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Vážení obchodní partneři,

jsem rád, že při hodnocení výsledku předcházejícího roku a u příležitosti desetiletého výročí vzniku firmy mohu opětovně
konstatovat, že skupina LOYDEX dosáhla výrazného nárůstu objemu spravovaného pojistného. Znamená to, že veškeré
zásadní úkoly, které jsme si stanovili pro předcházející období byly splněny, ale je to i výraz důvěry našich klientů ve schop-
nosti a um pracovníků celé skupiny.

Pozitivně se na tomto výsledku projevila i dobrá spolupráce s pojišťovnami, které pružně reagovaly na vývoj na světovém
pojistném trhu a akceptovaly naše profesionální přehodnocení pojistitelných rizik a požadavky na změnu struktury pojistné
ochrany, takže se podařilo pro naše klienty formou rámcových smluv jednoznačně zastavit na trhu obvyklý trend růstu
cen pojištění.

V souvislosti s nebývalým rozsahem škod, zapříčiněným především změnou klimatu a opakujícími se povodněmi, umoc-
něný rozsáhlými škodami v chemickém a stavebním průmyslu, došlo v předcházejícím roce ke změně vnitřní organizační
struktury. Personálně byla rozšířena divize likvidací škod a tím i posílen význam kanceláří, jejichž hlavní náplní je splnění
očekávání klientů a to kvalitní, rychlé poradenské činnosti s cílem legální maximalizace pojistného plnění.

V předcházejícím období splnila společnost LOYDEX v Česku, všechny přísné podmínky dané zákonem č. 38/2004 Sb.
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a je řádně zapsána v rejstříku České národní
banky, jako oficiální pojišťovací makléř.

Hlavní úkoly, které nás čekají:

� Pečlivě sledovat a vyhodnocovat reakci na světovém zajistném trhu a očekávaného naplnění rezervních fondů
a následného příznivého vývoje využít při přípravě dlouhodobých pojistných smluv

� S využitím zákona č. 38/2004 Sb. nabídnout klientům možnost přímého provádění běžných likvidací pojistných 
událostí a tím zrychlit servis v této oblasti

� Všem klientům v ČR umožnit přístup do informačního systému LOYDEX, umožňující kvalitní přehled o rozsahu pojiš-
tění a průběhu pojistných událostí.

generální ředitel pro Českou republiku
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Obchodní místa LOYDEX v ČR a SR

Pro více informací – viz. www.loydex.cz
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Zahraniční spolupráce

Obdobná forma spolupráce jako ve skupině LOYDEX je rozvíjena nejen v evropském ale i světovém měřítku. Mezinárodní
spolupráce umožňuje mimo jiné poskytovat komplexní služby v souladu se zákony a obchodními podmínkami země,
ve které klient působí, a je garancí servisu v dané zemi.
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LOYDEX

LOYDEX a členství v profesních komorách

Společnost LOYDEX v ČR je řádně registrována Asociací českých pojišťovacích makléřů a aktivně se na její činnosti podílí.

Asociace českých pojišťovacích makléřů (ACPM) prošla nedávno významnou změnou. Členové AČPM a Komory pojišťo-
vacích makléřů, které vedle sebe několik let působily, se rozhodli obě organizace spojit a sloučit v jediný subjekt, který
bude reprezentovat zájmy pojišťovacích makléřů společně pod hlavičkou ACPM. Formálním dnem sloučení se symbolicky
stal 1. leden 2005, stejně jako den nabití účinnosti nových zákonů souvisejících s pojištěním.

K 31. 12. 2005 měla ACPM 109 členů, přičemž počet pojišťovacích makléřův ČR dosáhl téměř šesti set. AČPM je zapojena
do mezinárodních struktur pojišťovacích pojišťovacích zprostředkovatelů, je členem BIPAR (Evropské federace pojišťovacích
zprostředkovatelů), AČPM je dále členem WFII, Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů, a POI – Partnerů
zprostředkovatelů.

Činnost asociace spočívá především v oblastech legislativy, etiky, publicity, vzdělávání a mezinárodních kontaktů.

Pro více informací – viz. www.acpm.cz

LOYDEX a nové zákony z oblasti pojišťovnictví

Předcházející období znamenalo pro všechny subjekty podnikající v oblasti pojišťovnictví především rok příprav na
legislativní změny, které bylo nutno přijmout v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Tyto změny před-
stavují soubor zcela nových zákonů, které převážně vstoupily v platnost 1.1.2005; jedná se především o následující
úpravy: zákon č. 36/2004 Sb. o penzijním připojištění, č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, č. 39/2004 Sb. o pojišťovnictví,
č. 410/2004 Sb. – úplné znění zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
ale pro naše profesní odvětví též první samostatný zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech
pojistných událostí.

Tyto nové zákony s sebou přinášejí především důraz na ochranu spotřebitele a otevření trhu pro ostatní subjekty v Evropském
hospodářském prostoru.

Pro nás nejvýznamnějším zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
byla stanovena „evropská" pravidla pro zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Bylo vymezeno postavení
zprostředkovatele (vázaný pojišťovací zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací agent, výhradní
pojišťovací agent a pojišťovací makléř) a zákonem stanovené povinnosti, které z něj vyplývají.

Nejširší rozsah povinností ve vztahu ke klientovi je vymezen pojišťovacím makléřům. Pojišťovací makléři jsou povinni
zpracovávat komplexní analýzy pojistných rizik, navrhovat pojistné nebo zajistné programy, poskytovat konzultační a po-
radenskou činnost, provádět správu uzavřených smluv a spolupracovat při likvidaci pojistných událostí.

Zákon dále upravuje nutnost uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti na celém území
Evropského hospodářského prostoru s minimálním limitem plnění 1 milion Euro a povinnost udržovat trvale likvidní
finanční jistinu nebo samostatný, výhradně pro převody pojistného zřízený, bankovní účet.

Zákon rovněž přímo definuje požadavky na odbornou způsobilost, kterou jsou pojišťovací zprostředkovatelé povinni
prokázat absolvováním odborného vzdělání nebo odbornou zkouškou před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem
financí a příslušnou délkou praxe v pojišťovnictví. Pro kategorii pojišťovací makléř, kam se všechny LOYDEX řadí, je
nezbytný nejvyšší stupeň znalostí.

LOYDEX a nový zákon o veřejných zakázkách

Aktivity skupiny LOYDEX jsou pro klienty rozšířeny i do oblasti podnikatelského, finančního, organizačního a ekonomického
poradenství. Se vstupem České republiky do Evropské unie nedošlo pouze ke změně legislativy v oblasti pojišťovnictví,
ale samozřejmě byla schválena celá řada dalších zákonů. Tím, který se výrazně dotkne i naší spolupráce s klienty, je zákon
o veřejných zakázkách. Tento zákon již plně definuje veřejné zakázky na služby, do kterých jsou zahrnuty i pojišťovací
služby. Společnost LOYDEX spolupracuje s klienty, kteří podléhají tomuto zákonu, při přípravě zadávací dokumentace
a v celém procesu zadání veřejné zakázky podle jeho potřeb. Pojistné těchto klientů tvoří téměř deset procent celkového
zprostředkovaného pojistného LOYDEX v ČR.
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Rozdělení zprostředkovaného pojistného

Rozdělení zprostředkovaného pojistného podle pojistných nebezpečí 

Rostoucí výskyt událostí s katastrofickými dopady na celém světě má vliv na vývoj v pojištění. Na jedné straně tento vývoj
znamená zvyšování objemu celkově vyplacených pojistných plnění, na druhé straně nutí pojišťovny reagovat na dané
skutečnosti. Pojišťovny mění svůj přístup k hodnocení rizikovosti a pojistitelnosti rizik vůbec, s ohledem na dopady na
výši pojistných plnění. Dále pojišťovny v reakci na výskyt těchto událostí mění přístupy ke konstrukci jednotlivých pojist-
ných produktů a k ohodnocování daných rizik, což se odráží ve struktuře zprostředkovaného pojistného.

Vývoj struktury zprostředkovaného pojistného společnosti LOYDEX v ČR potvrzuje tendence charakteristické pro uplynulé
dva roky. Pokračuje i nadále ústup pojišťoven od komplexních pojištění typu „all risk" ve prospěch pojištění vyjmeno-
vaných rizik. V loňském roce znovu výrazně, vzrostlo pojištění přerušení provozu, které se již dostává do povědomí klientů
jako významný způsob zabezpečení majetku proti ztrátě způsobené živelní škodou s následným přerušením provozu podniku.
K výraznému nárůstu došlo rovněž v pojištění technických rizik, zejména pojištění strojů a stavební montáže, díky
rozšíření pojistných smluv stávajících klientů o nová pojištěná rizika.

Předpokládaný nárůst pojistného z pojištění rizika terorismu, pojištění odpovědnosti za škodu a dalších, méně využívaných
forem pojištění, jako pojištění finančních škod, pojištění krytí rizik stažení výrobku z trhu či pojištění nečestného jednání,
se v minulém roce nepotvrdil. K těmto druhům pojištění mají vstřícnější přístup společnosti se zahraničním kapitálem,
které tato rizika vnímají citlivěji, a jejichž finanční situace umožňuje zvýšené náklady na pojištění pokrýt.

Zatímco v pojištění průmyslu a podnikatelů se úroveň českého a slovenského pojistného trhu blíží ostatním zemím EU,
občanské pojištění i přes každoroční nárůst stále nedosahuje srovnatelné úrovně. Rovněž ve společnosti LOYDEX se v ČR
přes výraznou snahu o rozšíření podílu občanského pojištění zůstává po řadu let tento segment na úrovni pouhých 3%
z celkového objemu zprostředkovaného pojistného, i když se nám i zde daří udržet tempo růstu celé skupiny LOYDEX.

Rozdělení zprostředkovaného pojistného podle oboru činnosti 

Pojištění průmyslu a podnikatelů tvoří trvale 98% celkového zprostředkovaného pojistného, poslední rok lze navíc
považovat za stabilní i ve složení portfolia klientů skupiny LOYDEX. Dvěma tradičně nejsilnějšími odvětvími jsou s 27%
obchod a služby a obor stavebnictví, obdobného 16% podílu dosáhla odvětví strojírenství a odvětví dopravy. Zprostřed-
kované pojistné z těchto čtyř odvětví představuje v současné době 85% celkové obchodní produkce.
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Strukturu pojišťovaných podniků významně ovlivnila spolupráce se skupinou Jet Investment, která přinesla k výrazné
posílení odvětví strojírenství.

Spolupráce s pojišťovnami

Na českém pojistném trhu působí v oboru neživotního pojištění 21 pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven,
z toho dvě největší obsluhují dvě třetiny trhu. Vysoká míra koncentrace tohoto segmentu je taky patrná se skutečnosti
že 6 největších pojišťoven spravuje 90% trhu. Relativně velká nabídka pojišťoven umožňuje zvolit spolupráci s takovými
pojišťovnami, které jsou pozitivně hodnoceny podle mezinárodních standardů. Mezi základní kriteria kvality patří míra
zajištění, dlouhodobé provozní výsledky, síla kapitálu, tržní pozice, likvidita a v neposlední řadě i rychlost a kvalita vyřizo-
vání pojistných událostí. Zároveň v ČR a SR požádalo přes 300 zahraničních pojišťoven o povolení dočasně poskytovat
služby a rozšiřují tak možnost úpisu a nabídky pojistných trhů.

Podíly na neživotním pojištění – trh ČR

Rozdělení zprostředkovaného pojistného
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Podíly na neživotním pojištění – LOYDEX

Předběžné výsledky členů ČAP

Pojišťovna
Předepsané pojistné (mil. Kč)
neživotní pojištění

%

Česká pojišťovna, a.s. 14159 37,32
Kooperativa pojišťovna, a.s. 11051 29,13
Allianz pojišťovna, a.s. 3973 10,47
Generali pojišťovna, a.s. 2241 5,91
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 1664 4,39
ČSOB Pojišťovna, a.s., holdingu ČSOB 1489 3,92
UNIQA pojišťovna, a.s. 1103 2,91
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. 715 1,88
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 330 0,87
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) 274 0,72
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 192 0,51
GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací a.s. – organ. složka 128 0,34
PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,a.s. 119 0,31
Komerční pojišťovna, a.s. 115 0,30
D.A.S pojišťovna právní ochrany, a.s. 100 0,26
Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. 89 0,23
Euler Hemes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. 88 0,23
CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA, a.s. 33 0,09
VICTORIA VOLSBANKEN pojišťovna, a.s. 32 0,08
Pojišťovna Slavia, a.s. 31 0,08
Goathaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft 11 0,03
Celkem 37937 100,00
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Oragnizační struktura
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Organizační struktura je zřejmá z uvedeného schématu. Společnost je rozdělena do úseků, pod které spadají oddělení.
Za každý úsek odpovídá ředitel, za oddělení jsou zodpovědni jejich vedoucí. Každé oddělení je specializováno na určitou
část trhu a poskytuje odbornou pomoc pro všechny zaměstnance a klienty společnosti LOYDEX. V jeho náplni je mimo
jiné sledovat legislativní změny a novinky na pojistném trhu v daném odvětví.
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Sloužíme všem klientům bez rozdílu velikosti. Mezi naše klienty patří malé i velké společnosti všech oborů, obchodní
organizace a městské úřady. Realizujeme rovněž pojistné programy pro zaměstnance společností.

Naším posláním je zajistit optimální pojištění a ochranu proti rizikům. Všechno co děláme, směřuje k naplnění potřeb
klientů. Šetříme prostředky a čas našich klientů. Usilujeme o dokonalé poznání rizikové situace klienta. Na základě našich
znalostí a zkušeností analyzujeme rizika a připravíme vhodné řešení za výhodnou cenu. Námi vytvořené pojistné
programy přináší kvalitu ve všech směrech – výhodnou cenu, široký rozsah pojistného krytí, komplexní, pružný servis
a dlouhodobou finanční stabilitu. Jsme technologicky vyspělým pojišťovacím makléřem.

Identifikace rizik 

Identifikujeme a zhodnotíme rizika ohrožující podnik bez ohledu na to, zda jsou jednoduchá nebo velmi složitá. Při tom
se neomezujeme jen na rizika, která je možné nebo nutné pojistit, protože výsledkem musí být celkový pohled na rizi-
kovou situaci. Je důležité, abychom se co nejlépe seznámili s podnikáním klienta, jeho vztahy s dodavateli a odběrateli,
strukturou výrobků či služeb a s majetkovými a vlastnickými poměry ve firmě. Zkoumáme nájemní či podnájemní smlouvy,
leasingové smlouvy, prodejní a inkasní procesy a standardní obchodní smlouvy, řízení vztahů s dodavateli zboží a služeb
i procesy návrhu a výroby.

Audit Vašeho pojištění 

Jednou ze služeb, kterou nabízí LOYDEX je komplexní analýza současné pojistné ochrany podniku, při které prověřujeme
pojistné smlouvy klienta zejména z pohledu účelnosti, úplnosti krytí, duplicity krytí, právní čistoty a přiměřenosti ceny
pojištění k danému riziku. Součástí analýzy je i posouzení finanční síly a vývoje příslušných pojišťoven. Z našich dlouho-
letých zkušeností vyplývá zcela jednoznačně, že v mnoha podnicích je opomíjena pravidelná aktualizace pojistných smluv
vzhledem k vývoji majetku, cen i rizik ohrožujících hospodaření podniku. To může postupně vést ke značnému snížení
skutečného rozsahu pojistného krytí a především nepříjemnému překvapení při vzniku škody.

Řešení škod a pojistných událostí

Pojištění si podniky uzavírají samozřejmě proto, aby v případě škody pojišťovna zmírnila či odstranila její důsledky. Proto
je aktivní asistence při řešení škod klíčovou součástí našich služeb. Pomáháme klientům s přípravou dokumentace škody
a v celém procesu likvidace sledujeme postup pojistitele, abychom zajistili rychlé odškodnění v souladu s podmínkami
pojistné smlouvy. Aktivně spolupracujeme s likvidátory pojišťoven a nezávislými odhadci škod tak, abychom minimalizovali
dopad škody na hospodaření společnosti. V oblasti přípravy na řešení škod vypracováváme pro klienty metodické postupy
a návody, jak řešit standardní typy škod, jako například havárie motorových vozidel. Kvalitní přípravou tak pomáháme
snižovat klientům celkové náklady na řešení škod.

Správa pojištění

V průběhu naší spolupráce se postaráme o kompletní firemní pojištění Vaší společnosti, administrativu a komunikaci
s tím spojenou. Zároveň však o všem budete mít dokonalý přehled. Svým klientům poskytujeme kompletní systém správy
pojištění prostřednictvím internetu s přístupem 24 hodin denně.

Díky elektronickému systému správy pojištění ušetříte čas a náklady spojené s administrativou a získáte
především jedinečný statistický nástroj na řízení Vašich rizik, správu majetku, fakturaci, likvidaci škod.

Naše služby
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Méně známé druhy pojištění

Pojištění přerušení provozu

Vznikne-li ve firmě škoda na výrobním, či pro výrobu nebo obchod nezbytném zařízení, není fyzické poškození či zničení
majetku zpravidla jedinou ztrátou, kterou podnik utrpí. Nedílnou součástí celkové škody je totiž omezení či zastavení
provozu a s tím spojené následné ztráty a mimořádné výdaje na řešení škody. V řadě případů pak relativně malá škoda
na výrobní lince může způsobit milionové ztráty při výpadku výroby a navíc i ztrátu dosavadních zákazníků či nových
obchodních příležitostí. Na pokrytí tohoto podnikatelského rizika je zaměřeno pojištění přerušení provozu (nazývané také
šomážní pojištění).

Pojištění odpovědnosti managementu

Zákonem stanovená osobní odpovědnost je jedním z nejzávažnějších rizik, jimž jsou vystaveni vrcholoví manažeři
vykonávající funkce v orgánech společností. Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako
jednatelé společnosti s ručením omezeným, odpovídají celým svým majetkem za škodu, kterou společnosti způsobí
porušením svých zákonných nebo smluvně převzatých povinností. Smlouva mezi společností a členem jejího orgánu,
která by tuto odpovědnost omezovala nebo vylučovala, je ze zákona neplatná.

Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž lze zmíněná rizika minimalizovat, a chránit tak společnost a její mana-
gement, je pojištění odpovědnosti členů orgánů společností, ve světě běžně známé jako D&O pojištění. V zahraničí
(zejména ve Spojených státech amerických a zemích západní Evropy) má tento produkt více než padesátiletou tradici
a je využíván naprostou většinou významnějších společností.

Pojištění finančních škod 

Oblast finančních škod je kategorie pojištění, která zaznamenává v posledních letech veliký rozvoj. Soustřeďují se zde
produkty, mající za cíl poskytnout pojistnou ochranu pro celou řadu rizik souvisejících s podnikáním, jejichž společným
znakem je to, že přímo nesouvisí se vznikem hmotné (materiální) škody na majetku firmy. Pojistné produkty jsou často
velmi propracované a poměrně rychle reagují na současný rychlý technologický rozvoj. Obecně je tato oblast pojištění
zaměřena na vyspělé podniky, které věnují odpovídající pozornost řízení rizik. Z dlouhé řady produktů vybíráme např.:

� pojištění pohledávek (proti nezaplacení odběratelem) 

� pojištění komerční kriminality (podvodné jednání a zpronevěra, včetně zneužití počítačových programů) 

� pojištění kontaminovaných výrobků (ztráty a náklady při stahování závadných potravin či léků apod.) 

� stahování výrobků z trhu (náklady stažení vadných průmyslových výrobků z trhu) 

� pojištění software (náklady na obnovu a obchodní ztráty při virech nebo úmyslném napadení) 

� pojištění zrušení akce (marně vynaložené náklady na koncert, výstavu, kongres či jinou akci) 

� pojištění počasí (ztráty vyplývající z nepříznivých povětrnostních podmínek) 

� pojištění odměn (náklady na odměny v různých sportovních odvětvích – např. v golfu za hole in one) 

� pojištění únosu a vydírání (náklady na odborné poradce a úhradu výkupného) 

Pojištění pohledávek – nástroj k řízení úvěrových rizik

Pojištění pohledávek poskytuje ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho finančních závazků, usnadňuje růst
obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém
teritoriu. Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry (odložená platba např. 30, 60 dní apod.), které pojištěný dodavatel
poskytuje svým odběratelům (v zahraničí i v tuzemsku) při dodávce zboží či služeb. Pojištění pohledávek je v podstatě
finančním nástrojem pro efektivní řízení struktury pohledávek. Smyslem není pouze ochrana pro případ neuhrazení
plateb, ale také možnost preventivně předcházet možným škodám prostřednictvím průběžného sledování bonity
odběratelů a zavedení pravidel pro přidělování úvěrových limitů.
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Nejčastější chyby při uzavírání pojištění

Podpojištění 

Jedná se o stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je reálná pojistná hodnota pojištěného
majetku. Takto stanovená pojistná částka má za následek snížení pojistného plnění ve stejném poměru, v jakém byla
pojistná částka (uvedená v platné smlouvě) snížena k pojistné hodnotě (tedy skutečné aktuální ceně). Podpojištění
vzniká:

a) již při uzavírání pojistné smlouvy, tedy neodborným stanovením pojistné částky. Například u leasingu použitých strojů
nebo vozidel se velmi často chybně sjednává pojistná částka shodná s pořizovací hodnotou uvedenou v kupní, nebo 
leasingové smlouvě.

b) v době trvání pojistné smlouvy, tedy vlivem opomenutí aktualizace pojistné částky. Například přirozeným nárůstem 
movitého majetku, nebo meziročním nárůstem cen (infalací) v době několikaletého trvání pojistné smlouvy. U živel-
ního pojištění chybně řada klientů vnímá pojistnou částku uvedenou v pojistné smlouvě jako. „dostačující horní 
hranici plnění.“ Celková pojistná částka souboru věcí, však musí obecně vyjadřovat součet reprodukčních hodnot 
všech věcí v souboru, tedy obvykle všech věcí vedených v účetní evidenci a ta se při běžném hospodaření mění.

Pojišťovací makléř může převzít odpovědnost za ocenění majetku a následné stanovení pojistných částek. Schopný makléř
může dosáhnout takového znění pojistné smlouvy, podle něhož pojišťovna, v případě vzniku pojistné události nemůže
namítnout podpojištění.

Územní rozsah pojištění

Všechny druhy neživotního pojištění mají v textu smlouvy sjednáno místo pojištění. V řadě případů je místem pojištění
sjednáno sídlo základní provozovny klienta. Přirozeným rozvojem aktivit klienta dochází k přemísťování pojištěného
majetku na nová místa pojištění, která klient opomene sdělit pojistiteli. Snad nejčastějším případem změny místa pojištění
je odcizený notebook z motorového vozidla, nebo nezaplacené zboží v areálu odběratele, jehož zkázu odběratel nezpůsobil.

Makléř může dosáhnout takového znění pojistné smlouvy, podle něhož pojišťovna, v případě vzniku pojistné události
poskytne plnění kdekoliv na území České republiky, Evropy, nebo území celého světa.

Rozsah pojištění odpovědnosti

Obecné právní povědomí stále stoupá. Poškození uplatňují řadu, někdy až fantastických, však právně uznatelných škod.
Řešení pojistné události z odpovědnosti patří zřejmě k nejsložitějším případům v pojišťovnictví a tomu odpovídá i textové
ujednání pojistných smluv. Klient vnímá uzavření smlouvy pro pojištění odpovědnosti, jako pozitivní krok, který mu
zabezpečuje finanční jistotu v případě zavinění škody. Klient však nevnímá velmi složitou „nadstavbovou“ konstrukci
odpovědnostního pojištění a obvykle „nakoupí“ zcela nedostačující základní produkt v podobě „obecné odpovědnosti“,
v mírně lepším případě v podobě „odpovědnosti za finanční škody a výrobek“. Řada klientů si také neuvědomuje,
že pojištění odpovědnosti se vztahuje pouze na škody, které vznikly z provozované činnosti, zapsané do obchodního
rejstříku ke dni podpisu pojistné smlouvy. Činnost zapsaná do obchodního rejstříku, až po sepsání pojistné smlouvy,
je tedy zcela nekryta pojištěním, což bývá následným nemilým zjištěním.

Znalost pojistného trhu, pojistitelných rizik a především praxe umožní makléři sjednat pojištění s funkčním obsahem.
Důležitá je však i pravidelná komunikace a konzultace s makléřem .
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Příspěvkové organizace

Svět má i stinné stránky a lze jej změnit jen s obtížemi. Je ke cti snad každého, pokud se alespoň pokusí pozitivně změnit
osudy druhých. Z našeho pohledu drobný příspěvek dokáže vyřešit velké problémy druhých.

ADRA 

nevládní nezisková organizace, zaměřená na poskytování humanitární a sociální pomoci v zahraničí a v České republice.
Tuzemská i zahraniční pomoc má charakter bezprostřední pomoci při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné
konflikty apod.) 

Člověk v tísni

společnost Člověk v tísni realizuje humanitární a rozvojové projekty v krizových oblastech světa a podporuje dodržování
lidských práv a prosazování demokracie v zemích s autoritativními režimy. V České republice usiluje o zvýšení informo-
vanosti o dění v zemích sužovaných válkami, chudobou či nedemokratickými vládami a přispívá ke zvyšování tolerance
ve společnosti.

Český výbor pro UNICEF

Český výbor pro UNICEF je národní, nevládní, dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností podporující zájmy
Dětského fondu OSN – UNICEF v České republice.

Česká katolická charita

se soustřeďuje na charitativní činnost a její oblastní organizace jsou rozšířeny po celé České republice. Provozuje desítky
středisek ošetřovatelské a pečovatelské služby, domovy pokojného stáří, azylové domy pro bezdomovce, domovy pro
matky v tísni, stacionáře a chráněné dílny pro zdravotně postižené.

Nadace Terezy Maxové

byla založena slavnou českou topmodelkou s cílem všestranné podpory a pomoci opuštěným dětem. Pod svým
patronátem má více než 200 kojeneckých ústavů a dětských domovů České republiky.

Nadační fond Mamma

cílem Nadačního fondu Mamma je získávání finančních prostředků na nákup lékařských přístrojů a filmů pro mamologický
přístroj pro přesnou diagnostiku nádorového onemocnění prsu 



LOYDEX – Your global partner24

Pojištění je o zkušenostech

zkušenosti jsou o praxi

LOYDEX
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Výběr pojišťovacího makléře

Obě asociace – slovenská i česká – na svých webových stránkách uvádějí následující doporučení, jak postupovat při výběru
pojišťovacího makléře:

Proč využít služeb pojištovacího makléře?

Pojišťovací makléř má potřebné odborné znalosti, které jsou ze zákona přísně prověřovány, a zároveň zná nabídku pojistných
produktů přinejmenším většiny pojistitelů působících na trhu. Umí na základě svých znalostí a odborných zkušeností
posoudit, které pojistné produkty jsou nejvhodnější pro krytí rizik, které podrobně zjistí a analyzuje u svého klienta.
Takovou kombinaci schopností a znalostí nelze předpokládat u vlastních zaměstnanců podniku či firmy.

Lze sice také volit cestu přímého pojištění u vybrané pojišťovny bez zprostředkovatelské služby makléře, v tom případě
ovšem klient nemá možnost srovnání s pojistnými produkty konkurenčních pojistitelů a tím ani volbu optimálního pojist-
ného programu. Na vyspělých pojistných trzích je úloha makléře pro podnikovou a firemní klientelu naprosto samozřejmá
a nezpochybnitelná.

Pojišťovací makléř analyzuje všechna klientova rizika a vypracuje rizikovou zprávu. Navrhne a zdůvodní klientovi výběr
pojišťovny, případně pojišťoven, které shledá za nejvhodnější pro upsání zjištěných rizik, a s jeho souhlasem předá všechny
podklady pojišťovně, která vypracuje návrh pojistné smlouvy. Jakmile ji klient podepíše, přechází na makléře péče o to,
aby pojistná smlouva po celou dobu platnosti odrážela skutečný stav, a aby byla případně upravována v závislosti na
proměně rizik. V případě škodní události je makléř zástupcem klientových zájmů vůči pojišťovně a dbá na to, aby pojišťovna
splnila své závazky vůči klientovi bez prodlení a v patřičném rozsahu.

Výběrové řízení na pojišťovacího makléře 

Při výběru makléře se vyplatí učinit si srovnání (pokud si ovšem nevyberete makléře na základě důvěryhodného
doporučení o jeho kvalitním servisu). Je třeba vycházet z požadavku, aby schopnosti, zkušenosti a kapacita makléřské
společnosti byly úměrné rozsahu rizik a pojistnému zájmu klienta. Drobnějším podnikatelům může poskytnout zcela
adekvátní servis i malá makléřská firma nebo makléř – fyzická osoba. Rozsáhlý průmyslový objekt bude jistě vyžadovat
péči makléřské společnosti s dostatečným odborně technickým zázemím.

1. kolo – písemná prezentace makléřských firem 

Vybrané makléře oslovte se žádostí o písemné předložení základních informací o jejich firmě a o představu toho, co by
pro vás mohli dělat. V poptávce je vhodné stručně představit vaši firmu, uvést její velikost (obrat, aktiva), druh činnosti,
počet a druh používaných vozidel (vlastních, na leasing), adresy poboček, dosud uzavřené druhy pojištění a celkové
pojistné za rok, odkaz na www prezentaci firmy a připojit výroční zprávu či brožuru o firmě.

Od makléřské firmy si v písemném požadavku vyžádejte základní informace, které by měly obsahovat hlavně tyto údaje:

a) název, IČ, adresa, zástupce pro jednání + kontaktní údaje 

b) číslo registrace MF ČR, limit pojištění profesní odpovědnosti a spoluúčast 

c) stručnou historii – kdy a jak firma vznikla, kdo ji založil a co dělal před tím 

d) počet zaměstnanců a případně i smluvních spolupracovníků 

e) výkony za poslední rok (objem zprostředkovaného pojistného) 

f) vybrané reference 

g) další důležité informace dle uvážení makléře (např. specializace na určité oblasti apod.) 

h) kopie dokladů:
- výpis z OR (jen u právnických osob) 
- registrace makléře z MF ČR 
- certifikát o pojištění profesní odpovědnosti nebo pojistnou smlouvu 
- osvědčení o členství v AČPM, pokud je členem
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Podle čeho hodnotit první kolo? 

Je možné se orientovat hlavně podle profesionality vypracovaných dokumentů, kvality prezentace firmy na internetu,
návrhu činnosti a služeb makléře, toho zda je makléř schopen zabezpečit požadovaný rozsah služeb a na druhé straně,
zda jste pro něj zajímavý klient, výše jeho pojištění odpovědnosti, členství v profesní organizaci a referencí (zkušenost se
srovnatelnými zákazníky).

2. kolo – osobní prezentace makléřských firem v užším výběru 

Osobní prezentace jednotlivých uchazečů by měly proběhnout krátce po sobě, aby je bylo možno reálně porovnat, a proto
také by se jich za vaši firmu měly zúčastnit vždy stejné osoby.

Účelem těchto osobních prezentací by mělo být zjištění:

- jak makléřská firma funguje (vznik, historie, vnitřní organizace apod.) 

- jak bude probíhat vzájemná komunikace s vámi jako klientem 

- s kterými pojišťovnami se makléři nejlépe pracuje a proč 

- která osoba se o vás konkrétně bude starat 

- jak bude zajištěn servis při nepřítomnosti kontaktní osoby 

- jaká je filozofie makléřské firmy při návrhu pojistného programu (na co dává důraz a proč) 

- zda se firma na něco specializuje a jaké má výsledky 

- jak dokáže definovat svůj přínos po klienta 

- ukázky práce (např. vzorová riziková zpráva, vzorová zpráva o výběrovém řízení apod.)

3. kolo 

Pokud se po prvních dvou kolech ještě stále rozhodujete mezi 2 – 3 makléři, zadejte jim vypracování analýzy vašeho
stávajícího pojištění a návrhu koncepce nového pojistného programu.

Zavažte je smlouvou o utajení předaných informací a o vypracování analýzy a předejte jim kopie pojistných smluv.
Účelem analýzy ovšem není kontrola pojistných částek. Návrh nového programu by neměl obsahovat nabídky pojišťoven,
nýbrž makléřovo doporučení co, jakým způsobem a proti čemu pojistit a naopak co a proč nepojišťovat. K vypracování
analýzy je zapotřebí dvou týdnů, u větších podniků i více. Z vypracovaných zadání a jejich následné prezentace již zcela
určitě lze vybrat toho nejvhodnějšího pojišťovacího makléře.

Výběr pojišťovacího makléře
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Vybrali jste si makléře – a co dál? 

Vybraný makléř by měl být následně vyzván k předložení návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci (mandátní, zprostředko-
vatelská apod.), kde jsou stanoveny povinnosti a práva obou stran. Je v ní vhodné stanovit i způsob případného ukončení
vztahu s makléřem, zpravidla to bývá možnost vzájemné výpovědi k výročí hlavní pojistné smlouvy, v případě vážných
porušení povinnosti pak pochopitelně kdykoli. Spolu s uzavřením smlouvy je obvyklé vystavit makléři plnou moc k zas-
tupování. Tou je makléř povinen se prokazovat při jednání s pojišťovnami jako váš zástupce.

Výběrové řízení na pojišťovnu vede již váš makléř 

Velkým nešvarem je výběrové řízení „na makléře a na pojišťovnu“. Zákazníci si totiž v takových případech nejsou vědomi
toho, že zcela zbytečně a nadměrně zatěžují pojišťovny, které na stejné poptávky dělají stejné nabídky, a dopouštějí
se elementární chyby tím, že za nejlepší pojištění považují nejlevnější pojištění. Mnoho solidních makléřů odmítá se
takovýchto „výběrových řízení“ zúčastňovat.

Makléř, který je vybrán, aby realizoval vaše pojistné potřeby, musí získat všechny potřebné údaje pro vypsání výběrového
řízení na pojistitele. Je to poměrně náročná a pracná záležitost, zejména při velkém rozsahu majetku, nemovitostí a aut.
V této fázi potřebuje makléř při získávání dokumentů maximální podporu mnoha lidí ve vaší firmě, jimž je třeba vysvětlit,
že pro návrh dobrého pojištění a získání co nejlepších podmínek od pojišťoven jsou tyto údaje nezbytné.

Po přípravě podkladů pak makléř osloví vaším jménem pojišťovny, které jste si předem vzájemně odsouhlasili jako vhodné
pro pojištění vaší firmy a vyzve je k předložení nabídek na takovou strukturu pojištění, kterou jste spolu s ním sestavili.
Proběhne několik kol jednání mezi makléřem a pojišťovnami a nakonec vám makléř předloží přehled nabídek spolu
s jejich analýzou a vlastním doporučením a zdůvodněním, proč a jak uspořádat váš pojistný program.

Předložené nabídky lze upravovat jak po stránce rozsahu krytí, tak spoluúčastí apod. Makléř jako váš poradce je povinen
vám podat veškerá vysvětlení a zdůvodnění. Poté připraví návrhy textů pojistných smluv. Některé věci je možné
s pojišťovnou ujednat jinak, zejména jste-li velký klient a jedná-li se o komplikovaný či speciální produkt. Na druhé straně
je nutno vzít v úvahu, že určité standardní produkty a ujednání pojišťovny změnit nemohou – jsou totiž dále vázány svými
zajistnými smlouvami. Nakonec makléř připraví originály smluv k podpisu a váš nový pojistný program je na světě.
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Kodex etiky pojišťovacího makléře

Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví, schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho
ustanovení. Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat
dobrou pověst českého pojišťovnictví.

Pojišťovací makléři musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak
z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je makléř povinen respektovat platné právní
předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

A. Obecné zásady chování makléřů

� makléři respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých
a pomlouvačných výroků o svých konkurentech 

� při své činnosti se důsledně vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem
o jejich službách 

� veškerou reklamu vedou pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy 

� dodržují obezřetnou personální politiku a dbají o výchovu svých zaměstnanců po profesionální etické linii 

� pojišťovací makléř musí disponovat takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě
nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta 

� pojišťovací makléř je nezávislým zprostředkovatelem jedné ze dvou stran, které mezi sebou uzavírají pojistnou
smlouvu 

� pojišťovací makléř je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení
zdravého a funkčního pojišťovacího trhu 

B. Zásady chování zaměstnanců makléřských firem

Zaměstnanci makléřských firem se řídí těmito etickými normami:

� důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí 

� vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví
jako oboru 

� dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví 

� dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních
či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy obdobné výhody sami nabízet či poskytovat 

� nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy 

� v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělává
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C. Zásady chování ve vztazích ke klientům

Makléřské firmy a jejich zaměstnanci se řídí následujícími pravidly:

� zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu 

� dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů 

� poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech
a jejich ceně 

� nesjednávají pojištění se spekulativními záměry 

� jsou odpovědni za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou
činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech 

� mají vždy uzavřeno pojištění profesionální odpovědnosti 

� pojišťovací makléř na požádání sdělí výši svého příjmu z uzavřeného obchodu a způsoby svého odměňování 

� pojišťovací makléř musí umístit pojištění za cenu uvedenou v cenové nabídce 

� nesmí učinit nelegální kroky i navzdory přání klienta 

� vztah vyplývající z pověření je vždy časově omezen 

� v případě, že mezi makléřem a klientem působí další subjekt, musí být tato skutečnost klientovi vždy sdělena 

� rozhodne-li se klient změnit makléře, dosavadní makléř vrátí klientovi veškeré jeho materiály 

D. Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

Makléři dodržují zejména tato pravidla:

� mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech 

� při umisťování obchodu se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv,
či protežování některé z pojišťoven 

� s pojistiteli udržují dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci 

� nejsou nikdy závislí na kterékoliv pojišťovně 
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