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Slavia pojišťovna představuje produkt Živnostník
pro drobné české podnikatele
Praha, 5. října 2020 – Tradiční česká Slavia pojišťovna přichází s novým produktem Živnostník,
který je šitý na míru malým českým podnikatelům. Nový produkt je vytvořen tak, aby byl moderní
a maximálně uživatelsky dostupný: pojištění lze proto uzavřít online během několika minut a
veškeré detaily mít poté k dispozici přehledně na jednom místě.
Živnostníci a drobní podnikatelé mají od nynějška možnost pojistit si u ryze české Slavia pojišťovny
svůj movitý i nemovitý majetek proti široké škále rizik. Mezi ně patří nepředvídatelné živelné
pohromy, jako je požár, vichřice nebo povodeň, ale i škody vzniklé vandalismem či přímo krádeží.
Nepříjemnosti však mohou nastat i tehdy, pokud samotná práce nebo produkt poškodí zákazníka či
jinou třetí osobu. Pro tyto případy má program Živnostník připraveno i pojištění odpovědnosti za
vzniklou újmu, které se v případě potřeby postará o náhradu nákladů za vzniklé škody.
„Podpora živnostníků je obzvlášť v této nelehké době stěžejní, a jsem rád, že se naší pojišťovně
podařilo uvést do chodu tento nový produkt. Připravili jsme jej tak, aby pokrylo specifické potřeby
našich drobných podnikatelů a pomohlo jim překonávat veškeré myslitelné obtíže,“ říká Ladislav
Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny, a dodává: „Toto téma se pro nás stalo v letošním roce
klíčovým, a proto jsme také na jaře uzavřeli spolupráci s Asociací malých a středních podnikatelů,
abychom získali k problematice co nejkomplexnější přístup.“
Pojištění Živnostník lze uzavřít na více činností, které má klient uvedené ve svém živnostenském listě,
a to ve třech variantách s rozličným počtem připojištění a výší limitů plnění. Drobní podnikatelé tak
budou mít všechny činnosti pojištěné na jedné smlouvě. Zároveň si mohou vybrat, zda jim postačí
jednoduchý balíček Základ, jehož krytí už ovšem obsahuje všechna nejčastější rizika, nebo sáhnou po
rozšířenější variantě Jistota, popřípadě si budou chtít zabezpečit podnikání s nejširším balíčkem
Jubileum. S vyšší variantou produktu pak stoupají limity krytí a přidávají se další, méně častá, rizika.
Pro pět nejčastějších oborů podnikání jsou v kalkulátoru již připravené nadefinované balíčky
pojištění přesně na míru, aby neobsahovaly připojištění, které daná činnost většinově nevyužije. Do
budoucna pak jistě budou přibývat další profese, kde bude možné tyto balíčky využít.
Vítaným benefitem nového pojistného produktu Živnostník je bezesporu jeho rychlost a
srozumitelnost. Smlouvu lze uzavřít zcela bezpapírově online, a to během několika minut. Veškeré
dokumenty a informace k pojistným podmínkám získá klient přehledně ihned po zaplacení pojistky
do svého e-mailu.

O společnosti Slavia pojišťovna:
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
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v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti
pojištění cizinců. 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.

