 5 000 Kč

zjištění zóny viz Aladin
maximální limit plnění 7 mil. Kč

navýšená spoluúčast 50 % pro první tři měsíce

8. Asistenční služby ÚAMK – pro osobní vozidla do 3,5 t a motocykly

2. Připojištění odcizení a loupeže
nastavení individuálního limitu
POZOR na kritéria zabezpečení viz VPP
zvýhodněná sazba mimo území krajských měst
limit 20 000 Kč pro nebytové prostory

klient automaticky získává pojištění proti vandalismu (30 000 Kč), sprejerství (30 000 Kč), jednání
pachatele k odcizení věci (30 000 Kč) – plněno i bez
zjištění pachatele

3. Připojištění tíhy sněhu a námrazy

do výše pojistné částky

4. Připojištění atmosférických srážek

limit 15 000 Kč

5. Připojištění poničení zateplené fasády

limit 30 000 Kč

vztahuje se na hlodavce, ptáky a hmyz

a) Asistenční služba SLAVIA ASSISTANCE BASIC
– technická asistence ZDARMA již k variantě POV Základ
– silniční služba – oprava na místě, pokud je to možné
– výměna/oprava pneumatiky v případě defektu
– dovoz pohonných hmot v případě spotřebování paliva
– nastartování nepojízdného vozu – pomocí startovacích
kabelů
– organizace dalších služeb za úplatu

b) Asistenční služba SLAVIA ASSISTANCE
– rozšířená asistence k variantě POV Profi a Premium
ZDARMA, k POV Základ lze přikoupit za 200 Kč/rok
– SA Basic +
– odtah vozu do nejbližšího autorizovaného
(kvalitního) servisu
– oprava vozu do 3 500 Kč
– zajištění náhradního ubytování, vozu atd.

Kontakty:
Jan Lukas | E-mail: jan.lukas@slavia-pojistovna.cz | Tel.: +420 727 984 204
Slavia pojišťovna | E-mail: info.ps@slavia-pojistovna.cz | Tel.: +420 255 790 212
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Cestovní pojištění SVĚT

Zdravotní pojištění cizinců

cestovní pojištění léčebných výloh s možností dalších připojištění
varianta Turistická cesta, Pracovní cesta a Aktivity+
varianta Aktivity+ kryje rizikové sporty a vysokohorskou turistiku do 4 500 m. n. m.
fixní cena pro dlouhodobé pobyty v zahraničí (Au-pair)
cenové zvýhodnění pro turistické destinace mimo Evropu (Turecko, Egypt…) – od 9 Kč / den
asistenční služby EUROCROSS ASSISTANCE nepřetržitě k dispozici (24/7)
• kontakt včetně informací na kartě pojištěného

1. Léčebné výlohy
LIMIT I.

LIMIT II.

Léčebné výlohy vč. repatriace

3 500 000 Kč

7 000 000 Kč

Ošetření zubů

5 000 Kč

15 000 Kč

Opatrovník (doprava / ubytování)

20 000 / 10 000 Kč

20 000 / 10 000 Kč

Turistická cesta, aktivity +

Pracovní cesta

Smrt úrazem

100 000 Kč

200 000 Kč

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

400 000 Kč

Plná invalidita

200 000 Kč

400 000 Kč

zdravotní pojištění je nutnou podmínkou pro legální pobyt na území ČR
pojištění je určeno pro cizince, kteří žádají o povolení nebo o prodloužení pobytu na území České republiky (občané třetích zemí)
je určeno i pro občany zemí Evropské unie, pokud jsou ve své zemi odhlášeni ze systému zdravotního pojištění
pojištění splňuje požadavky zákona 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území ČR a je uznáváno Ministerstvem vnitra a Cizineckou
policií České republiky
v návaznosti na délku pobytu je pojištění děleno na nutnou a neodkladnou péči a komplexní zdravotní péči
pojištění lze sjednat i pro cizince, který pobývá v zahraničí a teprve bude žádat o vstup na území ČR
sjednává se bez spoluúčasti
široká síť smluvních zařízení
asistenční služba Eurocross Assistance je k dispozici nepřetržitě 24/7 ve většině světových jazycích
možnost pojistit těhotné ženy a profesionální sportovce
smlouva je vydána klientovi ihned po úhradě pojistného
pojištění lze sjednat i retroaktivně (se zpětným počátkem)

LIMITY

2. Úrazové pojištění

3. Pojištění odpovědnosti
Turistická cesta, aktivity +
2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

4. Pojištění nevyužití dovolené

limit 20 000 Kč

5. Pojištění zavazadel

limit 30 000 Kč
Limit 10 000 Kč na jednotlivou věc

KZPC

1 600 000 Kč
(min. 60 000 €)

1 600 000 Kč
(min. 60 000 €)

Stomatologická péče

3 000 Kč

Ambulantně předepsané léky

3 000 Kč

Poporodní zdravotní péče o novorozence
(pouze u varianty „Máma a miminko“)

–

Zpoždění letu

Únos letadla

5 000 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

7. Pojištění storna zájezdu
pojistné 2% z ceny zájezdu
plnění do 80% stornopoplatku

limit 25 000 Kč
je možné sjednat nejpozději 15 dní před datem odjezdu

8. Pojištění úhynu a nákladů veterinární péče
Limit 15 000 Kč pro Evropu
Spoluúčast 500 Kč
Kontakty:
Jan Lukas | E-mail: jan.lukas@slavia-pojistovna.cz | Tel.: +420 727 984 204
Slavia pojišťovna | E-mail: info.ps@slavia-pojistovna.cz | Tel.: +420 255 790 212
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limit 30 000 Kč
Pro psy a kočky s platným dokladem

Moderní přístup
k tradičním hodnotám

5 000 Kč

v několika světových jazycích
podpora 24/7 – non stop
vyhledání dostupné lékařské pomoci,
pomoc v případě nouze

5 000 Kč

Eurocross assistance: +420 296 339 679

300 000 Kč

v případě návštěvy lékařského zařízení je
vždy třeba kontaktovat AS

NZPC
je určeno pro krátkodobé pobyty do 90 dnů
kryje náklady spojené s akutním lékařským zásahem
v případě sjednání smlouvy typu Schengen se pojištění vztahuje
i na nutnou a neodkladnou péči v Schengenském prostoru
vztahuje se na léky předepsané lékařem a na akutní ošetření zubů
zdravotní stav pojištěného před uzavřením smlouvy se nezkoumá
dítě lze pojistit již od 3. měsíce věku
maximální vstupní věk není omezen
slevový program pro studenty

6. Pojištění zpoždění zavazadel, zpoždění letu, únosu letadla
Zpoždění zavazadel

ASISTENČNÍ SLUŽBA
NZPC

Zdravotní péče a převoz

Pracovní cesta

Za újmu na zdraví
Za škodu na majetku

Limit 15 000 Kč pro Evropu

Rescue card
on board

KZPC
je určeno pro střednědobé a dlouhodobé pobyty, zpravidla nad
90 dní
rozsah je obdobný rozsahu veřejného zdravotního pojištění v ČR,
je ale omezen limity a výlukami
po uplynutí čekací doby (3 měsíce) se vztahuje pojištění na zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem pojištěné – nikoliv ovšem poporodní péče o dítě
u smluv typu „Máma a miminko“ je hrazená i poporodní zdravotní
péči o novorozence pojištěné na území ČR
pokrývá nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého
onemocnění nebo úrazu v Schengenském prostoru
zahrnuta repatriace nebo přeprava tělesných ostatků pojištěného
do mateřské země
u dětí jsou hrazeny veškeré preventivní prohlídky a očkování
podle Českého očkovacího kalendáře

Modelový příklad:
Klient dostane horečku a silné bolesti v krku. Zavolá na asistenční službu a obrátí se na lékaře, kterého mu operátor AS doporučí. Na základě toho,
jaký typ pojištění klient využívá, mu bude hrazena následující péče:

NZPC

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a to ve výši, která odpovídá úhradě
z veřejného zdravotního pojištění. Následné kontroly u lékaře nejsou hrazeny.

KZPC

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a ve výši, která odpovídá úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Všechny následné kontroly spojené s tímto onemocněním budou také hrazeny.

Kontakty:
Bc. Kateřina Šejvlová | E-mail: katerina.sejvlova@slavia-pojistovna.cz | Tel.: +420 739 248 036
Slavia pojišťovna | E-mail: info.ps@slavia-pojistovna.cz | Tel.: +420 255 790 212
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Napsali o nás:

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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