
partneŘi jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku
 se představují...

Korporátní cestovní
pojištění zaměstnanců

Proč je dobré pojistit
své zaměstnance právě u nás?

Vy cestujete, my se staráme

Business Travel

 n	 Patnáctiletá zkušenost s pojištěním pracovních cest.

n  Nejširší výběr pojištěných rizik a pojistných limitů 
na trhu.

n  Sjednání a dodání vhodné pojistky Vaší firmě 
obratem.

n  On-line přístup k aktuálním bezpečnostním či 
zdravotním informacím o navštěvované zemi 
na unikátním portálu V.I.P. (Voyage Information 
Portal) provozovaném naší mezinárodní skupinou.

n  Možnost sjednat zvláštní pojištění RiskPlus pro cesty 
do rizikových a válečných zón.

n  Vlastní asistenční centrála s důrazem na individuální 
klientský přístup k dispozici 24 hodin denně.

n  Profesionální péče o klienty na místě pobytu 
prostřednictvím celosvětové sítě Euro-Center.

n  On-line komunikace s pojišťovnou včetně likvidace 
škod.

n  Nejlepší pojišťovna roku – ocenění udělené Asociací 
českých pojišťovacích makléřů v roce 2007 a 2008.

n  Nejlepší specializovaný pojistitel – ocenění za likvidaci 
škod a inovaci produktů.
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Zkušenost ProfesionalitaOdbornost

KPMG

Služby pro 

pojišťovny

Zkušenost
• Mezi naše klienty patří většina významných pojišťoven 

působících na českém trhu.
• Ve střední a východní Evropě vedeme v poskytování 

poradenských, auditorských a daňových služeb pro pojišťovny 
jak na trhu životního, tak i neživotního pojištění.

• Poskytujeme fi nanční a daňové poradenství více než polovině 
světových pojišťovacích společností.

Odbornost
• Přispíváme do odborných debat a spoluvytváříme nejnovější 

trendy ve fi nančních službách.
• Jsme aktivně zapojeni v profesních organizacích na národní 

i mezinárodní úrovni.
• Úzce spolupracujeme s Evropskou komisí na standardech 

Solvency II nebo Supervision of Reinsurance.
• Podílíme se na vývoji mezinárodních účetních standardů 

pro pojišťovny.

Profesionalita
• V České republice disponujeme více jak 50 profesionály 

věnujícími se pojišťovnictví včetně týmu pojistných matematiků.
• Ve střední a východní Evropě máme více než 200 odborníků, 

kteří své služby pro pojišťovny vzájemně koordinují.
• V roce 2009 jsme získali již potřetí za sebou prestižní ocenění 

časopisu Reactions, předního celosvětového odborného 
měsíčníku v pojišťovnictví, pro Nejlepší auditorskou společnost.

© 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member fi rm of the KPMG network of independent member fi rms affi liated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Poradenství ve finančním řízení
• asistence při zavádění vhodných postupů při optimalizaci 

finančních operací
• zeefektivnění kontrolních mechanizmů a zlepšení  

finanční výkonnosti
• integrace finančních procesů, finanční strategie, plánování, 

tvorba rozpočtu a prognóz 
• výkaznictví kvalitně a rychle
• poradenství při konsolidaci a přechodu na IFRS 

Aktuárské služby
• tvorba rezerv a výkaznictví (nezávislé aktuárské kontroly 

a peer kontroly interní práce, analýza dopadu likvidace 

pojistných událostí)

• stanovování cen (kontrola stanovování cen, kontrolních 

systémů uzavírání pojistek a stanovování cen, posouzení 

interní dokumentace)

• vyhodnocování kapitálu (návrh modelu pro individuální 

vyhodnocování kapitálu, individual capital assessment, ICA, 

a pomoc při jeho implementaci)

• multidisciplinární práce (poradenství v oblasti převodu 

finančního výkaznictví mezi jednotlivými  

regulatorními režimy)

Služby pro interní audit, řízení rizik 
a soulad s regulatorními požadavky
• strategické analýzy fungování interního auditu a jeho co-sourcing

• analýza rizik organizace v rámci plánování interního auditu

Podnikové finance,  
restrukturalizace, transakce
• fúze a akvizice, prodeje, oceňování, posuzování 

objektivnosti a odhady, financování

• finanční (včetně daňové) a obchodní prověrky cílové 

společnosti, tzv. due diligence

• provozní a finanční restrukturalizace

• strategické a krizové řízení, poradenství pro věřitele

Služby pro zvyšování  
podnikatelské výkonnosti
• tvorba obchodní strategie, zvyšování prodejní 

a marketingové efektivity 
• přechod na společnou měnu euro, příprava na vstup do SEPA
• řízení a měření výkonnosti, lidského kapitálu a projektů
• regulatorní výkazy pro ČNB
• efektivní řízení IT a zajištění souladu s legislativními 

a regulatorními požadavky

Audit
• audit statutární účetní závěrky v souladu s předpisy 

a vyhláškami platnými v České republice nebo podle jiných 
účetních standardů (IFRS, US GAAP, německé účetní 
standardy a jiné)

Řízení finančních rizik 
• řízení finančních rizik (úvěrové, tržní, provozní a likvidity)
• softwarová řešení pro oblast kapitálové přiměřenosti
• oceňování finančních derivátů, treasury management
• poradenství v účtování komplexních operací s deriváty, 

měření výkonnosti upravené o riziko ověření interních 
modelů (například VAR)

Daňové poradenství
• daňově účinné struktury financování včetně využití fondů 

financování nemovitostí
• treasury a cash management, specifika pojišťovnictví a daně 

z nájmu, optimalizace DPH, dopad směrnic EU o zdanění
• daňové poradenství při fúzích a akvizicích
• převodní ceny (transfer pricing) ve finančním sektoru

Forenzní šetření
• finanční šetření a šetření podvodného jednání, kontrola při 

podezření z praní špinavých peněz 
• poradenství ve sporech, odborná svědectví a podpory při 

soudních sporech
• provádění procedur založených na technologiích, řízení 

rizik způsobených podvodným jednáním, shromažďování 
informací o podnicích a jednotlivcích pro potřeby klientů

Pojišťovnám nabízíme 
následující služby

www.kpmg.cz



Podklad se zdá být podle náhledu kvalitní, ale je zaheslovaný - nejde otevřít (?)

Kdo zná lépe potřeby Klienta  
než jeho poradce?

aeGon produkty 
a služby 
navrhuje vždy 
společně 
s distributory

AEGON při tvorbě produktů sází na inovativní přístup, úzkou spolupráci s poradenskými sítěmi a nastavení 
parametrů pojištění podle poptávky na trhu. 

„Než jakýkoliv produkt nebo službu nabídneme přímo klientovi, předchází tomu propracovaný proces 
vývoje produktu, kdy od počátku spolupracujeme s finančními poradci a testujeme, jestli parametry 
produktu korespondují se skutečnými potřebami klientů,“ vysvětluje Ondřej Poul, ředitel útvaru životní 
pojištění společnosti AEGON. „V praxi se ukázalo, že tento postup je velmi efektivní a že klientům nabízíme 
řešení, která po ně mají hodnotu,“ dodává.

OchrANA PřEd riziky jE klíčOVá
Ačkoliv se často nabídka na trhu vychyluje opačným směrem, AEGON dbá na to, aby pojištění plnilo svůj 
hlavní účel, kterým je ochrana proti rizikům. Životní pojištění AEGON zaručuje vysoký standard pojistné 
ochrany a krytí komplexní škály rizik od úrazu přes nemoc, invaliditu až po pojištění specifických rizik 
určené diabetikům. Nabídka pojištění rizik reaguje také na změny ve státním sociálním systému. jedním 
příkladem za všechny je nově uvedené pojištění invalidity s progresí, které reaguje na změny v konceptu 
státních invalidních důchodů. Ondřej Poul k tomu dodává: „Nesnažíme se za všech okolností konkurovat 
nejnižší cenou, nízké náklady produktu jsou jedním z důležitých parametrů, ale máme ověřeno, že klienti 
především požadují, aby pojištění skutečně fungovalo ve chvíli, kdy to potřebují.“ 

V investiční složce produktů je důraz kladen především na robustní investiční nástroje, které dokážou 
přinášet efektivní zhodnocení v dlouhodobém horizontu. i zde představil AEGON jako první na trhu několik 
inovací, například rating investičních fondů společnosti Morningstar nebo fond QUAM 15, řízení na základě 
matematického modelu.

MOdErNí tEchNOlOGiE zAjišťUjí kOMfOrt
jedním z hlavních principů, kterými se AEGON při vývoji svých produktů řídí, je transparentnost. klient musí 
vždy přesně vědět, co si kupuje a co za to platí. O stavu svého pojištění se klienti mohou kdykoliv informovat 
prostřednictvím on-line přístupu na svůj „účet“ – obdobu elektronického bankovnictví. O komfort klientů 
i poradců AEGON usiluje od samého počátku sjednávání smlouvy. Připravil proto například elektronický 
formulář, který zjednodušuje administrativu spojenou se sjednáním produktu a zamezuje chybám při 
vyplňování návrhu smlouvy. do ostrého provozu brzy vstoupí také elektronický underwriting, který umožňuje 
ohodnotit zdravotní stav pacienta automaticky přímo při sepisování návrhu smlouvy.

řEšENí POstAVENá NA zkUšENOsti
Na českém trhu je pojišťovna AEGON relativním nováčkem, ale dokáže čerpat z více než 150leté zkušenosti 
ze světa. AEGON česká republika je součástí mezinárodního finančního koncernu, který patří mezi největší 
světové společnosti v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění. 30 000 zaměstnanců obsluhuje 
více než 40 milionů zákazníků ve více než 20 zemích Evropy, Ameriky i Asie. jedním z klíčových regionů, 
kde AEGON dlouhodobě plánuje svůj rozvoj a který patří k nejrychleji rostoucím, je právě střední a východní 
Evropa. skupina nyní podniká na šesti trzích v tomto regionu – v české republice, Maďarsku, Polsku, 
rumunsku, na slovensku a v turecku. Být součástí velké mezinárodní skupiny přináší řadu výhod. kromě 
dlouholetých zkušeností také finanční stabilitu a zázemí, které budují desítky tisíc zaměstnanců společnosti 
od poloviny devatenáctého století. V kombinaci se znalostí domácího prostředí tak AEGON v čr dokáže 
nabízet inovativní produkty, které odpovídají vyvíjejícím se potřebám klientů.

 

   

 



American Appraisal 
 

Snižte svá rizika na minimum 
 
Jsme odborníkem na veškeré druhy oceování 
podniku, finanních nástroj, nemovitostí, stroj 
a zaízení i nehmotného majetku. Poskytujeme 
klientm komplexní oceovací služby, které jsou 
založeny na praktických zkušenostech 
a individuálním pístupu našich zamstnanc. Naše 
služby mohou být využívány pro stanovení hodnot 
pro úely právní, úetní, daové i pojištní. 
 
Jsme souástí svtové poradenské firmy 
American Appraisal Associates, Inc., 
specializující se od roku 1896 na oblast tržního 
ocenní a související poradenství a v eské 
republice psobí American Appraisal s.r.o. 
od dubna 1992.  
 
American Appraisal s.r.o. zamstnává zkušené 
odborníky na oceování movitého a nemovitého 
majetku a odborníky na širokou škálu 
ekonomického oceování a poradenství, 
vetn oblasti ocenní majetku pro pojištní. 
Poradenské služby v oblasti podniku a jeho aktiv 
zahrnují rovnž podniková due diligence, analýzu 
a przkum trhu, analýzu nejlepšího a nejvyššího 
využití majetku, podporu pi vytváení business 
plán, investiní a strategické poradenství. 
 
Za dobu psobení spolenosti v eské republice 
jsme zrealizovali tém 1 700 projekt ocenní. 
Celkový objem oceovaného majetku iní více než 
1,8 bilionu K (70 miliard ). 
 
Jsme znalecký ústav zapsaný Ministerstvem 
spravedlnosti v seznamu ústav kvalifikovaných 
pro znaleckou innost, a to již od roku 1993.  
 
Jsme nezávislí a nejsme ovlivováni žádnou 
spoleností z oblasti investiního bankovnictví, 
manažerského poradenství, auditu ani spolenostmi 
nabízejícími finanní služby. S námi máte 
garantováno nezávislé a nestranné ocenní.  
 
 

Získejte kvalifikované ocenní pojistitelného 
majetku a pedložte optimální pojistnou 
hodnotu. Naše zkušenosti v  eské republice 
zahrnují prakticky všechna prmyslová odvtví 
poínaje energetikou a elektrizaní soustavou, pes 
chemický a petrochemický prmysl, papírenský 
prmysl, potravináství až po hotely a developerské 
projekty.  
 
Použijte naše znalecké posudky pi ešení 
pojistných událostí. 
 
Využijte našich zkušeností s  provádním 
outsourcingu evidence dlouhodobého majetku. 
 
Nechte si provést finanní analýzy a  analýzy 
rizik pro podporu strategických zámr Vaší 
spolenosti a omezení rizik managementu. 
 
Využijte možnosti bezplatné úvodní analýzy 
rizik, kterým mže být vystavena Vaše 
spolenost i její management. Domluvte si s námi 
nezávaznou obchodní schzku.   
 
Ze širokého portfolia našich služeb pro  Vás 
vybereme služby šité na míru práv Vám. 
 

 
 
Tel.: +420 226 539 640 
E-mail: aacz@american-appraisal.com 
 
American Appraisal s.r.o. 
Lomnického 1705/9 
140 00 Praha 4 / Czech Republic 
www.american-appraisal.cz 
 



Sdružení CZECH TOP 100 
 

Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem 

sestavit přehled nejvýznamnějších ekonomických subjektů 

české ekonomiky podle ekonomických údajů. V roce 1994 

CZECH TOP 100 zveřejnilo první ročník žebříčku “  

100 nejvýznamnějších firem ČR”. 

Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem jak 

pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění firem 

v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100 se stále častěji objevuje 

jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále 

věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé ekonomické soutěživosti při porovnávání  

objektivních ekonomických kriterií. 

CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.   

Hlavní  žebříček nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky obdivovaných firem,     

TOP 100 ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a žebříček TOP Firemní Filantrop. 

Nedílnou součástí projektů jsou i další akce – diskusní fóra, ekonomické konference v tuzemsku 

i v zahraničí, setkání nejvýznamnějších představitelů ekonomického rozhodování v regionech, diskuse 

na akademické  půdě a při významných veletrzích,  apod. Významné místo zaujímají také aktivity  

podporující neformální komunikaci mezi špičkovými představiteli nejvýznamnějších firem, organizované 

např. formou kulinářských odpolední, sportovních akcí nebo setkání na zajímavých místech. 

Od roku 2004 je Sdružení Czech Top 100 vydavatelem magazínu „o úspěšných pro úspěšné“   

pod názvem Czech Top 100 Forum (původně Czech Business Forum).  

Více informací najdete na www.czechtop100.cz.

ČESKÁ
PODNIKATELSKÁ
POJIŠŤOVNA
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
(dále „ČPP“) je univerzální pojišťovna, která nabízí svým klientům 
moderní inovativní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti 
životního i neživotního pojištění.

Na českém pojistném trhu působí ČPP od listopadu 1995. S celkovým množstvím 925 tisíc 
pojištěných vozidel je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu 
v České republice. ČPP spravuje téměř 1,3 milionu smluv svých klientů a každý měsíc sjednává 
cca 45 tisíc nových pojistných smluv.

V roce 2009 ČPP předepsala pojistné v celkové hodnotě 6,2 mld. Kč, což je o 14 % více 
v porovnání s rokem minulým, a dokazuje tak i v obtížných podmínkách ekonomické krize 
mimořádný růst. Již čtvrtým rokem roste výrazně rychleji než domácí pojistný trh.

Základní kapitál společnosti činí 1 miliardu Kč. Zisk společnosti před zdaněním dosáhl 
výše 433 mil. Kč.

ZASTOUPENÍ ČPP

Společnost působí prostřednictvím 10 oblastních ředitelství, 80 poboček a 300 kanceláří 
na celém území ČR. 

SKUPINA VIENNA INSURANCE GROUP
Od roku 2005 je ČPP součástí přední evropské pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. 
Skupina je prostřednictvím podílů na pojišťovnách aktivní ve 23 zemích Evropy. Na českém trhu jsou 
součástí Vienna Insurance Group kromě České podnikatelské pojišťovny i Kooperativa a Pojišťovna České spořitelny.

Koncern získal od ratingové společnosti Standard&Poor´s hodnocení „A+“ se stabilním výhledem.
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Mezinárodní zázemí
Naše společnost byla založena v roce 1993 dánskou 
pojišťovnou Europaeiske Rejseforsikring A/S, která se 
věnuje cestovnímu pojištění více než 80 let. Společnost 
Europaeiske vlastní 75% podíl a dalšími akcionáři jsou německá 
(15%) a rakouská (10%) Europäische Reiseversicherung AG. 
Německá pojišťovna v roce 1995 vytvořila svými akvizicemi 
jednu z největších skupin cestovních pojišťoven na světě, do 
níž dnes patří i naše sesterské pojišťovny v Dánsku, Švédsku, 
Francii, Španělsku, Itálii, na Slovensku, v Polsku, Rakousku 
či Maďarsku. Prostřednictvím svých akcionářů patří naše 
společnost do skupiny Munich Re - největšího světového 
zajišťovacího ústavu.

Celoevropská spolupráce
V roce 1994 se Evropská Cestovní Pojišťovna stala členem 
Mezinárodní asociace evropských cestovních pojišťoven (ETI 
Group) sdružující specializované pojišťovny stejného jména 
po celé Evropě. Členství nám umožňuje úzce spolupracovat 
s podobně zaměřenými ústavy z celého světa tak, abychom 
vždy byli co nejblíže i potřebám klientů.

Po celé republice na dosah
Jako jediná specializovaná pojišťovna v oblasti 
cestovního ruchu jsme již od počátku své činnosti úzce spjati 
s předními cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi. 
Ty ke svým službám nabízejí prodejci po celé republice. 
Jejich prostřednictvím nabízíme celou škálu krátkodobých 
cestovních pojištění a naše komplexní pojištění je součástí 
zájezdů předních českých touroperátorů. Společně usilujeme 
o kvalitní servis klientům, ať už se jedná o rodinnou dovolenou 
nebo třeba zájezd za sportem do zahraničí.

Pojištění na míru vaší organizace
V oblasti pojištění podniků a institucí na pracovní cesty 
zaměstnanců spolupracujeme se všemi nejvýznamnějšími 
makléři na českém trhu. Proto známe potřeby firem v oblasti 
cestovního pojištění. Naše dlouhodobé pojistné produkty 
vytváříme na míru té které organizace, čímž jsme s to nejen 
odbourat zbytečnou administrativu s pojištěním, ale především 
zajistit optimální poměr mezi cenou a kvalitou služeb.

Profesionální pomoc na cestách
Významnou předností pro naše klienty jsou služby pražské 
asistenční centrály EuroAlarm Assistance Prague, která je 
po 24 hodin denně připravena poskytnout pomoc klientům 
v jakékoli nouzové situaci kdekoli ve světě.

Úzká součinnost s přední skandinávskou asistenční společností 
je zárukou prvotřídní péče o pojištěného v jakékoli tísni. Euro- 
-Alarm jako partner mezinárodního uskupení International 
Assistance Group (IAG) dnes poskytuje služby nejen českým, 
ale i slovenským, polským, ruským, německým, britským, 
holandským či skandinávským klientům.

Celosvětová síť péče o klienty
Napojení na celosvětovou síť Euro-Center vybudovanou 
našimi mateřskými společnostmi ve všech hlavních 
turistických oblastech na všech světadílech zaručuje, že 
každý klient má možnost získat pomoc přímo v místě svého 
zahraničního pobytu. Tato síť poskytuje potřebnou pomoc 
v nejrůznějších obtížných situacích, její odborníci monitorují 
kvalitu lékařské péče a úzce spolupracují s místními zástupci 
touroperátorů.
Taková aktivní asistence je všem pojištěným k dispozici 
nejen ve Středozemí (Španělsko, Mallorca, Kanárské ostrovy, 
Kypr a Turecko), ale třeba i v celé Americe, Africe, jihovýchodní 
Asii, Nepálu, Austrálii či na Novém Zélandu.

Rychlost a pružnost řešení Vašich 
požadavků 
Stejně jako ve vyspělých zemích je i u naší pojišťovny 
samozřejmostí péče o klienty jak před cestou, během ní, 
tak i po návratu. Na  požádání ochotně zajistíme informace 
o navštěvované zemi. Přes internet nebo po telefonu je 
možné nejen pojištění sjednat, ale i vyřídit pojistnou událost. 
Vysoké a rozsáhlé pojistné plnění vždy bezodkladně obdržíte 
přímo na vlastní účet. Víme totiž, že bez prvotřídní péče 
o klienty nemůže mít naše úzká specializace smysl...

Využijte našich bohatých zkušeností v oboru a dopřejte 
turistům cestování na úrovni, kterou si zaslouží!

Cestujete světem, který dobře známe
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Vy cestujete, my se staráme

Evropská Cestovní Pojišťovna • Křižíkova 237/36a, Praha 8 • tel. 221 860 860 • www.evropska.cz
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Generali Pojišťovna a.s.

Německo: 22 %

Generali Group
Centrála Generali Group se již od svého založení v roce 1831 nachází v Terstu. Skupina působí ve více než 
65 zemích světa, kde poskytuje služby více než šedesáti miliónům klientů. Vznikem Generali PPF Holdingu se 
obchodní orientace pojišťovací skupiny zaměřila také na země východní a střední Evropy.

Generali v České republice
Generali Pojišťovna a.s. patří mezi 5 největších pojišťoven působících na českém pojistném trhu. V oblasti 
neživotního pojištění je dokonce čtvrtou největší pojišťovnou. Klade důraz na vysokou kvalitu pojistných 
produktů a rychlý servis. S více než 3 tisíci zaměstnanci a spolupracovníky vytváří hustou prodejní síť 
po celém území České republiky a neustále se rozrůstá. Pojišťovna Generali v průběhu roku 2009 opět 
upevnila svůj tržní podíl.

Nejdůležitější data
rok 1832  –  otevřena první pobočka Assicurazioni Generali v Praze

červen 1993  –  návrat Generali do České republiky

březen 2000  –  otevřeno kontaktní centrum Generali zajišťující klientům kompletní servis

leden 2003   –  schválením Ministerstva financí České republiky převzala pojišťovna Generali   
   aktivity pojišťovny Zurich v ČR

prosinec 2006  –  nárůstem předepsaného pojistného o 15 % jsme o více než 10 % překonali  
   růst pojistného trhu v ČR

březen 2007  – Generali Pojišťovna a.s. načala druhý milion aktivních pojistek ve svém kmeni

leden 2008  – Generali Pojišťovna a.s. se stala součástí Generali PPF holding 

prosinec 2009  – Počet produktivních pojišťovacích agentů pojišťovny Generali překonal hranici   
   jednoho tisíce

Generali Pojišťovna a.s. je součástí holdingu Generali PPF, 
který je pojišťovací jedničkou ve střední a východní Evropě. 

Klíčové trhy Generali Group

Německo: 22 %

Pod křídly lva.

klientský servis: 844 188 188                                                www.generali.cz



Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group
Kooperativa je první soukromou pojišťovnou, která po revoluci 1989 
začala působit na českém trhu. Za tu dobu prodělala fi rma bouřlivý rozvoj. 
Z malé, specializované pojišťovny, založené v roce 1991, se stala velká, stabilní 
a prosperující instituce, která zaujímá pozici druhé nejsilnější pojišťovny 
v České republice s tržním podílem 22,2 procenta. 
V oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, z velké části 
díky tradiční spolupráci s makléři, je Kooperativa jedničkou na českém trhu. 
Kvalitu služeb Kooperativy pravidelně oceňuje laická i odborná veřejnost 
v různých anketách. Firmu ocenili i pojišťovací makléři, kteří Kooperativě 
udělili titul Pojišťovna roku čtyřikrát za posledních šest let. 

Kooperativa je součástí 
Vienna Insurance Group 
vedoucího pojišťovacího koncernu 
ve střední a východní Evropě. 

Skupina je prostřednictvím podílů na pojišťovnách aktivní 
ve 23 zemích Evropy. V Rakousku, ČR, Albánii, Rumunsku, 
Bulharsku, Gruzii a na Slovensku patří koncern Vienna 
Insurance Group k vedoucím fi rmám na pojistném trhu. 
Na českém trhu jsou součástí Vienna Insurance Group 
kromě Kooperativy i Česká podnikatelská pojišťovna 
a Pojišťovna České spořitelny.

 Důležité údaje roku 2009

 Předpis pojistného 31 miliard korun

 Dva miliony klientů

 505 857 vyřízených pojistných událostí

  Strategický partner – fi nanční skupina 
České spořitelny

  Rating A+ se stabilním výhledem 

  Lídr trhu se životním pojištěním  

  Kooperativa opět rostla a upevnila si 
svoji pozici na českém pojistném trhu

  Kooperativa pojišťuje každého pátého 
občana v ČR 

  Kooperativa opět v každém směru dostála 
všem svým závazkům vůči klientům

  V loňském roce úspěšně pokračovala 
spolupráce s jednou z největších 
fi nančních institucí v ČR

  Vienna Insurance Group, jíž je Kooperativa 
součástí, je držitelem ratingu A+ od 
prestižní agentury Standard & Poor´s 

  Vienna Insurance Group v ČR dosáhla 
v roce 2009 předepsané pojistné 
16,23 mld. Kč a stala se největší fi nanční 
skupinou na českém trhu životního 
pojištění  

Získaná ocenění v roce 2009

• 1. místo v anketě 
Pojišťovna roku 
v hlavní kategorii  
Neživotní pojištění 

• 1. místo v kategorii 
Pojišťovna roku 2009 
v rámci soutěže 
MasterCard Banka 
roku

• 1. místo v soutěži 
Zlatá koruna
Povinné ručení 
s živelním pojištěním 
zdarma
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 V rámci soutěže Pojišťovna roku 2008 zvítězila Pojišťovna České spořitelny ve 
všech kategoriích týkajících se životního pojištění. Asociace českých pojišťovacích 
makléřů udělila pojišťovně nejvyšší ocenění v kategoriích Pojišťovna roku 2008 
v životním pojištění, Inovace pojistných produktů, Spolupráce s makléři a v kate-
gorii Likvidace pojistných škod. Produkt FLEXI životní pojištění korunoval úspěch 
pojišťovny vítězstvím v kategorii Pojistný produkt roku 2008.

 FLEXI životní pojištění se stalo nejlepším životním pojištěním a fi nanční novinkou 
roku 2009 v soutěži Zlatá koruna

 FLEXI zvítězilo také v rámci soutěže Fincentrum Banka roku v kategorii Životní 
pojištění roku 2009

Pojišťovna České spořitelny – váš partner pro životní pojištění
–  Nabízíme kvalitní produkty životního pojištění u renomovaných externích obchodních partnerů i v široké síti poboček 

České spořitelny.
– Náš servis směrem k obchodním partnerům patří dlouhodobě ke špičce.
– Na českém pojistném trhu působíme již od roku 1993. 
– Jsme předním poskytovatelem bankopojištění na českém trhu. 
–  Se svým základním kapitálem ve výši 1,12 miliardy korun jsme jednou z nejlépe kapitálově vybavených pojišťoven 

na českém pojistném trhu. 
– V roce 2009 dosáhlo předepsané naší pojišťovny pojistné hodnoty 6,96 miliardy korun. 
– Patříme do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. 
– Spolupracujeme s renomovanou zajišťovnou Swiss Re, druhou největší zajišťovnou na světě. 

Cestu k životnímu pojištění najdete snadno

Komplexní prodej produktů Pojišťovny České spořitelny včetně následného klientského servisu je zajišťován prostřednictvím 
dvou distribučních sítí.

Externí síť Pojišťovny České spořitelny

Vysoká dostupnost našich produktů je zaručena díky zhruba 200 externím smluvním partnerům, kteří zajišťují nejen prodej 
pojistných produktů, ale i profesionální klientský servis.

Pobočková síť České spořitelny

Pojišťovna České spořitelny je vedoucí pojišťovnou v oblasti bankopojištění na českém trhu. Prostřednictvím více než 650 
poboček České spořitelny zajišťujeme svým klientům maximální dostupnost pojistných produktů, komplexní prodejní a po-
prodejní servis.

Naše produkty a služby oceňují klienti i odborná veřejnost
Počet klientů Pojišťovny České spořitelny již dosahuje téměř 1,5 milionu. V rámci oborových soutěží jsme získali v roce 2009 
následující ocenění:

infolinka: 800 207 207www.pojistovnacs.cz
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UNIQA pojišťovna  
 
UNIQA pojišťovna, a.s. zahájila svou činnost na českém pojistném trhu v roce 1993 pod svým původním 
názvem Česko-rakouská pojišťovna. K jejímu přejmenování na UNIQA pojišťovnu došlo v roce 2001 
v rámci mezinárodní strategie mateřského koncernu k jednotné identifikaci společností zastřešených 
pod brand UNIQA.  
 
Mezinárodní koncern UNIQA se sídlem ve Vídni je významnou evropskou pojišťovnou s více než pětinovým 
podílem na rakouském trhu. Prostřednictvím svých více než 30 dceřiných společností působí nyní již 
v 21 zemích celé Evropy. V roce 2009 vstoupil koncern na pojistný trh Ruska.  
 
UNIQA Group disponuje ratingem „A“ se stabilním výhledem, naposledy potvrzeným koncem roku 2009. 
 
Jediným akcionářem české UNIQA pojišťovny je UNIQA International Versicherung-Holding, GmbH. 
Základní kapitál společnosti činí 480 mil. Kč. 
 
UNIQA pojišťovna je držitelem univerzální pojišťovací licence, která jí umožňuje podnikat ve všech 
oblastech neživotních i životních odvětví. V současné době má v nabídce prakticky všechny produkty 
k uspokojení veškerých pojistných potřeb, a to jak soukromých, tak korporátních klientů. 
 
UNIQA pojišťovně patřilo během její dosavadní téměř sedmnáctileté historie vždy místo mezi desítkou 
největších pojišťovacích společností podnikajících na českém trhu. Své služby nyní poskytuje celkem 
na více než 150 prodejních místech po celé České republice. Portfolio zahrnuje na 550.000 pojistných 
smluv. Roční předepsané pojistné se blíží k 5 miliardám korun. 
 
Takřka polovinu pojistného přináší do UNIQA makléřské společnosti a podíl tohoto obchodního kanálu 
je dlouhodobě velmi stabilní. V posledních letech usiluje UNIQA o co největší lokální kontakt s našimi 
partnery mezi makléři, a proto přistoupila k regionalizaci servisu v ČR. Celkem UNIQA spolupracuje 
s 550 makléřskými společnostmi. 
 
Více informací na www.uniqa.cz  

 
UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136 
160 12  Praha 6 
tel.:  225 393 111 
fax:  225 393 777 
e-mail: uniqa@uniqa.cz, infolinka: 800 120 020
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