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Slavia pojišťovna představila novinku. Pojištění úrazu a 

nemoci PRO Zdraví obsahuje vychytávky, které doposud 

na trhu nenajdete 

 

Praha, 23. listopadu 2021  

 

Zbrusu nové pojištění úrazu a nemoci nazvané PRO Zdraví představila Slavia 

pojišťovna. V případě onemocnění chrání jak jednotlivce, tak i celé rodiny, již po dvou 

měsících od uzavření pojistky. Na rozdíl od podobných produktů u konkurence 

poskytuje PRO Zdraví denní odškodné za léčení úrazu a dorovnání obvyklého příjmu 

při pracovní neschopnosti. Přináší finanční jistoty po téměř třech desítkách závažných 

chorob, při trvalých následcích a týká se i smrti úrazem či v důsledku nemoci. Novinka 

je vstřícná k rekreačním sportovcům, protože v jejich případě neobsahuje žádný 

seznam nepojistitelných sportů. Díky speciální konstrukci klientovi s pojistnou 

událostí u Slavie hned neskončí celé pojištění. Automatickou součástí jsou zde  

i služby Asistenta pro zdravý život, které zahrnují například výživového poradce, 

životního kouče, fyzioterapeuta či psychologa. 

Pojištění zdravotních rizik pokrývá širokou škálu nemocí a úrazů. Nejvyšší ze tří variant 

s názvem Jubileum zahrnuje 29 diagnóz, např. včetně Parkinsonovy choroby, epilepsie, 

lymské boreliózy či těžkých popálenin. Střední varianta Jistota obsahuje HIV, encefalitidu, 

meningitidu, operaci srdeční chlopně nebo čekatelství na transplantaci. Základní verze kryje 

rakovinu, infarkt, mrtvici a poškození mozku.  

„Služby Asistenta pro zdravý život získávají všichni klienti automaticky a zdarma, protože 

registrujeme jejich zájem jak o zdravotní prevenci, tak i potřebu zabezpečit svoji rodinu pro 

případ, že dojde k úrazu, nemoci, nebo dokonce k úmrtí živitele,“ vysvětluje produktový 

ředitel Slavia pojišťovny Ladislav Bělina. „Tohle pojištění si každý může nastavit přesně 

podle svých představ, a to včetně až desetinásobného plnění. V praxi může jít třeba o 

profesionálního houslistu, který přišel o prst a nemůže se nadále živit hraním. S pojistkou na 

jeden milion korun mu za anatomickou ztrátu ukazováku zaplatíme 270 tisíc korun a se 

čtyřnásobným plněním dokonce přes milion korun. Při sjednané hospitalizaci dostane také 

vyplacenou pojistku za pobyt v nemocnici a potom i za trvalé následky,“ doplňuje pro ilustraci 

Bělina.  

 

Při tvorbě pojištění se Slavia zaměřila také na rodiče s dětmi. Když jim pojištěný potomek 

například onemocní a rodič s ním zůstane 30 dní v nemocnici, pojišťovna mu při sjednané 

částce 200 korun za den zaplatí celkem 6 tisíc korun. 

 

Více informací se dozvíte na www.slavia-pojistovna.cz 

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Václav Bálek, tel.: 605 203 447, vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz 

 

http://www.slavia-pojistovna.cz/
mailto:vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz
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O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých 

zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze 

českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven 

v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, 

kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, 

živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i 

personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 17 poboček a více než stovky kontaktní míst 

obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat 

fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia 

pojišťovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 


