Vážení obchodní přátelé,
doba adventu a zimních radovánek je tu a s ní i další novinky z naší společnosti. Vánoce jsou sice dobou klidu a míru,
ale také velkého pracovního nasazení, které přináší konec roku.
U nás v pojišťovně máme v tomto vánočním čase napilno a připravujeme novinky a vylepšení našich produktů, webových stránek a dalších služeb pro váš lepší servis. Dovolte mi tedy seznámit Vás s těmi nejzásadnějšími:

Nový web
Slavia pojišťovny
Jako vánoční překvapení jsme pro
Vás přichystali nový web Slavia pojišťovny, který bude spuštěn v nejbližších dnech. Těšíme se, že Vám
přinese snazší orientaci, rychlý přístup k informacím a příjemné uživatelské prostředí.

Novinka v našem produktu POV
Od 1. 12. 2014 Slavia pojišťovna rozšířila rozsah asistenčních služeb pro
osobní vozidla do 3,5 t a motocykly.
Nově jsme zavedli asistenční program SLAVIA ASSISTANCE BASIC, který je
pro výše uvedené kategorie vozidel našim klientům poskytován zdarma
k variantě povinného ručení ZÁKLAD (limity plnění 35/35 mil. Kč). Asistenci BASIC poskytujeme nejen pro nově uzavírané pojistné smlouvy, ale
přikládáme ji zdarma i našim stávajícím klientům k výročnímu dni počátku pojištění. Stávající klienti budou o možnosti využití SLAVIA ASSISTANCE BASIC informováni ve výročním dopisu.
SLAVIA ASSISTANCE BASIC řidičům pomůže v tíživých situacích, se kterými se v silničním provozu mohou setkat. Jako příklad můžeme uvést
defekt pneumatiky, zajištění odtahu nepojízdného vozidla apod. Přesný
rozsah poskytovaných služeb je uveden v pojistných podmínkách DPP
ASB 12/2014.

Přicházíme jako první s unikátním pojištěním
odpovědnosti členů řídících orgánů.
Jsme menší, proto můžeme flexibilněji reagovat na aktuální potřeby a nabídnout individuální D&O.
ným vývojem. Zájem o tento druh pojištění zvýšil také
vliv mezinárodního obchodu, v řadě evropských zemí
se jedná o zcela běžný způsob ochrany odpovědnosti členů řídících orgánů a podobnou ochranu začali
přirozeně požadovat i čeští manažeři. Nicméně hlavní vlna zájmu o toto pojištění přišla právě s nabytím
účinnosti výše zmiňovaných zákonů.
Nová legislativa totiž zpřísnila odpovědnost jednotlivých členů statutárních a dozorčích orgánů společností. Ti nyní ručí celým svým majetkem, členové kolektivních orgánů ručí za rozhodnutí všichni společně
a nerozdílně.
S hrdostí se s Vámi chceme podělit o informaci, že Slavia, ačkoliv patří mezi menší pojišťovny, přichází jako
první na tuzemském trhu s unikátním osobním pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou členem řídicího orgánu. Pojištění mohou využít členové statutárních orgánů širokého spektra organizací a ošetřeny
jsou nejrozmanitější škody, které může pochybení vedoucích pracovníků způsobit.
Jistě všichni víte, že v oblasti pojištění D&O neboli
manažerské odpovědnosti, se Slavia řadí mezi přední
hráče na trhu. Využili jsme proto situace a v návaznosti na nové zásadní změny legislativy, konkrétně nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích, jsme vyvinuli nový produkt – osobní manažerské pojištění (individuální D&O). Pojištění D&O
prošlo v posledních letech v České republice výraz-

Dalším argumentem pro uzavření pojištění je fakt, že
doba mezi porušením povinnosti člena řídícího orgánu
a uplatněním nároku je často velice dlouhá, může dosáhnout i několika let. Je proto možné, že manažer, vůči
kterému byl uplatněn nárok, již nemusí ve společnosti,
kde působil a byl případně zahrnut do D&O pojištění,
pracovat. Tím pádem ztrácí jistotu, že je s odstupem
jeho odpovědnost stále ochráněna. Proto je nejjistějším řešením sjednání individuálního D&O pojištění.
Pojištění manažerské odpovědnosti tak dokáže spolehlivě eliminovat rizika vyplývající z výkonu funkce
členů řídících orgánů společností. Pojištění kryje způsobenou finanční škodu, náklady právního zastoupení při projednávání vzneseného nároku před soudem
a řadu dalších nákladů.

O nás a nových produktech v mediích!

Vaše Slavia pojišťovna a.s.
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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Moderní přístup
k tradičním hodnotám

