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Triglav pojišťovna, a.s. je mladá, úspěšná a dynamicky se rozvíjející pojišťovna, orientovaná v prvé řadě na
potřeby a zájmy klientů. Jediným akcionářem je Zavarovalnica Triglav. Tato pojišťovna působí již více jak sto let
a má největší tržní podíl ve Slovinsku. S předpisem pojistného 17,5 mld. Kč dosahuje více jak 43 % celkového
pojistného trhu. Tradici a vysokou kvalitu služeb této pojišťovny oceňuje více než 1,1 milionu spokojených klientů.
Pojišťovna Triglav si je velmi dobře vědoma důležitosti kvalitního zajištění a již od počátku svého působení na
pojistném trhu České republiky koncipuje svůj zajistný program tak, aby vždy spolehlivě dostála svým závazkům
vůči klientům. Celý program zajištění je realizován v součinnosti s mateřskou společností prostřednictvím
nejvýznamnějších světových zajišťovacích ústavů.
Triglav pojišťovna, a.s. má povolení MF ČR k pojišťovací činnosti v neživotní oblasti. Nyní disponuje
pojišťovna všemi základními majetkovými produkty, včetně odpovědnosti. Produkty jsou tradičně diverzifikovány
dle jednotlivých skupin klientů. V rámci tzv. občanského pojištění jsou nabízeny všechny standardní produkty:
pojištění budov, domácností, bytů v osobním vlastnictví apod., které poskytují komplexní pojistnou ochranu
majetku občanů. Produkty pro podnikatele a klienty z oblasti průmyslu jsou pak koncipovány formou
stavebnicového systému, kde si každý klient volí přesně takový typ a rozsah pojištění, který je pro něj naprosto
ideální. Samozřejmostí jsou pak produkty pojištění vozidel (havarijní pojištění a tzv. povinné ručení), které se
vyznačují velmi příznivým poměrem kvality a ceny. Všechny produkty pak lze nastavit a modifikovat přesně tak,
aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky klientů na pojistnou ochranu.
Díky agenturám, umístěných v důležitých krajských centrech, a propracovanému systému spolupráce
s renomovanými pojišťovacími makléři a agenty jsou produkty Triglav pojišťovny dostupné klientům na celém
území České republiky.
Pojišťovna Triglav chce být Váš partner a bude vždy usilovat o naplnění svého motta:
TRADICE – KVALITA - JISTOTA

