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V autopojištění vloni rostla Slavia pojišťovna třikrát rychleji 

než trh 

Praha, 18. ledna 2023  

Slavia pojišťovna v lednu překročila hranici 200 tisíc pojištěných vozidel a její kmen 

nadále roste. Díky nové segmentaci se navíc stává atraktivní i pro dražší  

a luxusnější vozidla. Zatímco trh rostl v průměru o zhruba dvě procenta, u Slavie šlo  

o sedmiprocentní růst.  

„V autopojištění přitahujeme pozornost motoristů dlouhodobě, protože jsme již mnoho let 

významným hráčem na trhu povinného ručení. Nerosteme však bezhlavě a dbáme na to, aby 

u nás kvantita byla vždy spojená s kvalitou,“ říká ředitel úpisu autopojištění Slavia pojišťovny 

Ladislav Bělina. „V praxi to znamená, že svým klientům nejenom sjednáme smlouvu  

a vydáme zelenou, respektive dnes už bílou kartu, ale také všem zajistíme kvalitní likvidaci, 

asistenci a vstřícný a ochotný přístup při komunikaci s pojišťovnou,“ dodává Bělina.  

Zatímco v roce 2009 jezdilo s pojištěním Slavie pouze 28 tisíc vozidel, o dva roky později  

už jich bylo 127 tisíc a před dvěma roky 177 tisíc. Do roku 2023 Slavia vstoupila s číslem  

200 tisíc. Loňský rok zahájila se 183 tisíci pojištěnými vozidly a každý měsíc tento počet 

narůstal o jeden až dva tisíce nových motoristů, přičemž v závěrečných měsících roku  

se jejich počet dokonce ztrojnásobil. 

„V minulosti si nás motoristé spojovali hlavně s povinným ručením pro auta středních tříd,  

ale to už neplatí,“ upozorňuje Bělina a poukazuje při tom na novou slavistickou segmentaci, 

která je teď lákavá i pro majitele dražších nebo luxusních vozidel a v havarijním pojištění  

už standardně oslovuje i řidiče prémiových automobilů. Zatímco dříve nabídka Slavie mířila 

na nižší pojistné částky kolem 200 až 400 tisíc korun a na starší vozidla, dnes už dokáže 

nabídnout autopojištění i pro vozidla s pojistnými částkami do pěti milionů korun.  

Motoristé také přivítali několik novinek z posledních období. Nemusí už například před 

uzavřením smlouvy na nové vozidlo přikládat fotky svého auta a volí si nikoliv procentuální, 

ale pouze fixní spoluúčast od 5000 do 15 000 korun. Bude-li tak jejich škoda třeba 

statisícová nebo milionová, žádný jiný výpočet už jim výplatu peněz od Slavie snižovat 

nebude. 

 

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 
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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.  


