Praha, 10. prosince 2019

AXA vyplatila první pojistná plnění
obyvatelům Prešova zasaženým
výbuchem v panelovém domě
Skupinu AXA Slovensko a Česká republika hluboce zasáhla zpráva o tragické události v Prešově,
kde došlo k výbuchu plynu v panelovém domě v Mukačevské ulici. Svým klientům ze zasaženého
domu poskytne zrychlenou formu likvidace nahlášených škod. První pojistná plnění již byla
vyplacena na účty klientů.

“Chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast rodinám pozůstalých a všem, které tato tragédie zasáhla.
Naši klienti se na nás mohou obrátit přímo v klientském centru v Prešově, telefonicky nebo online.
Situaci průběžně monitorujeme a jsme připraveni zlikvidovat škody ve zrychleném režimu,” říká Peter
Socha, zástupce generálního ředitele skupiny AXA Slovensko a Česká republika.
Průběh likvidace škody mohou klienti AXA sledovat online na internetu, jehož prostřednictvím také
mohou předávat potřebné dokumenty, jako například fotografie škod, pořizovací doklady či účty za
náklady spojené s likvidací škod. Mají tak vždy aktuální přehled o stavu svého případu, který může být
díky této moderní formě komunikace rychleji vyřízen.
Klienti AXA mohou nahlásit škodu:
•
•
•
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Osobně na pobočce ve Slovenské ulici nebo v klientském centru v ulici Volgogradská od pondělí
do pátku 8:30-17:00
Telefonicky na lince +421911926932
Online na odkazu: https://skody.axa.sk/hlasenie
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O SKUPINĚ AXA

KONTAKT:

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců
pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního
výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR,
podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1
424 miliardy EUR.
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Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR
0000120628 - Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share)
jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.

Havas PR
Dominik Ježek

+420 724 652 308
dominik.jezek@havaspr.com

Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP
FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a
neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů
klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2
francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro
finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny
AXA (www.axa.com).

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI I NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ INFORMACE A ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ O NÁSLEDUJÍCÍCH ZVEŘEJNĚNÍCH
Některá prohlášení obsažená v tomto dokumentu se mohou týkat budoucích události, trendů, plánů nebo cílů. Tato výhledová prohlášení mohou být vystavena různým rizikům a ovlivněna faktory, které
mohou způsobit, že plány a cíle společnosti AXA se mohou lišit od plánů a cílů deklarovaných. Více informací k těmto faktorům a riskantním situacím, jež mohou ovlivnit byznys a/nebo výsledky operací
společnosti AXA, naleznete ve Výroční zprávě vydané k 31. prosinci 2017, ve čtvrté části „Risk factors and risk management“. Společnost AXA nemá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat tato
výhledová prohlášení, ať už se jedná o reflexi nových informací, budoucích událostí, či jiného.
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