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Mediální partneři

                             

                                 

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.



  

1 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

2 Generali pojišťovna a.s.

3 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance  Group

4 aiG eURope, S.a., pobočka pro Českou republiku

5 allianz pojišťovna, a.s.

 

1 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

2 Generali pojišťovna a.s.

3 Česká pojišťovna, a.s.

4 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

5 aiG eURope, S.a., pobočka pro Českou republiku

1 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

2 Generali pojišťovna a.s.

3 allianz pojišťovna, a.s.

4 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

5 Česká pojišťovna, a.s.

1 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

2 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

3 Česká pojišťovna, a.s.

4 Generali pojišťovna a.s.

5 allianz pojišťovna, a.s.

1 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

2 aiG eURope, S.a., pobočka pro Českou republiku

3 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

4 Generali pojišťovna a.s.

5 allianz pojišťovna, a.s.

1 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

2 Generali pojišťovna a.s.

3 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

4 aiG eURope, S.a., pobočka pro Českou republiku

5 UniQa pojišťovna, a.s.

1 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

2 allianz pojišťovna, a.s.

3 Generali pojišťovna a.s.

4 aiG eURope, S.a., pobočka pro Českou republiku

5 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

poř. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

poř. POJIŠTĚNÍ PrůMyslu a POdNIkaTElů

poř. ObčaNská POJIŠTĚNÍ

poř. POJIŠTĚNÍ MOTOrOVých VOzIdEl

poř. INOVacE POJIsTNých PrOdukTů

poř. sPOluPrácE s MakléřI

poř. lIkVIdacE ŠkOd

1 pojišťovna České spořitelny, a.s.

2 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

3 UniQa pojišťovna, a.s.

4 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

5 Generali pojišťovna a.s.

1 pojišťovna České spořitelny, a.s.

2 UniQa pojišťovna, a.s.

3 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

4 Generali pojišťovna a.s.

5 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

1 pojišťovna České spořitelny, a.s.

2 UniQa pojišťovna, a.s.

3 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

4 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

5 Generali pojišťovna a.s.

1 pojišťovna České spořitelny, a.s.

2 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

3 UniQa pojišťovna, a.s.

4 allianz pojišťovna, a.s.

5 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group

poř. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

poř. INOVacE POJIsTNých PrOdukTů

poř. sPOluPrácE s MakléřI

poř. lIkVIdacE ŠkOd

1 evropská cestovní pojišťovna, a.s.

2 D.a.S. pojištovna právní ochrany, a.s.

3 komerční úvěrová pojišťovna eGap, a.s.

4 Česká pojišťovna ZDRaví a.s.

5 euler hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

1 evropská cestovní pojišťovna, a.s.

2 D.a.S. pojištovna právní ochrany, a.s.

3 Česká pojišťovna ZDRaví a.s.

4 komerční úvěrová pojišťovna eGap, a.s.

5 euler hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

poř. sPEcIalIzOVaNý POJIsTITEl

poř. INOVacE POJIsTNých PrOdukTů

1 evropská cestovní pojišťovna, a.s.

2 D.a.S. pojištovna právní ochrany, a.s.

3 komerční úvěrová pojišťovna eGap, a.s.

4 Česká pojišťovna ZDRaví a.s.

5 atradius credit insurance n.v., organizační složka

1 evropská cestovní pojišťovna, a.s.

2 D.a.S. pojištovna právní ochrany, a.s.

3 komerční úvěrová pojišťovna eGap, a.s.

4 euler hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

5 Česká pojišťovna ZDRaví a.s.

poř. sPOluPrácE s MakléřI

poř. lIkVIdacE ŠkOd

1 pojišťovna České spořitelny, a.s.  

 FLEXI životní pojištění

2 aiG eURope, S.a., pobočka pro Českou republiku 

 Pojištění stažení výrobků z trhu

3 kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group 

 Pojištění vozových parků

4 Generali pojišťovna a.s. 

 Pojištění domácnosti s asistenční službou

5 evropská cestovní pojišťovna, a.s. 

 Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců

OsObNOsT POJIsTNéhO Trhu

 Ing. Marek Venuta

POJIsTNý PrOdukT 2008

pojišťovna roku 2008 – výsledky ankety


