
 

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 cenných papírů 

Praha. 

 

 

 

Pojištění adrenalinových sportů o prázdninách roste – za 

úrazy nejčastěji mohou čtyřkolky  

Praha 19. července 2016 

Pojišťovně České spořitelny o prázdninách pravidelně roste počet pojištění pro případ 

úrazu při adrenalinových sportech. Loni si toto riziko pojistilo přes pět tisíc lidí, 

přičemž během prázdnin jich bylo téměř 1 500. Nejvyužívanějším měsícem v roce byl 

loni červenec, kdy se pojistilo téměř 800 lidí, nejslabší byl se stovkou pojištění 

listopad. Nejčastěji klienti hlásí úrazy na čtyřkolkách. 

„Pojištění adrenalinových sportů provozovaných rekreačně nabízíme v rámci FLEXI životního 

pojištění zdarma až na 30 dní v roce,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů 

Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Pokud si naši klienti pojištění aktivují, jsou pojištěni 

pro veškeré rekreační rizikové aktivity, jako je například seskok padákem, horolezectví, 

bungee jumping, potápění s dýchacím přístrojem, rafting a další, a to kdekoliv na světě a ve 

dnech, které si sami vyberou.“ Pojištění adrenalinových sportů lze aktivovat přímo v den 

rizikové aktivity prostřednictvím SMS nebo na webu Pojišťovny České spořitelny, nejpozději 

dvě hodiny předem. 

Nejvíce úrazů při adrenalinových sportech hlásí klienti po jízdě na čtyřkolkách. Škála 

nahlášených úrazů je široká, od lehčích úrazů – například pohmoždění hrudníku a hlavy, 

která je většinou chráněna helmou – po závažné zlomeniny páteře a pánve. 

 

 

 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Jana Náchodská 

tisková mluvčí 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 

tel.: +420 466 051 730 

mobil: +420 733 143 413 

e-mail: jnachodska@pojistovnacs.cz 

 


