Pár slov k historii HDI Group
HDI (Haftpflichverband der Deutschen Industrie V.a G. – v překladu Vzájemnostní spolek
pro pojištění odpovědnosti v německém průmyslu) byl založen v roce 1903 v Německu. Německý
průmysl se tehdy, na počátku 20. století, nacházel plně ve stádiu růstu.
Velké německé průmyslové podniky se rozhodly založit spolek, a tím si vzájemně pomáhat
v době, která skýtala velké možnosti, vyhlídky i šance, ale také nepřehlédnutelná rizika.
Ze začátku byly členy původního Vzájemnostního spolku pro pojištění odpovědnosti v německém
železárenském a ocelářském průmyslu - jak už název sám napovídá - podniky železářského
a ocelářského průmyslu.
S postupem času se ke spolku připojily svazy z dalších odvětví: pivovarnický a sladovnický průmysl,
hornictví a jemná mechanika, průmysl elektrotechnický, papírenský, tabákový a kožedělný. Tak vznikl
Vzájemnostní spolek pro pojištění odpovědnosti v německém průmyslu, zkráceně HDI, jak zní jeho
název dodnes.
Postavení HDI na německém trhu
V současnosti je HDI podle předepsaného pojistného 3. největším pojišťovacím koncernem
v Německu a zároveň patří k největším průmyslovým pojistitelům tamtéž.
Pojištění průmyslu bylo, je a zůstane tradiční oporou HDI. K dalším neméně důležitým pilířům
koncernu patří soukromé pojištění a především zajištění, které pro HDI vykonává její dceřiná
společnost Hannover Re, 5. největší profesionální zajišťovna na světě. Spolu s dceřinými
společnostmi a zajišťovnou má koncern HDI celosvětovou působnost.
Pár slov k historii HDI v ČR
HDI byla zapsána do obchodního rejstříku v České republice dne 16.listopadu 1992 jako organizační
složka stejnojmenného německého zakladatele se sídlem v Hannoveru, SNR.
Povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky bylo HDI Praha uděleno Ministerstvem
financí, dozorčím orgánem nad pojišťovnictvím ČR, dne 12. května 1999.
Filosofie HDI v České republice
Hlavním cílem činnosti HDI v ČR je poskytovat svým klientům pojištění průmyslových rizik, ve kterém
má HDI největší tradici a největší zkušenosti.
Vzhledem ke stoleté tradici v tomto pojišťovacím oboru a k celosvětově nabytým zkušenostem je HDI
v ČR schopna nabídnout nejen kvalitní pojistné produkty, ale má
i možnost při své činnosti využívat technického, profesionálního a také finančního zázemí společnosti
HDI se sídlem v Hannoveru.
Pobočka HDI Praha nabízí své služby především klientům mateřské společnosti, kteří rozvíjejí svou
činnost v ČR, dále také těm zahraničním podnikatelům (především z německy mluvících zemí), kteří
přicházejí podnikat do ČR a jejich pojistitel zde nemá zastoupení,
a v neposlední řadě se snaží oslovit širokou podnikatelskou veřejnost.

