
 

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

společnosti činí 1,9 miliardy korun a v roce 2014 dosáhla předepsané pojistné hodnoty 11,9 miliardy korun. Pojišťovna České spořitelny má 270 

zaměstnanců a od roku 2008 patří do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Ta je předním specialistou na poj ištění v Rakousku 

a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouholetou tradicí a silnými značkami. VIG staví na základech 

190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 24 000 zaměstnanci je koncern VIG 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 inovovala FLEXI životní 

pojištění a zvýhodnila sjednání vážných rizik 

Praha 4. ledna 2016 

Pojišťovna České spořitelny inovovala od ledna 2016 FLEXI životní pojištění. Za stejné 

peníze nyní kryje více diagnóz vážných onemocnění. Klienti, kteří si sjednají pojištění 

klíčových životních rizik, tedy smrti, invalidity a vážných nemocí a úrazů, budou díky 

slevě za komplexní rozsah pojištění platit nižší pojistné. Dětem pojištění nově kryje 

bezmocnost a hradí doprovod zákonného zástupce při jejich hospitalizaci. 

„V rámci dlouhodobé strategie podporujeme sjednávání vážných životních rizik, která bývají příčinou 

významného zásahu do rodinného rozpočtu a mohou potkat každého z nás. Tentokrát přicházíme s 

novým slevovým systémem, jímž chceme odměnit právě ty klienty, kteří si jejich pojištění sjednají,“ 

komentuje změny ve FLEXI životním pojištění Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů 

Pojišťovny České spořitelny. „Zdarma také rozšiřujeme diagnózy vážných onemocnění, nabízíme tak 

ještě větší finanční jistotu,“ dodává Petr Procházka. 

Produktové úpravy platí jak pro nové klienty, tak i pro klienty, kteří FLEXI životní pojištění již mají 

sjednané. Stávajícím klientům se část vylepšení do smlouvy zavádí automaticky bez vlivu na cenu 

pojistného. Ostatní možnosti, které mají na cenu pojistného vliv, si klienti mohou do stávající smlouvy 

doplnit pomocí dodatku.   

Sleva za komplexní rozsah pojištění – slevu na pojistném klienti získají, pokud součet sjednaných 

pojistných částek vážných rizik (smrt, invalidita, vážné nemoci a úrazy) dosáhne minimálně 

500 000 Kč. Pro splnění této podmínky může být na smlouvě sjednáno jen jedno riziko. S vyššími 

pojistnými částkami se sleva zvyšuje. Klienti tak mohou dosáhnout tří stupňů slevy – základní, střední 

a maximální. Nejvyšší slevy klienti dosáhnou při součtu pojistných částek nad 1,5 mil. Kč.  

Nové diagnózy vážných onemocnění – bez navýšení ceny rozšiřujeme seznam diagnóz, u kterých 

vyplatíme pojistné plnění. Nově plníme také za Crohnovu chorobu, amyotrofickou laterální sklerózu, 

významné poškození mozku způsobené úrazem a stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva 

s nutností totální parenterální umělé výživy. 

Dětská bezmocnost – sjednáváme nové riziko pro případ nutné dlouhodobé péče. Sjednanou 

pojistnou částku vyplatíme jednorázově. 

Doprovod dítěte při hospitalizaci – nově hradíme doprovod zákonného zástupce při hospitalizaci 

dítěte do 7 let, a to od 15. dne pobytu v nemocnici. 

Pojišťovna České spořitelny inovuje FLEXI životní pojištění pravidelně – každý rok k 1. lednu. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Jana Náchodská 
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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 
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