
 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se specializuje na životní pojištění. Byla založena v roce 1992 a dnes patří mezi největší 

pojišťovny na českém trhu. Klientům nabízí kvalitní produkty životního pojištění v široké síti poboček České spořitelny a u renomovaných externích 

partnerů. Pojišťovna České spořitelny má 280 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti činí 1,9 miliardy korun a v roce 2015 dosáhlo předepsané 

pojistné 8,9 miliardy korun. Pojišťovna České spořitelny patří od roku 2008 do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG), která je 

předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Do skupiny VIG patří okolo 50 společností s dlouholetou tradicí a 

silnými značkami ve 25 zemích. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví a s přibližně 24 000 zaměstnanci je jasným lídrem 

na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na 

burze kótovaná VIG je podnikem s největším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX. Akcie jsou kótovány i na Burze cennýc h papírů 

Praha. 

 

 

Pojišťovna České spořitelny vyplácí při mozkové příhodě 

dvojnásobek 

Praha 4. dubna 2016 

Pojišťovna České spořitelny spustila zvýhodněnou akci na pojištění vážných nemocí a 

úrazů. Klientům, kteří si od 1. dubna 2016 do 31. května 2016 v rámci FLEXI životního 

pojištění toto pojištění sjednají a v budoucnu je postihne mozková příhoda, vyplatí 

dvojnásobek sjednané částky. Akce mohou využít i stávající klienti, kteří si toto 

pojištění do smlouvy poprvé přidají. Klienti tak mohou za nižší cenu získat vysoké 

finanční krytí situace, která může, kromě jejich zdraví, ohrozit dlouhodobě i jejich 

schopnost pracovat a tím i finanční příjem. 

„Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Třetina z těch, 

kteří mrtvici přežijí, bývá bohužel doživotně postižena,“ upozorňuje Petr Procházka, ředitel 

úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Mnoho našich klientů, kteří mrtvici 

prodělali, nemohou vykonávat svoji původní práci a mnoho jich nemůže pracovat vůbec,“ 

dále uvádí Petr Procházka a dodává: „Vážná onemocnění, jako je třeba právě cévní 

mozková příhoda, mají ze všech pojistných rizik nejvýznamnější dopad na výši příjmu a růst 

dodatečných nákladů. Proto je důležité se pro tento případ dobře finančně zajistit.“  

Pojišťovna České spořitelny realizuje akce na dvojnásobnou výplatu sjednané částky již 

čtvrtým rokem. Zaměřuje se přitom vždy na vážné životní situace. Loni na podzim se 

soustředila na onkologická onemocnění a na jaře na vážné nemoci způsobené klíštětem. 

Předloni pak proběhly hned tři akce, které podpořily pojištění pro případ vážných nemocí a 

úrazů, trvalých následků způsobených při dopravní nehodě a invalidity.  

Podrobnosti o akci najdete na www.flexi.cz/akce. 

Příklad: 

Klient si 23. dubna 2016 sjedná pojištění vážných nemocí a úrazů na pojistnou částku 

500 000 Kč. Za rok ho postihne cévní mozková příhoda, která mu způsobí trvalé 

neurologické postižení. Klientovi vyplatíme 1 000 000 Kč. 

 
Vyplacená částka bez 
akce 

Vyplacená částka 
s akcí 

Pojištění velmi vážných onemocnění 500 000 Kč 1 000 000 Kč  

 

 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Jana Náchodská 

tisková mluvčí 

http://www.flexi.cz/
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Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 

tel.: +420 466 051 730 

mobil: +420 733 143 413 

e-mail: jnachodska@pojistovnacs.cz 


