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Pojišťovna YOUPLUS překonala hranici prvních
10.000 nově sjednaných pojistných smluv
Pojišťovně YOUPLUS se v první polovině února podařilo překonat magické číslo prvních
10.000 nově sjednaných pojistných smluv. Rizikové životní pojištění „4U – FOR YOU“ je
na českém trhu v nabídce od června 2019, slovenský trh se pak připojil v únoru 2020.
Počet nově sjednaných smluv Rizikového životního pojištění „4U“ přesáhl od spuštění
prodeje hranici 10.000 kusů. Počet klientů, tedy pojištěných osob, je ale větší jak 15.000. Na
jedné smlouvě je totiž možné pojistit až 10 klientů současně.
Nově sjednané smlouvy tak v Čechách a na Slovensku doplnily portfolio téměř 46.000 smluv
Basler pojišťovny, které bylo ze strany YOUPLUS oficiálně převzato v prosinci 2019.
„Máme z překonání tohoto pomyslného milníku velkou radost. I přes zcela mimořádnou situaci
okolo onemocnění Covid-19 pro nás byl rok 2020 prvním rokem plného provozu a také rokem
kontinuálního růstu, který vnímáme jako potvrzení důvěry ze strany našich klientů i všech
obchodních partnerů,“ říká Ľubor Vrlák, CEO YOUPLUS CZ/SK. „Myslíme si, že v dosažení
cílů nám bezesporu pomáhá naše strategie bezpapírového a plně digitalizovaného sjednávání
a kompletní správy smluv. To byla naše hlavní nosná myšlenka už při startu v roce 2019
a během pandemie jsme pak z této výhody těžili. Čas velmi rychle ukázal, že jde o budoucnost
celého pojišťovacího trhu, kterou budeme i nadále podporovat a rozvíjet,“ dodává Ľubor Vrlák.
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