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Slavia pojišťovna je i nadále zajištěna u renomovaných
a kapitálově silných zajišťoven
Praha, 3. února 2022
Tak, jako klienti uzavírají smlouvy s pojišťovnami, ty zase podepisují další smlouvy se
zajišťovnami. Smyslem tohoto procesu je hladká likvidace škod i v případech, že jsou
extrémně velké a často např. spojené s obrovskými přírodními kalamitami. Dobře
zajištěná pojišťovna totiž svým klientům garantuje, že jí nikdy finance nedojdou, vždy
dostojí svým závazkům a klientovi škodu zaplatí. Slavia pojišťovna je standardně
zajištěná u renomovaných a kapitálově velmi silných zajišťoven.
„Také pro letošek jsme uzavřeli zajistné smlouvy pro snížení upisovacího rizika na úrovni
všech významných pojistných odvětví,“ vysvětluje manažer pro řízení rizik Slavia pojišťovny
Štefan Lesňák. „Svá rizika standardně snižujeme spoluprací s renomovanými zajistnými
partnery s vysokým ratingem a diverzifikací jednotlivých zajistných expozic, mezi kterými jsou
např. Swiss Re, VIG Re, SCOR nebo Everest Re,“ doplňuje Lesňák.
Na každé nové období se ve Slavii zajistný program vždy pečlivě aktualizuje a na základě
podrobných analýz pak dochází k jeho určitým úpravám. V minulosti tak už například
pojišťovna vyměnila kvůli garanci nižšího operačního rizika zajistného brokera. Její zajistný
panel totiž musí být nezničitelný. Slavia spolupracuje výlučně se zajistiteli s ratingem A, nebo
vyššími.
Stejně tak někdy dochází i ke změně vedoucích zajistných smluv a rozšíření počtu
společností na zajistném programu o nové mezinárodní zajistné brokery. Slavia třeba spojila
své síly s druhým největším zajistným brokerem na světě Guy Carpenterem a v letošním
roce se na jejím panelu zajišťovatelů nově objevila společnost Santam, která podle Standard
& Poor´s disponuje ratingem AA-.
Díky vysoké úrovni zajištění Slavia garantuje stoprocentní jistotu všem svým klientům,
kterým kryje záda v jakémkoliv pojistném segmentu.
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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,
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živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i
personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 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.
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