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ČSOB POJIŠŤOVNA – VÁŠ PARTNER VE SVĚTĚ RIZIKA
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, vstoupila do roku 2007 jako čtvrtá největší pojišťovací
společnost v České republice (4. v životním a 6. v neživotním pojištění). Stabilní zázemí Skupiny ČSOB a
silného nadnárodního akcionáře KBC Group NV nám umožňuje poskytovat nejen kompletní nabídku
pojištění, ale současně i ucelenou nabídku cenově příznivých finančních služeb pokrývajících všechny
potřeby našich klientů. Naše služby jsou dostupné prostřednictvím nejširší obchodní sítě po celé České
republice. Víme, že pojištění je vždy založeno především na důvěře, a naším cílem je proto nabízet
bezpečí a osobní přístup – bezpečí silné pojišťovny, která se o své klienty dokáže postarat v jakékoli
životní situaci, která dokáže spolehlivě zhodnotit jejich investice, a která jim bude vždy dobrým rádcem.
RATING
Renomovaná ratingová agentura Standard & Poor´s (S&P) zvýšila na přelomu roku 2006 a 2007
dlouhodobý úvěrový rating a rating finanční síly ČSOB Pojišťovny. Agentura pojišťovně zvýšila rating na
BBB+ s pozitivním výhledem a ČSOB Pojišťovna se tím řadí mezi nejlépe hodnocené české společnosti.
S&P přitom nevyloučila možnost, že v budoucnu rating ČSOB Pojišťovny ještě o stupínek zvýší. Standard
& Poor´s vzala v úvahu skutečnost, že ČSOB Pojišťovna pro její mateřskou společnost, belgickou
pojišťovnu KBC Insurance N.V., představuje strategickou investici, a zahrnula proto do hodnocení i
podporu, jíž se ČSOB Pojišťovně ze strany Skupiny KBC dostává, a čím dál silnější integraci ČSOB
Pojišťovny do Skupiny KBC.
SILNÉ ZÁZEMÍ KBC GROUP NV – UNIKÁTNÍ A DESÍTKY LET BUDOVANÉ KNOW-HOW
ČSOB Pojišťovna čerpá díky své akcionářské struktuře (75 % akcií vlastní belgická pojišťovna KBC
Verzekeringen NV, 25 % Československá obchodní banka, a.s.) nejen z bohatých znalostí evropské
nadnárodní skupiny KBC, jejíž kořeny sahají až do roku 1883, ale i z dlouholetých zkušeností celé
Skupiny ČSOB. Skupina KBC dnes působí ve více než 30 zemích a zaměstnává více než 50 000 lidí.
KBC Group NV je držitelem vysokých ratingových ohodnocení a do jejího portfolia patří přes 12 miliónů
zákazníků. Přímé propojení české a belgické pojišťovny zrychluje transfer know-how z tradičních trhů EU
do České republiky v oblasti produktu, křížového prodeje pojišťovacích a bankovních služeb a také v
řízení kvality zákaznických služeb. Základ Skupiny ČSOB tvoří Československá obchodní banka –
největší domácí banka, která na českém trhu úspěšně působí už od roku 1964. ČSOB Pojišťovna tak díky
spojení po desítky let budovaného know-how a tradice ČSOB ztělesňuje vysoký evropský standard a
špičkové uspokojování potřeb klientů.
PRODUKTY A SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY ZE VŠECH SEGMENTU TRHU
ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, která je připravena poskytnout své služby velkým korporacím,
malým a středním firmám a podnikatelům i nejširší občanské veřejnosti a nabídnout jim řadu řešení v
oblasti neživotního a životního pojištění i dalších finančních služeb. Široký výběr pojistných produktů
ČSOB Pojišťovny a možnost jejich kombinace s dalšími finančními službami Skupiny ČSOB umožňuje
klientum získat za výhodných podmínek komplexní ošetření jejich finančních potřeb.

Více informací o pojišťovně naleznete na nových webových stránkách ČSOB Pojišťovny
www.csobpoj.cz nebo na bezplatné lince 800 100 777

