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Union poisťovňa, a.s. 

  

• Union poisťovňa, a. s., byla založena v roce 1992 a je jednou z 

nejzkušenějších pojišťoven na slovenském trhu. Je jak vedoucí 

pojišťovnou v oblasti cestovního pojištění, tak i průkopníkem v 

oblasti individuálního zdravotního pojištění 

• Univerzální pojišťovna - nabízíme širokou nabídku v oblasti 

životního, neživotního a individuálního zdravotního pojištění 

• Držitel 18 Zlatých mincí - 2005 - 2013 v kategorii Cestovní pojištění, 

v roce 2010 - 2011 - Povinné ručení a Havarijní pojištění 

• Úspěšně fungujeme i v oblasti veřejného zdravotního pojištění - 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

• 1.9. 2012 založena organizační složka v České republice 

 

 

 



Union poisťovňa, a.s. 

Základní údaje  

Základní jmění zapsané 

v OR SR 
12 948 000 EUR 

IČO 31 322 051 

    Představenstvo  

    Předseda Roman Podolák 

    Člen Elena Májeková 

    Člen Martin Hargaš 

    Člen Boris Masloviec 

    Člen  Peter Polakovič 

Podíl akcionářů na základním jmění Union poisťovne, 

a.s.  

k 01.01.2014 (v EUR)  

Achmea B.V. 12 936 740 99,91 % 

Ostatní právnické a 
fyzické osoby 

     11260 0,09 % 



ACHMEA B.V. 

Achmea B.V. je mezinárodní pojišťovací skupina 

registrovaná v Nizozemsku, jež má tradici 200 let. Je 

jednou z největších družstevních pojišťoven na 

světě. Achmea zaměstnává více než 22 000 

zaměstnanců v 8 zemích Evropy. Achmea má silné 

postavení na domácím trhu v Nizozemsku, v Řecku, 

Turecku, Rusku, Slovensku, Irsku, Rumunsku a 

Bulharsku. Sídlo společnosti Achmea je v 

holandském městě Zeist. 

 



Portfolio produktů Unionu 

 

• Cestovní pojištění (zájezdové, komplexní, celoroční, hromadné) 

• Pojištění úpadku CK 

• Pojištění odpovědnosti silničního dopravce 

• Pojištění majetku právnických osob 

• Pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

podnikatelů 



Odkazy 

• www.unionpojistovna.cz 

 

• http://www.unionpojistovna.cz/pro-partnery 

 

• www.alfafinance.cz 

 

• www.cestakezdravi.cz 
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Union poisťovňa, a.s., pobočka pro 

Českou republiku 

Ing. Martin Daneš 

martin.danes@unionpojistovna.cz 

+420 777 115 209 

 

mailto:martin.danes@unionpojistovna.cz
mailto:martin.danes@unionpojistovna.cz
mailto:martin.danes@unionpojistovna.cz

