:

:_*::._!

šk d pan-

démia ur chlila digitaIizáciu.
Kllentom mohli v ove]ä väčšom
rozsahu ako kedykolVek pľedtym vybaviť poistn udalosť
bez
kontaktu spoistn m technikom.

Ak je záuiem o poÍstenie
Podľa informácií z člensk
ch

poisťovní slovenskej asociácie
sa paľadoxne zdá, akoby si pľáu tĺ+t9 neist ch krĺtĺck1ĺch
:"

ę19och

I\atąsu-olyvzoy

wurđDrrurerlaoltelka.

Ą] Voblasti likvidácie

ľudia začali uvedomovať

dÔleŽitosť poistenia, pretoŽe

nlektor}ích odvetviach došlo
oproti rovnakému obdobiu pred_
v

-^.9 Lv uorvPruuarue;sle
vy;sf
v ustľety.

vplnom rozsahu
pom cť.

Budtícnosť v poÍstení

vozÍdiel

Pandémia nového koronavírusu
Že množstvo ľudípracuje doma, teda aj menej jazäia.
_tt' co pľiŠlio pľácu, alebo
sa
im v ľazne zníŽili pľíjmy,buuvaŽ3vaĹ ako nájsŕ rezervy
v segmente neŽivotného poislti
v ľozpočte.Havarijné poisteni_e
tenia slabšie v sledky zaznamejaviť ako jedna z ponalo naprÍklad poistenie nov
:1ľ9Ž"
ch
loŽiek, na ktorej sa dá ušetľiť.
motoľov ch vozidiel, to ie d ''Vliška povinného zmluvného
spomalenia pľeda;'a vo- poistného
a havaľijného oois'lŤ\"T
zidie.l. Na prelome jari a leta
toh- tenia Ýozidiel sa odvÍja
oä viato roka bol evidentn zv ,šen,
ceľ ch faktoľov,'jedn m z nich

'

tozetínaŽáková,

geneľáľna riaditeľka
Slovenskej asociácie poisťovní

sp sobila,

9u v ťvJręulluur case uolall
na
majetku občanov v srivislosti
s klimatick mi excesmi,
ako
sri povodne a vÍchrice, naplno
ukázali, Že slovenská spoločnosť

pasí s pľofitabilitou. Chvíľkov
pozitivny v ,voj zpľvej vlny
nevytvoril pľiestoľ na to, aby poisťovne mohli ceny t chto poiste-

Kombinovan ukazovatel'* (Solvency
ll)

(v percentách)

zodpovednosti Natné poistenle
zaškodu sp soben pľevádzkou
m-otorov ch vozldlel
Polstenle

2o1p
4e2oil
4Q20L8

19

motorového vozldla
100,8

tot2

r_o0,3
;;':

s nákladmi
-[_lľłxlä:ĺä:älfi'i11l:lľ;:ll:ľľľ:istné

Preto sa podlä nej tľeba obrátiť

na p-oistbv u alebo spľostľedko-

ee'8

4Q2oLg ł#f

vatelä, ktor je

povinn

poskyt-

nuťsvoje sluŽby s odbornou sta:osjl'ivostb9' a zodpovedá za to,
Že klienta d kladne informoval
o obsahu poistnej zmluvy.

2Z:,:
na poistné plnenia a

pom cť,'dodáva ľiaditeľka
aso_
ciácie poisťovní.
Poistbvne m Žu pom cť iba
polstenym. Poistná zmluva
by
mala byť šitá na mieľu v tom,
Že
by mala kryť ľiziká, ktoľé poist
nÍkovi reálne hrozia. ,,Na to,
aby
boli ľiziká spľávne identifikovaa uye_dgne v poistnej zmluvą
1é
by mal dohliadnuť odboľník,..
zd r az tuje J ozeÍina Žáková.

ďalśímiVdavkamj.

vyššieakovdavky.Ko.mĹffiffi;frilľľ'łđáfffi:ä:'łjĹ19:ľ..J,."TŁälť:1i,:i"Ž,ľil:,'
zdroj: oficiálne weby klUboV

Marta Svítková

wnoČlr

ZákazníI( a ľodĺnasri stľedobodom
pozoľnosti
MetLife
za25 ľokovna Slovensku
le I ed nou z najsilnejšíchpoistbr,rrí
a

o

Bratislava

Spoločnosť

Metlife tento ľok oslavuje 25

ro_

kov p sobenia na slovenskom
poisťovacom trhu, počas
ktoľ ch poistila takmeľ kaŽdého
piateho Slováka alebo
Slovenku
a vyplatila aŽ 141 mililnov
euľ
v rámci poistn ch plnení.
Celé
Štvľťstoročie
pÔsobenia na slovenskom poisťovacom trhu je
hlavn m krédom a synonymom
spoločnosti - finančná istota.
Na začiatku ako AMSLICO
Pľvá ameľicko-slovenská pois_
ťov a doslova vyrástla ,,na zelenej l ke" a od svojho založenia
- lB. septembľa 1995 - dosahov1la l-od značkou Amslico v nimočné podnikatel'ské rispechy a pľiniesla na slovensk
tľh
mnoŽstvo inovácií od svoje] glo-

+Tffi

bálnej matky Alico' Nová kapitola poisťovne sa začala

vľo-

ku 20l0, keď sa spoločnosť
sta_
la s časťouameľickej poisťovne

Metlife' Inc. od ľoku 2014 stojí
na čele spoločnosti nov geneĺ
ľálny ľiaditeľ łłaľĺo
valáe"s,
r v zahraničn ch pobočkáchĹiopolsĺovne pÔsobÍ od roku 1995.
'ľre m a vždy bola, je a bude' na pľvom mieste spokojnosť
Kllenta, pľetože vnašom biznĹ
se je'toto najd leŽitejšie. SluŽoy kllentom poskytujeme uŽ
deslatky rokov a sme tu pľe nich
Ćas'e' keď to najviac potľebujri.
:
Sme hrdí na to, čo sme dosiah.
lt' a pľeto by som sa chcel podä-

kovať všetk m našĺmklientom,

obchodn1im paľtneľom a
aj všetk m zamestnancom za ich d _

'veĺu a spoluprácu
počas t chto
ľokov," povedal Mario Valdes.
V s časnosti má MetLife viac
.
ako 900-tisíc existujricich klientov'(individuálnych a skupinoa takmeľ lO-percentn poYI:nJ

900

individuálneho životnéhoa
ra-

zového poistenia, ktoré posky-

kompenzácie pľi pľáceneschop_

nosti, ktorá vyľovnáva rozdiel
tuje pľostredníctvom svojej
medzi v platou nároku zo Sovlastnej-ageĺrtriľnej siete a top
ciáInej poisťovne amzdauzamakléľskych spoločnostínu
ślo- mestnanca, " vysvetlil Iiaditeľ
die] na tľhu životného poistevensku, Metlife taktiež spľavu_
individuálnych a skupinovych
oddelenia pľe spolupľácu s
je viac ako600 skupinov
koľnla na Slovensku. Počas svojho
ch po_ porátnou klientelou
klientov má vs časnosti
zo spoločp sobenia doteraz nevykázalstnĺ/ch
zmlriv
pre
rÔznych zápoisťov a Metlife'
nosti Metlife Adľián Stľečko.
mestnávatelbv.
a vs časnosti poskytuPopuláľne medzi zamestnával1't::tu
Modeľnéfiľmy uŽ roky za]e celkové poistné kľytie klientelmi s aj jednoduché pľogratom vo v ške takmeľ 12 miliárd
1aduj skupinové poistenĺe
n
my cestovného poistenia, pľl
m krédom spoločnosti je poeur. Poisťov a v doteľajšej hisdo štruktriry b'enefitov pre
zaskytovanie finančnej istoty, kde
ktor ch sti poistení automatictÓrii viackľát zĺskala ,yrnammestnancov. ,,Historicky si fir_
zákaznik a ľodina s stľeđoboky všetci zamestnanci cestuné ocenenia TREND ToP
my.najčastejšie
vyberali poisv kajrici v mene firmy do zahľanĹ
dom' pozoľnosti' pľĺv vojĺ jej
teg rii Poistbvrĺa ľoka udelbvatenie invalidity alebo smľtĺzapľoduktov je prvorad
čia. Poistenie sa vzťahuje na
m cielbm
nené ekonomick; m tyždenníkom
mestnanca. Posledn ch päť
zohľadniť ich skutočnépotľeby,
očakávané situácie s visiace so
_rrend. Dva razy sa umiestnĹ
Že
progľamy
Ktoľĺ/m-prispÔsobuje svoje pľo_
zdľavím, s osobn mĺ vecami,
::*": ľ"i9l"jeme,
la na prvom mieste, štyrikrát
so
sa.s
streďujri viac na životn
na duktoyé portf lio tak,
zrušením čipreľušenímcesty
Že pľodruhom mieste a dva ľazy na
št l, teda poistenie s v platou
oukty pripľavuje pľiamo uľčené
alebo meškanímlietadla. poistepolstného plnenia pri diagnltreťom mieste. Ked'že základpľe konkľétny segment.
nie automaticky platí aj v rámci
okrem
ze závażného ochorenia alebo
Slovenska.
(neo)
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