
 

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. 

 

 

 

 

Pojišťovna České spořitelny vyplácí při vážném 

onemocnění příspěvek na léčení 60 000 korun 

Praha 3. dubna 2017 

Pojišťovna České spořitelny zvýhodnila pojištění vážných nemocí prostřednictvím 

mimořádné jarní akce. Klientům, kteří si od 1. dubna 2017 do 31. května 2017 toto 

pojištění v rámci FLEXI životního pojištění sjednají a v budoucnu onemocní kteroukoliv 

ze sjednaných diagnóz, vyplatí příspěvek na léčení 60 000 korun. Akce platí i pro 

stávající klienty, kteří si pojištění vážných nemocí do smlouvy poprvé přidají.  

Pojišťovna bude příspěvek na léčení vyplácet měsíčně v šesti pravidelných platbách ve výši 

10 000 korun. „Příspěvek na léčení vyplatíme automaticky, klienti o něj nebudou muset žádat 

ani prokazovat své náklady s léčením. Peníze navíc tak mohou klienti využít už na začátku 

léčby, kdy jsou náklady s ní související nejvyšší,“ uvádí Petr Procházka, ředitel úseku řízení 

produktů Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Léčba vážných nemocí obvykle trvá několik 

měsíců i let. Vážné nemoci také bývají nejčastější příčinou invalidity, a tak je důležité se pro 

tyto případy dobře zajistit.“ 

Pojišťovna České spořitelny podporuje pojištění vážných nemocí zvýhodněnými akcemi již 

pátým rokem. Zaměřuje se přitom vždy na vážné životní situace. V uplynulých letech už 

proběhly například akce pro případ infarktu myokardu, mozkové mrtvice, onkologických 

onemocnění, vážných nemocí způsobených klíštětem, trvalých následků způsobených při 

dopravní nehodě a invalidity.  

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

 

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 

http://www.flexi.cz/

