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Také letos bude titulárním sponzorem legendární Velké
pardubické Slavia pojišťovna
Praha, 4. května 2022
Letošní dostihová sezona odstartuje v Pardubicích už v neděli 8. května. Jejím
vrcholem pak bude 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou, která se poběží o pět
milionů korun. S nejtěžší cross country starého kontinentu je Slavia pojišťovna
spojena už od roku 2019.
"Odvaha, spolupráce, vytrvalost a tradice. To jsou vlastnosti, které charakterizují jak
pojišťovnictví, tak i dostihový sport," říká generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser.
„Kdybychom nebyli ODVÁŽNÍ, nemohli bychom klientům garantovat, že jim budeme krýt
jejich rizika. V dostihu je vidět jenom jezdec a kůň. U nás zase obchodník a likvidátor. Mezi
nimi však najdete mnoho dalších profesionálů, tvořících pestrou mozaiku profesí
a vytvářejících jistotu, že cíl je vždy nadosah. Bez jejich SPOLUPRÁCE by to byl pouhý sen.
VYTRVALOST má pojišťovnictví v DNA, protože to, co děláme, je běh na velmi dlouhou trať.
Slavia pojišťovnu navíc s nejtěžším závodem kontinentální Evropy spojuje i slavná
TRADICE, trvající půl druhého století. Obě značky do země nezadupala ani válečná léta, ani
komunistická monopolizace. Jsem rád, že se v Pardubicích budeme potkávat i letos,
a na všechny obchodní přátele, fanoušky sportu i milovníky koní se už teď moc těším,"
dodává Waisser.
Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je nejenom významným sportovním podnikem,
ale také vyhledávanou společenskou událostí, na kterou každoročně zavítají i vrcholní
představitelé našeho businessu a státní sféry. Letos se poběží v neděli 9. října.

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

1

