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„Rodinné firmy jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, a to i díky 
tomu, že jejich rodinná povaha má větší schopnost přečkat složitá období. V jednom takovém 
se právě nacházíme a musím před nimi smeknout, i díky nim se daří stavět ekonomiku na nohy 
rychleji, než se předpokládalo,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: Mgr. Michal Skřivánek, Tel.: +420 776 744 800, E-mail: michal.skrivanek@slavia-pojistovna.cz

Slavia pojišťovna jako ryze česká společnost rodinného typu, jako 
člen Asociace malých a středních podniků v České republice, vel-
mi dobře rozumí rizikům, které souvisejí s  podnikáním malých 
a středních podniků v Česku.

Proto pro podporu výše řečeného Slavia pojišťovna ve spoluprá-
ci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České re-
publiky (AMSP ČR) vytvořila speciální pojistný program, který má 
právě rodinným firmám formou pojištění pomoci zajistit jejich 
rodinné podnikání.

Pojistný program je určen pro Rodinné firmy, které jsou uvedeny 
v Registru rodinných podniků. Nad rámec pojistného programu, 
Slavia pojišťovna těmto podnikům nabídne:

• pomoc při orientaci v pojistné sféře rodinného podnikání,

• zvláštní VIP přístup na pobočkách Slavia pojišťovna,

• speciální slevu pro firmy registrované v  Registru rodinných 
podniků,

• pomoc s vyřízení případné pojistné události.

Vlastní pojistný program se technicky skládá z následujících pro-
duktů:

Pojištění rodinného majetku a odpovědnosti
Speciální sleva ve výši 10 % pro majitele rodinných firem a jejich 
rodinné příslušníky na pojištění privátního majetku (domácnosti 
a nemovitosti) a odpovědnosti. 

Slavia pojišťovna má v rámci trhu jeden z nejnovějších a nejak-
tuálnějších produktů v této oblasti. Obsahuje široké krytí rizik, 
včetně asistenčních služeb řemeslníků ve spolupráci s Global 
Assistance, což je špičková asistenční služba. 

Technická asistence, která za Vás zorganizuje a  uhradí dopravu 
a práci či materiál technické pomoci, např. elektrikář, plynař, in-
stalatér, topenář, sklenář, zámečník.

Pojištění pro Živnostníky a SME
Pojistný program vytvořený speciálně pro malé a  střední podni-
ky rodinného či cechovního typu. Produkt obsahující veškerá rizi-
ka, která mohou ohrozit podnikání, tzn.  pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené výkonem povolání, škody na věcech movitých 
(včetně zásob) a škody na nemovitostech (včetně pronajatých). Vý-
hodou produktu je možnost pojistit až 5 činností dle živnostenské-
ho rejstříku jednou smlouvou, zadat až 5 míst pojištění a předem 

nadefinované balíčky pro vybrané profese (žádná zbytečná připo-
jištění, která pro danou profesi nejsou obvyklá). Velkou výhodou je 
jednoduchost pojistné smlouvy, která vzniká on-line zaplacením, 
tzn. klient všechny dokumenty obdrží ihned do e-mailu. 

Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů 
společností D&O
Toto pojištění je určeno pro rodinné podniky, které mají členy sta-
tutárních a kontrolních orgánů pověřených obchodním vedením 
společnosti a  zastupováním společnosti navenek, odpovídající 
celým svým majetkem a  bez ohledu na  zavinění za  škodu, kte-
rou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých 
zákonných nebo smluvně převzatých povinností.

Členové orgánů společnosti mají zákonem uloženy povinnosti, 
jejichž neúmyslným porušením mohou způsobit rozsáhlou ško-
du. Odpovědnost statutárního a  dozorčího orgánu za  vzniklou 
finanční škodu, kterou způsobí při výkonu své funkce společnosti 
nebo třetím osobám, je předmětem D&O pojištění.

Pojištění D&O je výhodné pro samotnou rodinnou firmu, které– 
umožňuje snížit riziko zhoršení ekonomické situace společnosti 
v důsledku pochybení člena statutárního orgánu.

Pro akcionáře, obchodní partnery, společníky, věřitele…, kteří 
mají snazší vymahatelnost svých nároků.

Předmětem pojištění je odpovědnost za finanční škodu vzniklou 
v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrol-
ního orgánu společnosti.

Pojištění vozidel do rodinných flotil
Nabízíme flotilové pojištění vozidel v rámci rodinné flotily. Floti-
lu je možné založit již jedním vozidlem a další vozidla připojistit 
v průběhu roku. Flotilu  je zároveň možné založit i na rodné číslo. 
Výhodou je zejména snadná správa pojištění, kdy zelené karty 
jsou klientovi doručeny v jednom balíku jedenkrát ročně a placení 
pojistného je zabezpečeno jednou vystavenou fakturou za všech-
na vozidla. Veškeré změny ve vozovém parku (prodeje, pořízení 
vozidel, změny RZ apod.) je možné hlásit e-mailem. Za  udělení 
zvýhodněných sazeb a  zároveň dohled nad nízkou škodovostí 
flotily odpovídá pojistník, pod kterým jsou smlouvy vedeny. 

Výhodou pojistného programu Slavia pojišťovna je jeho 
variabilita. Slavia pojišťovna je připravena flexibilně při-
způsobovat nabídku, zaměření a  způsob sjednání pojist-
ného produktu příslušnému směru podnikání té které 
rodinné firmy. Současně avizuje svou připravenost poskyt-
nout členů AMSP ČR speciální servis, a  to na  všech svých 
pobočkách České republiky.


