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Úvod
Maxima pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1994 jako univerzální pojišťovna. současné době vedle
klasických produktů pojištění majetku a odpovědnosti občanských i průmyslu a podnikatelů, se profiluje v
segmentu zvláštních finančních rizik v oblasti doplňkových pojištění motorových vozidel. V menší míře
provozuje životní pojištění, kapitálové i rizikové. V roce 2004 obdržela souhlas k podnikání na
Slovensku prostřednictvím svobody poskytování služeb v rámci EU, v roce 2006 bylo podnikání
rozšířeno na území pobaltských republik, v roce 2007 na území Bulharska, Polska, Maty a Francie
LICENCE - pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, v rozsahu:
- pojistných odvětví 1 životních pojišťění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví
- pojistných odvětví 1a), b), c), 3a), 8, 9, 13, 16, neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k
zákonu o pojišťovnictví
INFORMACE O KAPITÁLU A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2007 činil 250 milionů Kč. Vlastnictví akcií je české.

VÝKONNÝ NAMAGEMENT SPOLEČNOSTI
Ing. Vladimír Pulchart – generální ředitel
Ing. Milan Točina – ředitel pro strategický rozvoj
Ing. Jan Legner – úsek pojištění majetku a odpovědnost / hlavní upisovatel
Zdeněk Semrád – úsek pojištění vozidel
Jan Schmiedhamer – úsek finančních rizik motorových vozidel(CARGARANT)
Ing. Petr Krejcar – úsek ekonomický
Ing. Pavel Lešek – manažer distribučních sítí

Auditor: KPMG (od roku 2006)

Vývoj předpisu pojistného v období 2004 – 2008

ZAJISTNÝ PROGRAM 2008
Zajistný makléř: AON RE / Van Breda Risk & Benefits - treaty
Guy Carpenter - catXL
Pojištění různých finančních ztrát (produkty MAXIGEP, MAXGARANT) - Inter Partner Assistance, člen
AXA Group
Majetek občanský, průmysl a podnikatelé, odpovědnost, havarijní pojištění, CatXL, FAC programy pro
speciální rizika
Vedoucí zajistitel: PARTNER RE (rating S&P AA-)
Účastníci:
SCOR, Broadgate, Alliance Re
NABÍZENÉ PRODUKTY
Pojištění finančních rizik - CARGARANT
MAXIGEP chrání pořizovací cenu havarijně pojištěného vozidla v případě odcizení nebo totální škody
Prodloužená záruka vozidel MAXGARANT
MAXAUTO - HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Individuální, včetně krytí pořizovací ceny vozidla
Flotilové
POJIŠTĚNÍ MAJETKU – PRŮMYSLOVÁ A PODNIKATELSKÁ RIZIKA
živelní pojištění, odcizení, požár, pojištění strojů, přerušení provozu a
další krytí k zajištění ochrany majetku
ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ – PRŮMYSLOVÁ A PODNIKATELSKÁ RIZIKA
OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ
MAXDOMOV - Nemovitosti, jejich vybavení a odpovědnost, obecná odpovědnost
POJIŠTĚNÍ ÚRAZU
úrazová pojištění
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
MAXLIFE a MAXJISTOTA programy pro společnosti i jednotlivce

DISTRIBUCE
Mezinárodní i lokální makléři a agenti – celá škála produktů životního i neživotního pojištění
Produkty MAXIGEP a MAXGARANT distribuuje partnerská společnost CARGARANT
ASISTEČNÍ SLUŽBY
Ke všem produktům jsou provozovány asistenční služby MAXASISTENCE, provozované nadnárodní
společností AXA ASSISTANCE ČR. Současně jsou zajištěny i služby zákaznického call-centra
LIKVIDACE PU
Vlastní likvidátoři, jinak vyžití nezávislých likvidátorů podle druhů pojištění.

