TISKOVÁ ZPRÁVA

Marsh získal majoritní podíl v INSIA
Síť pojišťovacích makléřů pokračuje ve svém růstu v Evropě

Praha, 3. října 2013 – Společnosti Marsh a INSIA dnes oznámily, že Marsh získal
majoritní podíl ve společnosti INSIA a.s. (INSIA), která provozuje

síť pojišťovacích

makléřů v České republice a na Slovensku. Marsh získáním majoritního podílu 60 % dále
posiluje partnerství s INSIA v Česku a na Slovensku a ještě více podpoří růst sítě
ve střední a východní Evropě.

S více než 1 400 členy a 310 kancelářemi v České republice a na Slovensku se INSIA řadí
mezi největší makléře v obou těchto zemích. Se svým unikátním provozním modelem
a technologickým řešení je INSIA leaderem trhu v oblasti pojištění středních a menších
firem a v pojištění osob.

Richard Radford, výkonný ředitel Marsh CEE, řekl: „Dnešní oznámení je důkazem
úspěchu našeho vztahu s INSIA v uplynulých dvou letech. Díky získání majoritního podílu
budeme moci ještě více podpořit mezinárodní růst INSIA. Tento krok je částí globální
strategie Marsh v budování silné pozice na trhu pojištění malých a středních firem.“

Ivan Špirakus, generální ředitel INSIA, doplnil: „Během dvou let partnerství s Marsh jsme
zaznamenali řadu případů vzájemně prospěšné obchodní spolupráce, která přinesla jasné
výhody pro členy sítě INSIA. Věřím, že všichni členové sítě INSIA budou v budoucnu
profitovat z ještě těsnější spolupráce s Marsh.“

Marsh a INSIA budou i nadále fungovat v Česku a na Slovensku jako samostatné
společnosti pod svými značkami. V dalších zemích bude INSIA rozvíjet svoji činnost
pod značkou INSIA Europe.
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O společnosti Marsh
Marsh, přední mezinárodní pojišťovací makléř a poradce v řízení rizik vytváří a poskytuje
svým klientům moderní řešení, která jim umožňují chránit jejich budoucnost a dosahovat
úspěchu. Přes 26.000 zaměstnanců Marsh nabízí své služby a zkušenosti ve více než 100
zemích světa. Marsh je součástí Marsh & McLennan Companies, přední mezinárodní
společnosti s 53,000 zaměstnanci po celém světě a ročními příjmy přesahujícími
11 miliard dolarů. Do skupiny Marsh & McLennan Companies patří dále zajistný makléř
Guy Carpenter, společnost Mercer, nabízející služby v oblasti lidských zdrojů a Oliver
Wyman,

renomovaný

představitel

služeb

management

consultingu.

Sledujte

nás

na Twitteru @Marsh_Inc. Více o Marsh na www.marsh.cz

O společnosti INSIA
INSIA je největší síť pojišťovacích makléřů ve střední a východní Evropě. Byla založena
v roce 1992 a v současné době je v ní registrováno více než 1 400 členů se 310
kancelářemi v České republice a na Slovensku. Za rok 2012 zaznamenala INSIA rekordní
tržby ve výši 555 mil Kč. Provoz sítě je zajišťován unikátní softwarovou platformou YETI.
Díky rychlému růstu a unikátní technologii byla INSIA vyhodnocena již 7x za sebou jako
jedna z nejrychleji rostoucích společností ve střední Evropě v soutěži Deloitte Technology
Fast 50CE. V roce 2013 získala INSIA prestižní ocenění Ruban d´Honneur v soutěži
European Business Awards a hlasováním pojišťoven rovněž ocenění TOP 5 Pojišťovací
makléř roku Asociace českých pojišťovacích makléřů. Více o INSIA na www.insia.cz
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