
 

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.  

 

 

 

Klienti Pojišťovny České spořitelny už rok hlásí pojistné 

události on-line  

Praha 11. dubna 2017 

Už rok klienti Pojišťovny České spořitelny hlásí pojistné události v oblasti životního 

pojištění on-line, prostřednictvím chytrého systému s individuálním navedením podle 

pojistné smlouvy. Aktuálně on-line hlášení využívá téměř 3 500 klientů měsíčně. Každá 

čtvrtá pojistná událost je tak nahlášena elektronicky, bezchybně a z pohodlí domova.  

„Klienti oceňují zejména to, že mají hlášení více pod kontrolou, a také rychlost likvidace,“ říká 

Petr Zapletal, generální ředitel Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Nejčastěji nám klienti 

hlásí, stejně jako na papírových formulářích, denní odškodné za úrazy a onemocnění.“ 

Pojišťovna České spořitelny on-line hlášení pojistných událostí nadále zdokonaluje. „Od dubna 

mohou klienti nahlásit on-line ošetřování dítěte,“ představuje nové možnosti on-line systému 

Petr Zapletal. 

On-line hlášení pojistných událostí klientům umožňuje nahlásit pojistnou událost 

prostřednictvím webu, včetně přiložení související dokumentace. Nabízí jim individualizované 

hlášení podle sjednané pojistné smlouvy (například u denního odškodného, hospitalizace a 

pracovní neschopnosti hlídá různý počet dní, od kterých mají pojištění sjednané) a dále podle 

vyplněných informací řekne, které dokumenty mají přiložit. Systém tak pomocí automatických 

kontrol zabezpečuje bezchybné nahlášení, které putuje rovnou na stůl likvidátora, což celý 

proces značně zkrátí. Klientům také nabízí on-line sledování stavu jejich pojistné události, 

položení dotazu likvidátorovi a nakonec i hodnocení celé likvidace.  

 

 

 

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 


