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společnost, které můžete důvěřovat 

 



                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                         

                                                                                                            

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 PŘEDSTAVUJEME  SE  

SESE 
INSIA pro své klienty poskytuje kompletní „služby na klíč“                                                                             

 vypracování analýzy stávajících pojištění 

 výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele 

 zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných podmínek 

 komplexní správa pojištění po celou dobu trvání 

 řešíme za Vás i vzniklé škody a nároky vůči pojišťovně 

                                         

 

 

                                                  

                                

 

 

                                 

 

INSIA je největší makléřskou sítí v České republice a na 

Slovensku. Našim klientům poskytujeme odborné služby 

a poradenství 21 let. 

Jsme předním pojišťovacím makléřem s více než  1500 

odborníky a specialisty ve 320 zastoupeních na území 

ČR, Slovenska a Rakouska. 

INSIA úzce spolupracuje se všemi pojistiteli na trhu, u 

kterých jsme pro Vás vyjednali nejvýhodnější ceny. 

INSIA má nejširší portfolio produktů, včetně vlastních 

jedinečných produktů. 

 

INSIA patří k největší světové makléřské 

společnosti MARSH. Společně jsme největší silou 

na trhu zprostředkování pojištění v ČR a SR se 

zprostředkovaným pojistným ve výši 4,5 mld CZK. 

 

INSIA byla díky rychlému růstu a vlastnímu online systému pro správu  

pojištění YETI již po osmé v řadě vyhlášena mezinárodním auditorem 

Deloitte jednou z 50 nejrychleji rostoucích společností ve střední Evropě. 

Dodržujeme profesní etiku 

Řídíme se etickými zásadami, uznávanými v pojišťovnictví a dodržujeme 

Kodex etiky Asociace pojišťovacích makléřů, které jsme členem           

 Ručíme za svoji práci  

Našim  klientům ručíme za kvalitu a výsledek své práce a dbáme na profesionální úroveň svých služeb.        

Přesto je INSIA pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám  (profesní odpovědnost) 

na pojistnou částku 200 000 000,- Kč, čímž převyšuje minimální zákonný limit (1,2 mil.EUR) 

 



 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neustále pracujeme na tom, abychom Vám mohli nabízet stále lepší a hlavně výhodnější služby.             

Proto také ve spolupráci s předními českými a zahraničními pojišťovnami neustále přicházíme na trh     

s novinkami.  

    

     

CO  PRO  VÁS  DĚLÁME 

Chráníme Vaše podnikání 

Pojištění majetkové                      
-Pojištění živelní  (záplavy,vodovodní       

škody,krupobití a další vyjmenovaná rizika)         

- Pojištění All Risk                                    

- Pojištění krádeže a loupeže                    

- Pojištění vandalismu                               

- Pojištění strojů a strojních zařízení        

- Pojištění elektroniky                               

- Pojištění stavebně-montážních rizik       

- Pojištění kanceláře „INSIA OFFICE"                           

Přerušení provozu                        
- Pojištění přerušení provozu                    

- Pojištění ušlého nájmu                           

- Pojištění vícenákladů při                                                                                                       

přerušení  provozu                                                 

- Pojištění přerušení dodávky veřejných                                                                                              

služeb 

            

 

Odpovědnostní druhy pojištění 
- Pojištění odpovědnosti za škody           

- Pojištění odpovědnosti za ušlý zisk      

- Pojištění odpovědnosti za výrobek       

- Pojištění profesní odpovědnosti  

 -Pojištění odpovědnosti členů     

   statutárních orgánů (D&D)   

- Pojištění odpovědnosti dopravců       

   a zasilatelů  

 

Pojištění transportu                         

- Pojištění přepravy                                  

- Pojištění lodí a letadel 

Pojištění vozidel                                        
- Havarijní pojištění                                  

- Povinné ručení                                       

- úrazové pojištění sedadel             

 

Pojištění finančních rizik                      
- Pojištění pohledávek             

- Pojištění komerční kriminality             

- Pojištění kontaminovaných  výrobků                                            

- Pojištění   stahování výrobků z trhu      

- Pojištění software                                                               

- Pojištění zrušení akce                           

- Pojištění počasí                                      

- Pojištění odměn                                                  

- Pojištění únosu a vydírání                     

- Pojištění celních záruk                          

Pojištění zemědělství                            
- Pojištění plodin                                     

- Pojištění zvířat                                        

- Pojištění lesů     

 

 

 

 

            

 

 

Myslíme na Vaše zaměstnance 

 Zaměstnanecké programy                                                                                        
- Životní pojištění                                                                   

- Penzijní připojištění                                                                

- Motivační managerská pojištění                                            

- Cestovní pojištění                                                                  

- Keyman – pojištění klíčových osob                                                                 

- pojištění při pobytu v nemocnici   

 

 

VIP péče pro management klientů                           
- Pojištění domácností a vozidel                                 

- Životní a úrazové pojištění                                

- Penzijní připojištění                                           

- Pojištění nemoci                                                 

- Pojištění právní ochrany                                           

- Cestovní pojištění 

 Tvoříme pro Vás 

KLID ZA VOLANTEM                                        
- nadstandardní úrazové pojištění přepravovaných osob 

KEYMAN                                                           
- Pojištění klíčových osob ve Vaší společnosti 

HOSPITAL CASH                                           
- Pojištění pro případ pobytu v nemocnici 

INSIA OFFICE                                                            
- Unikátní pojištění Vaší kanceláře 

POJIŠTĚNÍ PSŮ                                                                      
- Pojištění nákladů na veterinární léčbu Vašeho     

čtyřnohého přítele 



 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

CO  PRO  VÁS  DĚLÁME 

Jistota a bezpečí pro Vás a Váš majetek 

Pojištění života a zdraví              
- Životní pojištění                                               

- Úrazové pojištění                                  

- Zdravotní pojištění                                 

- Pojištění nemocenské 

Penzijní připojištění      

Pojištění aut                                             

- Povinné ručení                                           

- Havarijní pojištění                                  

- Úrazové pojištění                                   

- Asistenční služby                                    

- Právní ochrana              

 

                

Pojištění majetku                         
- Pojištění staveb, domů a bytů                 

- Pojištění vybavení domácností             

- Pojištění chat a chalup                          

- Pojištění zahrady 

Pojištění odpovědnosti                                       
- Odpovědnost z domácnosti                     

- Odpovědnost z nemovitosti                    

- Odpovědnost vůči zaměstnavateli           

- Odpovědnost z provozu plavidla 

Cestovní pojištění 

Pojištění právní ochrany         

- Právní ochrana řidiče                        

- Právní ochrana při pracovním vztahu 

- Právní ochrana rodiny 

Pojištění zvířat                                        

- Pojištění psů                                         

- Pojištění koček 

Důchodové spoření 
   II. pilíř 

Doplňkové penzijní spoření 
   III. pilíř 

 

 

Finanční služby 

Úvěry  

Hypotéky 

Stavební spoření 

Leasing 

 

Spořící účty 

Podílové fondy 

Investiční zlato a stříbro včetně mincí 

Investiční a spořící programy 

     Kontaktujte nás: 

                                                                                  

Gromešova 4                                                  

621 00  Brno 

Tel.:     +420 511 440 080                                        

E-mail: 

insiaplus@insia.com                                                       

www.insiaplus.eu                                                                   

 

   

     

 

INSIA PLUS s.r.o.        

Kancelář:                                   

Gromešova 4                                 

621 00  Brno 

Tel: +420 511 440 080           

E-mail: insiaplus@insiaplus.cz 

www.insiaplus.cz  

www.insia.cz 

  

                                                                                               

Finanční poradce: 

http://www.insiaplus.eu/

