
MARSH s.r.o.

Představení společnosti



Lippincott
 Firemní styl

 Obchodní loga

 Brandingová strategie

Oliver Wyman
 Management consulting

Guy Carpenter
 Zprostředkování 

zajištění

 Katastrofické modelace

Marsh
 Zprostředkování pojištění

 Rizikový management

Mercer
 Služby v oblasti lidských 

zdrojů

 Související finanční 

poradenství a služby

Marsh & McLennan 

Companies

51.000 zaměstnanců 

ve 100 zemích světa 

vytváří příjmy 

ve výši 10 mld USD.

Ve světě



Historie

• založen 1871 

• 24 000 zaměstnanců

• působnost 
ve 100 zemích

• největší makléř na světě

Marsh
Přidružená
kancelář

Korespondent



Příjmy z brokingu v mil. US $ (2009)
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Jardine Lloyd Thompson Group

Brown & Brown

BB&T Insurance Services

Wells Fargo Insurance Services

Arthur J. Gallagher & Co.

Willis Group

Aon Corp.

Marsh & McLennan Companies

Srovnání ve světě



Poskytujeme

• zprostředkování pojištění

• řízení rizik a správu pojištění

• likvidace pojistných událostí

• rizikové inženýrství 

• alternativní financování rizik

• řízení mezinárodních pojistných programů

pro soukromé firmy, veřejnoprávní instituce,

poskytovatele odborných služeb, lokálně i celosvětově.



• od roku 1992

• Kanceláře

- Praha 

- Brno 

- Liberec 

- Ostrava

Počet zaměstnanců : 71

• V roce 2010 zprostředkované pojistné 1 246 mil. Kč

V České republice



V ČR se staráme o 1 500 klientů

http://www.prazdroj.cz/cz/index.php


Hodnoty

Naším posláním je...

• “…vytvářet a poskytovat řešení a služby v oblasti řízení 

rizik, které činí naše klienty úspěšnějšími.”

Naší vizí je…

• “…být volbou číslo jedna na každém trhu, na kterém 

působíme.”

Místní makléř – globální odbornost



Naplnění vize v ČR a v dalších 

zemích regionu

?



INSIA a.s.

představení



 Založena 1992 (Petr Marek & Ivan Špirakus)

 Vlastní technologie YETI od 2000 

 Budujeme síť na franchisingovém principu

 Více než 2,5mld pojistného

Základní informace



Ideální prostředí pro nezávislé makléře

 Jedna velká silná firma

 Samostatní a nezávislí členové sítě

Naše vize



Růst počtu partnerů INSIA



Kanceláře členů sítě INSIA



5 let po sobě v TF 50

2006  42. místo  

2007  32. místo

2008  30. místo 

2009 15.místo a 1. místo v ČR

2010  18. místo 





“Best Fit!“

MARSH:

Znalost trhu většiny zemí světa

Vybudované vztahy s partnery (pojistiteli)

Velká průmyslová rizika

INSIA:

Špičková technologie pro budování sítě (YETI)

Mnohaleté know-how budování sítě makléřů

Občané, živnostníci, menší firmy



Základní fakta

MARSH získal podíl 15% v INSIA

Ivan Špirakus a Petr Marek vlastní 85% v INSIA

Obě společnosti zůstávají nezávislé

Společná mezinárodní síť bude budována 

pod značkou INSIA



Další kroky

Centrála sítě INSIA pro všechna teritoria v Praze

Páteří sítě nová generace systému YETI NG

Společný „Joint Management Committee“

Postupně Polsko, Maďarsko, Itálie,... 

Společné vyjednávání podmínek s dodavateli



Plán rozvoje na příštích 10 let...


