
 

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 obyvate l. 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. 

 

 

FLEXI životní pojištění podeváté v řadě vítězem Zlaté 

koruny! 

Praha 12. června 2017 

Pojišťovna České spořitelny opět získala zlato v soutěži Zlatá koruna. Její FLEXI životní 

pojištění si už podeváté v řadě odneslo zlatou medaili a potvrdilo tak už poněkolikáté 

svoji pozici nejlepšího životního pojištění na českém trhu. Ocenění převzal 8. června 

Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. FLEXI 

životní pojištění je na trhu již 17 let a má jej sjednané více než milion klientů. 

„Moc si vážím dalšího ocenění, které FLEXI získalo. Každý rok intenzivně pracujeme na 

novinkách, které do produktu vždy koncem roku zavádíme. Našim klientům tak můžeme 

nabídnout stále tu nejlepší finanční ochranu při vážných nemocech a úrazech,“ komentuje 

devátou medaili Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny a 

doplňuje: „Rád bych poděkoval všem, kteří se na celém procesu okolo FLEXI životního 

pojištění podílejí – zaměstnancům pojišťovny, obchodním partnerům i klientům, kteří mu 

věnovali svoji důvěru. Nadále budeme pracovat na tom, abychom ji nezklamali.“  

FLEXI životní pojištění poprvé získalo zlato v soutěži Zlatá koruna v roce 2009. Od té doby 

každoročně vítězí jako nejlepší produkt na trhu v kategorii životního pojištění. K získanému 

ocenění mu pravděpodobně pomohly také pravidelné inovace. Letos to bylo vylepšení 

pojištění vážných nemocí a novinka u dětí – pojištění ošetřování dítěte při dlouhodobé léčbě.  

Soutěž Zlatá koruna hodnotí finanční produkty na českém trhu již čtrnáct let. Nejlepší produkty 

v šestnácti produktových kategoriích vybírá Finanční akademie složená z více jak tří set 

finančních odborníků. Nezávislé a odborné hodnocení tak zaručuje kvalitu oceněných 

produktů. 

 
 

 
 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Jana Náchodská 

tisková mluvčí 

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

tel.: +420 958 858 730 

mobil: +420 733 143 413 

e-mail: jnachodska@pojistovnacs.cz 


