KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

IČO 31 595 545
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3345/B

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zahájila svoju

Začlenenie do tejto finančnej skupiny sa v Komunálnej poisťovni

činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou 1. januára 1994.

odzrkadlilo na náraste a intenzite obchodných aktivít a celkovom

Svoje služby poskytuje najmä komunálnej sfére, ale zabezpečuje tiež

smerovaní spoločnosti v ostatných rokoch.

poistnú ochranu mestám, obciam a podnikateľským subjektom. Vo svojej
širokej ponuke poskytuje aj zabezpečenie pre občanov podľa ich
individuálnych potrieb a požiadaviek. Jej hlavným poslaním je poskytovať
klientom kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného,

Zaistením znásobuje poisťovňa bezpečnosť a finančnú istotu svojich
klientov. Renomované európske zaisťovne s vysokým ratingom, ako sú:
SCOR Paris, MÜNICH Re, SWISS Re, PARTNER Re, Transatlantic Re
a Hannover Re sú dlhodobými partnermi KOMUNÁLNEJ poisťovne.

úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale tiež v oblasti
poistení podnikateľov a priemyslu. Pridelenie licencie v roku 2001

Viaceré skúsenosti a ohlasy potvrdili, že KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

na predaj zodpovedného poistenia za škody spôsobené prevádzkou

Vienna Insurance Group je nielen aktívna a pružná pri vykonávaní svojej

motorového vozidla ešte viac rozšírilo škálu ponúkaných poistných

činnosti, ale je aj seriózna a ústretová s individuálnym prístupom ku

produktov. Svoje kvalitné a rýchle služby poskytuje prostredníctvom

klientovým potrebám. Zvyšovanie predpísaného poistného, dynamický

rozvinutej obchodnej siete, ktorá je rozdelená na 7 riaditeľstiev a 46

medziročný nárast, zväčšujúci sa obchodný podiel na trhu deklarujú, že

obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska.

KOMUNÁLNA poisťovňa je odborník, v ktorého majú občania dôveru.

KOMUNÁLNA poisťovňa rozširuje svoju pôsobnosť aj pomocou externej

Za posledné roky poisťovňa veľmi úspešne pokračovala vo svojom

siete sprostredkovateľov poistenia.

fungovaní. Svoje schopnosti potvrdila opäť i v roku 2006, kedy získala
5. miesto v prestížnej ankete Top Trend – Poisťovňa roka 2006.

Po akvizícií v roku 2001 došlo k zmene štruktúry akcionárov. Týmto
strategickým krokom sa KOMUNÁLNA poisťovňa stala súčasťou silnej
finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá je vedúcou
spoločnosťou v sektore poisťovníctva v strednej a východnej Európe.

KOMUNÁLNA poisťovňa bola v tejto ankete úspešná aj v minulosti.
Svedčí o tom aj 5. miesto z roku 2003, 2. miesto z roku 2004, či 3. miesto
z roku 2005. Aj vďaka týmto výsledkom, sa Komunálna poisťovňa zaradila
medzi špičku poisťovateľov na slovenskom trhu.

V súčasnosti pôsobí okrem Rakúska, aj v ďalších sedemnástich
Európskych krajinách. Má viac ako 180-ročné skúsenosti, 18 000
zamestnancov, milióny klientov, finančnú stabilitu a vysoký rating.

Kontaktné informácie

Číslo účtu pre úhradu poistenia

Zákaznícky servis: ............................................................. 0800 112 222

Banka: ................................................................ Slovenská sporiteľňa a.s.

Hlásenie škôd: ......................................................................0850 111 566

Číslo účtu: .................................................................... 178195386 / 0900

(+421) 2 526 272 82

IBAN kód: ............................................ SK28 0900 0000 0001 7819 5386

Asistenčná služba: ................................................................ 18 118 (SR)

SWIFT kód: .............................................................................. GIBASKBX

(+421) 2 635 322 36
Web stránka: ......................................................................... www.kpas.sk
E - mail: ................................................................................ info@kpas.sk
Sociálne siete: ............................................................................ facebook

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Čísla účtov pre úhradu poistenia
Banka: ............................................................... Slovenská sporiteľňa a.s.

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

Číslo účtu: ..................................................................... 178195386 / 0900

Číslo účtu: ................................................................... 2623225520 /1100

IBAN kód: ............................................. SK28 0900 0000 0001 7819 5386

IBAN kód: ............................................ SK60 1100 0000 0026 2322 5520

SWIFT kód:.............................................................................. GIBASKBX

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

Banka: ........................................................... Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: ....................................................................1200222008 / 5600
IBAN kód: ............................................. SK87 5600 0000 0012 0022 2008
SWIFT kód:............................................................................. KOMASK2X

