Aviva
řešení Vašeho života
Aviva je silná, dynamická britská životní pojišťovna opírající se o pevné finanční základy a britské
konzervativní tradice v tom nejlepším slova smyslu. Aviva není jen přední společností na mezinárodním trhu
životního pojištění, ale skrývá se za ní i nová filozofie přístupu ke klientům, zodpovědnost za okolní
prostředí, zaměstnance a další globální aspekty.
Aviva životní pojišťovna, a.s. působí v České republice od roku 1997 (do roku 2002 pod názvem Commercial
Union) jako 100% dceřiná společnost finanční skupiny Aviva plc. Specializuje se na produkty investičního
životního pojištění, které v roce 1997 zaváděla na český trh. Tento typ životního pojištění je značně oblíbený
a rozšířených v zemích Evropské unie a tvoří většinový objem předepsaného pojistného společnosti Aviva.
Aviva životní pojišťovna působí prostřednictvím více než 500 pojišťovacích zprostředkovatelů ve všech
regionech České republiky.
Jedním z hlavních standardů společnosti Aviva je poskytování špičkových finančních služeb
a nabídka vysoce kvalitních produktů životního pojištění, kterými jsou:
• Osobní životní plán
• Spořící životní plán
• Rizikový životní plán
• Talisman
• Aviva Benefit, Aviva Komfort a Prosperita
• 4Life
Úspěchy, kterých Aviva dosáhla v České republice:
• V posledních dvou letech je Aviva nejrychleji rostoucí životní pojišťovnou na českém trhu
• Produkt Osobní životní plán získal ceny Zlatá koruna 2005 a Stříbrná koruna 2004 v prestižní
kategorii Nejoblíbenější finanční produkt roku
• Produkt Talisman získal Bronzovou korunu 2005 v kategorii Životní a kapitálové pojištění
• Práce Klientského centra Aviva je každoročně v průzkumech kvality on-line komunikace s klienty
vyhlašována jednou z nejlepších a nejkvalitnějších
Aviva
• S více než třistaletou historií je Aviva nejstarší pojišťovnou na světě
• Aviva je největší pojišťovnou ve Velké Británii, je jedním ze 3 největších poskytovatelů životního
pojištění v Evropě a patří mezi největší pojišťovací skupiny na světě
• Aviva je zastoupena ve 30 zemích světa více než 80 společnostmi a jejích služeb využívá přes 30
milionů spokojených klientů

Aviva životní pojišťovna, a.s. Aviva House Londýnská 41 120 21 Praha 2 Česká republika
tel.: +420 221 416 111 fax: +420 221 416 101 e-mail: info@avivazp.cz

Zelená linka 800 128 482 www.aviva-pojistovna.cz

