
 

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 25 000 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 připravila nové rizikové 

pojištění FLEXI RISK 

Praha 2. listopadu 2017 

Zcela nové, čistě rizikové pojištění FLEXI RISK uvedla na trh 1. listopadu 2017 

Pojišťovna České spořitelny. Nabízí tak životní pojištění i klientům, kteří nechtějí 

prostřednictvím svého pojištění zároveň investovat. FLEXI RISK poskytuje jednoduché, 

rychlé pojištění všech životních rizik, a to bez jakýchkoliv dalších poplatků. K velkým 

výhodám patří také 26% sleva za zdravý životní styl a možnost sjednat vysoké pojistné 

částky bez zdravotního zkoumání. 

„V posledních letech zaznamenáváme mnohem větší zájem o pojištění rizik. Životní pojištění 

FLEXI RISK jsme proto připravili podle posledních trendů a sjednáváme ho na míru každému 

podle jeho situace tak, aby dostatečně jistilo finanční příjem v průběhu celého života,“ uvedl 

Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Klienty neřadíme 

do rizikových skupin, takže i pokud dělají rizikové sporty nebo mají rizikové zaměstnání, neplatí 

obvyklou přirážku za pojištění, naopak systémem slev zvýhodňujeme zdravý způsob života a 

zájem o své zabezpečení,“ doplnil Petr Procházka. 

Hlavní výhody FLEXI RISKu: 

 Riziková pojistka bez investiční složky. 

 Jednoduchá pojistka. 

o Rychlé sjednání 

o Počátek pojištění hned následující den 

o Bez poplatků 

o Klient přesně vidí, co platí – systém účtenky 

o Výplata u úrazů ihned po stanovení diagnózy 

 Sleva 26 % za zdravý životní styl. 

 Sleva za komplexní rozsah pojištění. 

 Sleva za výši běžného pojistného – 10 % při pojistném od 1000 Kč měsíčně. 

 Vysoké limity bez zdravotního zkoumání. 

 Zdravotní posouzení jen k danému riziku. 

 

Na FLEXI RISK včetně jeho kalkulačky se můžete podívat zde: 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Jana Náchodská 

tisková mluvčí 

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

tel.: +420 958 858 730 

http://www.flexirisk.cz/
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