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Vy cestujete, my se staráme
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 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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Slovo úvodem

Asociace českých pojišťovacích makléřů letos vyhlašuje jubilejní 10. ročník odborné ankety 
pojišťovacích makléřů – Pojišťovna roku 2009. 

na rozdíl od obdobných či dokonce shodně nazývaných aktivit, jež se zrodily nepoměrně později, je náš 
sbor hodnotitelů složen výhradně z odborníků, kteří přicházejí každodenně do styku s řadou pojistitelů 
a neustále je porovnávají z různých aspektů. to vyplývá jak z podstaty a charakteru profese pojišťovacího 
makléře, tak i ze zákona: ten jim ukládá provádět srovnávací analýzu dostatečného množství pojistných 
produktů nabízených na trhu, aby mohli poskytovat vysoce odborný servis a poradenství v zájmu 
uspokojení pojistných potřeb svých klientů.

Snahou aČpm jako vyhlašovatele a pořadatele ankety od samého počátku bylo, aby se hlasování aktivně 
účastnil co největší počet makléřů – pouze tak jsou výsledky reprezentativní, objektivní a statisticky cenné. 
proto také anketa není omezena jen na členy aČpm, ale možnost hodnotit dostává každý z více než šesti 
set pojišťovacích makléřů registrovaných Českou národní bankou (ČnB).

na anketní lístky jsou zařazovány všechny pojišťovny se sídlem v České republice včetně těch, které zde 
v daném roce měly organizační složku. jako vodítko slouží příslušné seznamy ČnB.

v 10. ročníku ankety budou makléři opět vybírat nejlepší pojistitele v těchto hlavních kategoriích:

Pojišťovna roku 2009 v neživotním pojištění

Pojišťovna roku 2009 v životním pojištění 

Pojišťovna roku 2009 – specializovaný pojistitel.

Univerzální pojišťovny jsou hodnoceny jak v kategoriích pro neživotní, tak pro životní pojištění. 
podrobné informace včetně pravidel ankety najdete uvnitř této publikace.

i v letošním ročníku jsme oslovili pojistitele, aby sami nominovali své historicky úspěšné a/nebo inovativní 
produkty do kategorie Pojistný produkt roku 2009, tentokrát nově pouze v neživotním pojištění. 
všechny nominované produkty představujeme dále.

prezídium aČpm v rámci jubilejního 10. ročníku ankety rovněž udělí zvláštní ocenění Osobnost 
pojistného trhu za mimořádný přínos rozvoji pojišťovnictví v České republice. Doposud získali tento 
prestižní titul luděk menČík (pojišťovna roku 2003), petr pavlík (pojišťovna roku 2005), vladimír 
mRÁZ (pojišťovna roku 2007) a marek venUta (pojišťovna roku 2008). 

cenu bude předávat vice-guvernér ČnB miroslav SinGeR, pod jehož laskavou záštitou se také letošní 
jubilejní 10. ročník ankety koná.

poděkování patří i generálnímu partnerovi ankety, společnosti kpmG Česká republika, a všem ostatním 
firmám, které svou podporou umožňují aČpm organizovat celou akci na již tradičně vysoké  úrovni. 

tak jako v předchozích letech budeme o průběhu ankety přinášet informace na našich webových 
stránkách www.acpm.cz - od samotného vyhlášení 10. ročníku až po jeho závěrečné výsledky. ty 
budou slavnostně prezentovány na přátelském setkání respondentů ankety a představitelů pojistného 
trhu, které se uskuteční 11. května 2010 v historickém paláci U hybernů, nám. Republiky 4, praha 1.

k zahájení ankety Pojišťovna roku 2009 vám tedy předkládáme tento informační sborník 
a přejeme vám příjemné i poučné listování jeho stránkami!

předseda aČpm 
ing. Zdeněk voharčíkjub i le jn í10. ročn ík

pod zášt i tou v ice-guvernéra ČnB miros lava S ingera




