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Allianz - Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už
niekoľko desiatok rokov a je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko
kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz
Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne
strednej a východnej Európy.
Je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Ponúka celú škálu
inovatívnych poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez
poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po
poistenie priemyslu a podnikateľov. Značka Allianz – SP je všeobecne
uznávaná a pozitívne vnímaná širokou verejnosťou. Odráža nielen
inovatívné prvky, ale spája sa aj s bohatou minulosťou spoločnosti
a dlhoročnými skúsenosťami.
Produkty a služby Allianz - SP patria medzi najlepšie na trhu, čo
každoročne oceňujú nezávislí odborníci aj široká verejnosť. Aj v roku 2012
sa systematické riadenie, neustále zlepšovanie produktov a silná orientácia
na potreby zákazníka odzrkadlili v získaní mnohých významných ocenení.
Allianz - Slovenská poisťovňa zopakovala úspechy z predchádzajúcich
rokov a získala 6 zlatých a 2 strieborné Zlaté mince. Na základe hlasovania
verejnosti bola vyhlásená ako víťaz v kategórii Ústretová poisťovňa. Allianz
– SP získala tiež ocenenie SIBAF Award od renomovaných maklérskych
spoločností v kategórii "Poisťovňa vozidiel".
Allianz - Slovenská poisťovňa sa intenzívne zameriava na neustále
zlepšovanie poskytovaných služieb. Klienti profitujú nielen z rýchlejšej
likvidácie poistných udalostí, ale aj z rozšírených telefonických
a internetových služieb.
V roku 2004 založila Allianz - Slovenská poisťovňa prvú dôchodkovú
správcovskú spoločnosť na Slovensku: Allianz - Slovenskú dôchodkovú
správcovskú spoločnosť, a. s.. S podielom 31,9 percent je jasnou
jednotkou na trhu dôchodkového sporenia.
Korene Allianz - Slovenskej poisťovne siahajú až do roku 1919. Od tohto
roku spoločnosť pôsobí nepretržite a neustále posilňuje svoju značku.

Kontaktné informácie

Jej činnosť je postavená na najlepších poisťovacích tradíciách
na Slovensku - na tradíciách Slovenskej poisťovne. Od svojho založenia
bola najúspešnejšou poisťovňou na domácom trhu. Svoje vedúce
postavenie na trhu si udržala až do znárodnenia v roku 1945, kedy sa stala
súčasťou Československej štátnej poisťovne, ktorá mala monopolné
postavenie až do "nežnej" revolúcie. Po roku 1989, po federatívnom
usporiadaní krajiny, začala fungovať ako samostatná štátna Slovenská
poisťovňa. Zmena politického režimu v Slovenskej republike umožnila
mnohé ekonomické reformy a poistný trh sa začal otvárať. Nový zákon
o poisťovníctve z roku 1991 umožnil vstup na trh ďalším tuzemským aj
zahraničným firmám, a to znamenalo začiatok postupnej transformácie
štátnej Slovenskej poisťovne na komerčnú inštitúciu. V roku 2001 vyhrala
Allianz AG, ktorá v tom čase už tiež pôsobila na slovenskom poistnom trhu,
medzinárodné výberové konanie na získanie väčšinového podielu štátu
v Slovenskej poisťovni. Rok 2002 tak znamenal pre obe spoločnosti
prípravu na nový spoločný začiatok. Oficiálnym dňom vzniku Allianz –
Slovenskej poisťovne sa stal 1. január 2003.
Krédom Allianz - Slovenskej poisťovne je neustále zlepšovanie sa, pričom
klienti sú stredobodom pozornosti v tejto snahe. Aj v uplynulom roku to boli
práve požiadavky našich klientov, ktoré nás inšpirovali k vývoju nových
a inovovaniu existujúcich poistných produktov. Rovnako práve názory
klientov zohrávali kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o tom, kde komfort našich
zákazníkov vieme pozdvihnúť ešte vyššie.
K tradične silným elementom obsluhy klientskych požiadaviek sa už
dlhodobo radí najrozvinutejšia obchodná sieť na Slovensku a viac než
1 900 interných zamestnancov, ochotných poskytnúť zákazníkovi servis.
Za posledné roky pribudla silná podpora telefonických procesov (na
obchodnej strane, ako aj pri likvidácii poistných udalostí) a moderné prvky
klientskeho komfortu v podobe aplikácií pre smartfóny. Široká paleta foriem
obsluhy urýchľuje proces vybavovania poistných udalostí a požiadaviek
zákazníka a garantuje, že Allianz - Slovenská poisťovňa je svojim klientom
vždy nablízku.

Výber účtov pre úhradu poistného - platné od 1.6.2016

Zákaznícky servis: ............................................................. 0800 122 222

Cestovné poistenie:

(+421) 2 496 156 77

Banka: ............................................................................. Tatra banka, a.s.

Fax: ............................................................................ (+421) 2 571 068 91

Číslo účtu v tvare IBAN: ..................... SK10 1100 0000 0026 2700 6704

Hlásenie škôd: ..................................................................... 0800 122 222

SWIFT kód: ............................................................................. TATRSKBX

(+421) 2 496 156 77

Majetok, PZP, Kasko, Podnikateľ:

Asistenčná služba: .............................................................. 0800 122 222
Pre klientov Allianz Assistance (+421) 2 529 331 12

Banka: ............................................................................. Tatra banka, a.s.

Web stránka: .................................................................. www.allianzsp.sk

Číslo účtu v tvare IBAN: ..................... SK17 1100 0000 0026 2600 6702

E - mail: ................................................................. allianzsp@allianzsp.sk

SWIFT kód: ............................................................................. TATRSKBX

Sociálne siete: ........................................................................... Facebook

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Čísla účtov pre úhradu poistenia
Všetky čísla účtov pre úhradu poistného - platné od 1.6.2016
Čísla účtov v tvare IBAN

SWIFT (BIC)

Cestovné poistenie a asistenčné služby

SK10 1100 0000 0026 2700 6704

TATRSKBX

Flexi život

SK53 1100 0000 0026 2000 6701

TATRSKBX

Majetok, PZP, Kasko, Podnikateľ

SK17 1100 0000 0026 2600 6702

TATRSKBX

Môj život, Moja farbička

SK18 1100 0000 0026 2174 0430

TATRSKBX

Môj život - mimoriadny vklad

SK72 1100 0000 0026 2874 0433

TATRSKBX

