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Přehled služeb a pojistných produktů
RENOMIA je největší pojišťovací makléřskou společností v České republice poskytující od roku 1993 
komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění firem a jejich zaměstnanců. Aktuální 
informace naleznete na webových stránkách naší společnosti www.renomia.cz.

Služby společnosti zahrnují:

Jsme schopni sjednat za výhodných podmínek jakýkoli druh pojištění, který je dostupný na pojistném 
trhu. Můžeme také vyvinout nové pojištění s ohledem na potřeby klienta. 

Realizujeme zejména následující druhy pojištění:

Firemní pojištění:

- živelní pojištění majetku 
- pojištění přerušení provozu
- pojištění odpovědnosti 
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným 

výrobkem
- pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
- pojištění profesní odpovědnosti
- pojištění strojů a elektroniky

- pojištění kontaminace, stažení výrobku 
z trhu

- pojištění terorismu, únosu, vydírání
- pojištění zemědělských rizik (pojištění 

plodin, hospodářských zvířat a lesů)
- pojištění politických rizik
- pojištění komerční a počítačové 

kriminality
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- pojištění stavebně montážních rizik
- pojištění přepravy
- pojištění pohledávek
- pojištění vozidel
- pojištění letadel a lodí

Soukromé pojištění a zaměstnanecké výhody:

- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
zaměstnavateli

- životní pojištění včetně produktů s daňovými 
výhodami

- manažerské motivační pojištění
- úrazové pojištění 
- cestovní pojištění

- pojištění zbytkové hodnoty
- pojištění zrušení akce
- pojištění prodloužené záruky
- pojištění počasí
- GAP
a mnoho dalších

- důchodové spoření
- doplňkové penzijní spoření
- pojištění domácností, bytů, rodinných 

domů
- pojištění vozidel
a další druhy pojištění
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Aperçu de nos services et produits d’assurance
RENOMIA est la plus grande société de courtage en assurances en République tchèque. Depuis 1993, 
nous proposons des services complets dans le domaine de la gestion des risques et d’assurance des 
entreprises et de leurs salariés. Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de notre 
société www.renomia.cz.

Les services offerts par notre société :

Analyse et gestion des risques

- Rédaction d’un rapport relatif aux 
risques pour les besoins d’assurances

- Collaboration à long terme permettant 
d’effectuer des analyses et d’éliminer les 
risques de manière efficace

- Collaboration avec des experts externes 
et des ingénieurs risque étrangers

Conception et mise en place d’un programme

- Adaptation de l’assurance au 
développement de la société

- Cohésion de différentes assurances

- Appel d’offres relatif à l’assureur

- Évaluation des différentes offres et 
recommandation de la solution adaptée

- Négociation avec les assureurs

Indemnisation

- Service 24/7

- Pleine représentation du client dans les 
négociations avec la société d’assurance

- Provision d’une réserve en cas de 
dommages compliqués

- Production régulière de rapports et 
d’analyses

Gestion de l’assurance

- Administration de tous les contrats 
d’assurance

- Mise à jour de l’assurance

- Traitement d’offres et de listes de prix au 
cours de la période d’assurance

- Évaluation régulière du programme 
d’assurance et des risques

-
Nous pouvons négocier avec des conditions avantageuses tout type d’assurance disponible sur le 
marché des assurances. Nous pouvons également mettre au point une nouvelle assurance selon les 
besoins du client.
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Nous proposons notamment les types d’assurance suivants :

Assurance d’entreprise :

- Assurance catastrophe naturelle
- Assurance perte d’exploitation
- Assurance responsabilité civile
- Assurance responsabilité du fait de produits 

défectueux 
- Assurance responsabilité des organes statutaires
- Assurance responsabilité civile professionnelle
- Assurance bris de machines
- Assurance risques de construction
- Assurance marchandises transportées
- Assurance crédit
- Assurance flotte de véhicules
- Assurance avions et bateaux
- Assurance rappel de produits et contamination de 

produits
- Assurance contre le terrorisme, l’enlèvement, le 

racket 
- Assurance contre les risques agricoles (assurance des 

cultures, du cheptel et des forêts)
- Assurance contre les risques politiques
- Assurance contre les crimes commerciaux et 

informatiques
- Assurance de la valeur résiduelle
- Assurance annulation d’évènement
- Assurance de la garantie prolongée
- Assurance météo
- GAP
et plus encore.

Assurance privée et avantages pour les 
salariés : 

- Assurance pour les dégâts causés à 
l’employeur 

- Assurance vie y compris les produits liés 
aux avantages fiscaux 

- Assurance des cadres d’entreprise
- Assurance accidents de la vie
- Assurance voyage
- Épargne-retraite
- Épargne-retraite complémentaire
- Assurances habitation, appartement et 

maison
- Assurance véhicule
et d’autres types d’assurance.
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