
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2ot4
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obecně platí, že český / slovenský trh pojištěnív roce 2014 rostl pomalu.
Podle předběžných údajů České asociace pojístitelů došlo k oživení trhu, zejména
v oblasti neživotního pojištění (+ 2,3o/o).
Voblasti povinného ručení byl zaznamenán nárůst 4,60/o a pojišťovny oznámily další
zvýšení sazeb povinného ručení pro rok 2015.
Naproti tomu v oblasti životního pojištění došlo k propadu a to -7,60/o. I přes tuto situaci
na pojistném trhu INSIA dosáhla dle konsolidované účetní závěrky výnos z provizí ve výši
500,6 mil Kč.

I v roce 2Ot4 pokračovala INSIA v dalším dynamickém růstu počtu
na českém trhu. Na Slovensku INSIA zaznamenala úspěch v její
otevřela 9 nových kanceláří partnerů sítě.
Celkový počet členů sítě překročil 1 600, což představuje 35O
v Čechách a na Slovensku.
INSIA se snaží o udržení dobré jména na trhu pojišťovacích zprostředkovatelů a proto i

nároky kladené na členy sítě INSIA jsou vysoké jak po odborné, tak po etické stránce.
V důsledku toho musí členské firmy, které tyto standardy nesplní, INSIA opustit.

Během celého roku jsme se systematicky připravovali na novou, přísnější legislativu v
oblasti zprostředkování pojištění a pracovali na zvýšení komfortu práce našich makléřů.
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Významná ocenění

Rok 2014 byl pro INSIA úspěšný v mnoha ohledech.

V květnu byly vyhlášeny výsledky 14' ročníku prestižní ankety Pojišťovna roku 2013.
Součástí ankety byla i letos kategorie Pojišťovací makléř roku 2oL3.INSIA pozici na špici
obhájila a umístila se na vynikajícím 2' místě.
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V záYí jsme se jako skupina INSIA a Marsh umístili druhým rokem na prvním místě v
žebříčku 30 nejúětších pojišťovacích makléřů v ČR ote oPojištění.cz. Umístění v ToP 30
pojišťovací makléř 20t3, které se stává prestižním hodnocením, potvrzuje naši silnou
pozici na trhu.
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Aon Central and Eastern Ěurope a.s.
RESPECT, a.s. 1)
Čsog Leasing pó1išt'ovací makléř, s.r.o.
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GrECo JLT Czeqh Republic s.r.o. 3)
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V červnu INSIA poskytla celému pojišťovacímu trhu praktický nástroj pro kvaIitní práci
pojišťovacího zprostředkovatele - aplikaci Pojišťovny v systému Android. Na podzim jsme
přidali i verzi pro iPhone.

INSIAFEST 2oL4 - Dolní Morava - 6. odborná konference

INSIAFEST, každoroční odborná konference členů sítě INSIA, proběhla ve dnech 9. - 10.
října 2oI4 v hotelu Vista, Dolní Morava. Dvoudenní konference se zúčastnilo 24o
účastníků, českým partnerem šestého ročníku byla Česká pojišťovna a.s., slovenským
partnerem Čsog poisťovňa a.s.
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Konference byla oficiálně zahájena generálním
zakladatelem společnosti INSIA a.s., Ivanem
který zhodnotil úspěchy uplynulého roku,
vyhlášením obchodních výsledků sítě INSIA a
novinky a p|ány pro následující období.

ředitelem a
Špirakusem,
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V druhé části slavnostního zahájení měli účastníci možnost
poslechnout si přednášku uznávaného lektora, největšího
současného odborníka V oblasti lidského rozhodování,
motivace a produktivity, autora bestselleru ,,Konec
prokrastinace"/ pana Petra Ludwiga.

Po slavnostním zahájení začal odborný program konference. Rozvrh přednášek a jejich
témata si každý obchodník mohl zvolit libovolně sám dle toho, o co má zájem a v čem by
si chtěl zdokonalit a prohloubit své znalosti.

Po přednáškách a seminářích si účastníci konference mohli
odpočinout, pobavit se a zároveň měli prostor pro neformální
konverzaci se svými kolegy z oboru.

V Pra.ze, dne 29.4.2015
/l ,',) 1l

ilr',{úr,.,-/''
Mót. Petra Fenclová
předsed kyně představenstva
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