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STABILNÍ TÝM

ZAJIŠŤUJEME SLUŽBY 

PO CELÉM SVĚTĚ

RETENCE 

NAŠICH KLIENTŮ

99 %

NEPŘETRŽITÝ RŮST 

JIŽ                      LET26

70 000

NEJVĚTŠÍ MAKLÉŘ 

V REGIONU CEE

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA 

A ZAMĚSTNAVATEL ROKU

RODINNÁ FIRMA, KTERÁ SI 

ZAKLÁDÁ NA HODNOTÁCH

ROZUMÍME 

OBORŮM NAŠICH 

KLIENTŮ, MÁME

30
SPECIALIZACÍ

FIREMNÍCH KLIENTŮ

a

270 000
INDIVIDUÁLNÍCH KLIENTŮ

NET PROMOTER 

SCORE©

80

KOLEGŮ

MNOHO Z NICH JE 

S NÁMI VÍCE NEŽ 20 LET

2 000+



Kdo je RENOMIA GROUP?
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Kdo je RENOMIA BENEFIT?

◼ RENOMIA BENEFIT je značkou společností 

RENOMIA, a.s. a RENOMIA BENEFIT a.s.

◼ RENOMIA BENEFIT nabízí rozsáhlé služby v oblasti 

finančních produktů pro fyzické osoby

◼ RENOMIA BENEFIT se zaměřuje na problematiku 

zaměstnaneckých benefitů, komplexních služeb v 

oblasti pojištění a finančních služeb
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Produktová 
nabídka
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Produktová nabídka
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Životní 
pojištění



S kým spolupracujeme?

Rizikové životní pojištění

Investiční životní pojištění

◼ Allianz pojišťovna

◼ AXA životní pojišťovna

◼ Česká podnikatelská pojišťovna

◼ ČSOB Pojišťovna

◼ Generali Česká pojišťovna

◼ Komerční pojišťovna

◼ Kooperativa pojišťovna

◼ MetLife Europe

◼ NN Životní pojišťovna

◼ UNIQA pojišťovna
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Srovnávač parametrů životního pojištění
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Obchodní pomůcky k životnímu pojištění

◼ infolisty ke klíčovým rizikům
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◼ vzorové nabídky a letáky na jednotlivá témata



Úrazové
pojištění



S kým spolupracujeme?

Úrazové pojištění skupinové i individuální

◼ Colonnade Insurance S.A.

◼ ERGO pojišťovna

◼ Generali Česká pojišťovna

◼ Chubb CZ

◼ Komerční pojišťovna

◼ Kooperativa pojišťovna

◼ Lloyd‘s

◼ Pojišťovna VZP

◼ STARR

◼ UNIQA pojišťovna
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Exkluzivní produkty RENOMIA

COLONNADE – skupinové úrazové pojištění

◼ Úrazové pojištění zaměstnanců

◼ bez zkoumání zdravotního stavu

◼ bez rozlišování pracovního zařazení a sportů

◼ krytí i mimopracovních aktivit („platnost 24/7“)

◼ cena pojištění o 10–30% nižší než u individuální smlouvy

◼ Úrazové pojištění pro členy statutárních orgánů

◼ kromě úrazů také pojištění nemoci (pracovní neschopnost, 

hospitalizace)

◼ Úrazové pojištění sedadel

◼ možnost sjednání vysokých pojistných částek

◼ krytí řidičů i spolucestujících osob

◼ vztahuje se na vozidlo (není třeba dokládat seznam zaměstnanců)
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Exkluzivní produkty RENOMIA

CHUBB CZ – skupinové úrazové pojištění

◼ pojištění pro zaměstnance

◼ pojištění pro členy statutárních orgánů

◼ pojištění manažerů a klíčových zaměstnanců

◼ pojištění sedadel

◼ pojištění pro autoškoly
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Exkluzivní produkty RENOMIA

STARR – RENOMIA SPORT

◼ produkt je určen speciálně pro krytí úrazu a 

nemoci profesionálních sportovců

◼ sjednáváme vysoké pojistné částky, které 

český pojistný trh neumí nabídnout

◼ „Pojištění platu“ – dočasná neschopnost výkonu 

profesionálního sportu

◼ „Pojištění konce kariéry“ – trvalá invalidita 

znemožňující další vykonávání profesionálního sportu

◼ Pojištění smrti následkem úrazu
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Pojištění 
majetku občanů



S kým spolupracujeme?

Pojištění majetku občanů

◼ Allianz pojišťovna

◼ AXA pojišťovna

◼ Česká podnikatelská pojišťovna

◼ ČSOB Pojišťovna

◼ Direct pojišťovna

◼ ERGO pojišťovna

◼ Generali Česká pojišťovna

◼ Hasičská vzájemná pojišťovna

◼ Komerční pojišťovna

◼ Kooperativa

◼ Maxima

◼ Pojišťovna VZP

◼ Slavia

◼ UNIQA
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Exkluzivní produkty RENOMIA
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ČPP DOMEX SUPERPRIMA

◼ Zvýhodněné limity plnění ve srovnání se standardním produktem



Exkluzivní produkty RENOMIA
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DIRECT pojišťovna

◼ Vyšší limity obchodníka pro navyšování, aby nemuselo odcházet na úpis



Exkluzivní produkty RENOMIA
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DIRECT pojišťovna

◼ Zvýšení maximálních limitů u vybraných rizik



Exkluzivní produkty RENOMIA

Kooperativa

◼ Nadstandardní ujednání

◼ Zvýšení limitu u nejnižšího způsobu zabezpečení

(platí i pro cennosti)

◼ Zvýšený limit na zachraňovací náklady 20% z PČ

◼ Zkrat na elektromotorech 20 000 Kč

(budova)

◼ Zvýšený limit u zvířat a věcí k výdělečným účelům na 70 000 Kč

(trvale obývaná domácnost)

◼ Zvýšený limit u cenností a zvířat na 25 000 Kč

(rekreační obývané domácností)
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Srovnávače parametrů pojištění majetku
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Cestovní 
pojištění



S kým spolupracujeme?

Cestovní pojištění individuální a skupinové

◼ Allianz pojišťovna

◼ AXA Assistance CZ

◼ Colonnade Insurance S.A.

◼ Česká podnikatelská pojišťovna

◼ ČSOB Pojišťovna

◼ Direct pojišťovna

◼ ERGO pojišťovna

◼ ERV Evropská pojišťovna

◼ Generali Česká pojišťovna

◼ Chubb CZ

◼ Kooperativa

◼ Pojišťovna VZP

◼ Slavia

◼ UNIQA
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Exkluzivní produkty RENOMIA
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ERV MULTITRIP RENOMIA – cestovní pojištění individuální



Exkluzivní produkty RENOMIA
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CHUBB CZ – cestovní pojištění skupinové / roční karty

◼ Pojistníkem je zaměstnavatel, pojištěnými zaměstnanci a/nebo další osoby



Pojištění 
odpovědnosti 
zaměstnance



Pojištění odpovědnosti zaměstnance

◼ Allianz (jen skupinové)

◼ Česká podnikatelská pojišťovna

◼ ČSOB Pojišťovna

◼ ERGO pojišťovna

◼ Generali Česká pojišťovna

◼ Hasičská vzájemná pojišťovna

◼ Kooperativa

◼ Pojišťovna VZP

◼ UNIQA

S kým spolupracujeme?

28



Exkluzivní produkty RENOMIA

HVP – SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ

◼ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE

◼ Rozšířeno o pojištění odpovědnosti za čistou finanční 

škodu

◼ Vztahuje se i na škody způsobené při řízení služebního 

vozidla k soukr. účelům (plnění do výše spoluúčasti HAV)

◼ včetně odpovědnosti za škodu vzniklou krádeží, ztrátou, 

pohřešováním nebo loupeží věci převzaté
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Pojištění 
vozidel
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S kým spolupracujeme?

Pojištění vozidel

◼ Allianz pojišťovna

◼ AXA pojišťovna

◼ Česká podnikatelská pojišťovna

◼ ČSOB Pojišťovna

◼ Direct pojišťovna

◼ Generali Česká pojišťovna

◼ Hasičská vzájemná pojišťovna

◼ Kooperativa

◼ Pojišťovna VZP

◼ Slavia

◼ UNIQA
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Nadstandardní slevy v individuálním autopojištění 
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Doplňkové 
penzijní spoření

Investice



S kým spolupracujeme?

Doplňkové penzijní spoření

◼ Allianz penzijní společnost

◼ AXA penzijní společnost

◼ Conseq penzijní společnost

◼ Česká spořitelna – penzijní společnost

◼ ČSOB penzijní společnost

◼ KB Penzijní společnost

◼ NN Penzijní společnost

◼ Penzijní společnost České pojišťovny
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S kým spolupracujeme?

Investice

◼ Amundi Czech Republic Asset Management

◼ Conseq Investment Management

◼ Investiční společnost České spořitelny

◼ J&T Banka

◼ REDSIDE investiční společnost

◼ Wood & Company Investiční společnost
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* V rámci investičních platforem jsou k dispozici fondy BNP, Fidelity, 

BlackRock, NNIP, Franklin Templeton aj. 

Do portfolia brzy zařadíme společnosti TESLA, AVANT.



Investiční kalkulátor
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◼ Všechny předsmluvní dokumenty ve 4 krocích

◼ Tvorba pokynů pro poskytovatele CONSEQ a J&T Banka

◼ Webové linky na fondy (výkonnost, KIIDy, statuty)

◼ Databáze a kategorizace fondů od poskytovatelů

včetně zúženého výběru kvalitních investic

◼ Investiční poradenství

modelová portfolia pro drobné klienty od 2tis. CZK / měs.

◼ Investiční zprostředkování

rozdělení podílových fondů do vlastních kategorií, tzv. cílových trhů

◼ Analýza dopadu poplatků (hodnota investice po průběžných a předplacených poplatcích)

◼ Modelové výpočty (renta, důchod a zhodnocení)



Zaměstnanecké 
programy
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Skupinová řešení pro zaměstnance

◼ Příprava nabídek pro zaměstnavatele

◼ Možnost představení benefitů ve firmě

◼ Konzultace pro vedení společnosti

◼ Široká nabídka produktů

◼ Skupinové rizikové životní pojištění

◼ Skupinové úrazové pojištění

◼ Doplňkové penzijní spoření s příspěvkem 

zaměstnavatele

◼ Skupinové cestovní pojištění

◼ Skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnance

◼ Možnost tvorby webového portálu
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Podpora zaměstnaneckých programů
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http://www.preciosa.com/


Prodejní 
podpora
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Produktová podpora

◼ produktové přehledy

◼ vzorové nabídky pro klienty

◼ srovnání produktů a pojistných podmínek

◼ přehled smluvních dokumentů pojišťoven, metodika, návody
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Podpora produktových manažerů

42

◼ Pojištění

◼ doplnění produktových materiálů a dokumentů

◼ organizace školení

◼ konzultace výkladu pojistných podmínek

◼ konzultace nestandardních obchodních případů

◼ podněty a inspirace z trhu

◼ zkušenosti s pojišťovnami (oceňování, likvidace, ...)

◼ Penzijní spoření & Investice

◼ sdílení dlouholetých zkušeností z trhů

◼ investiční výhledy

◼ produktová a metodická podpora

◼ compliance v oblasti investic, „Bottom – up“ a „Top – down“ 

analýzy



Školení a vzdělávání
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Aktivita Detail

Produktová školení jednotlivých produktů školitelé z pojišťoven, probíhá v kancelářích RENOMIA a na Skype

Pravidelný produktový bar novinky od poskytovatelů za uplynulý měsíc

Webináře na aktuální témata
vybraná témata – zajímavosti z trhu, trendy, legislativa, jak správně 

vyplňovat předsmluvní dokumenty, certifikace atd.

Školení pro nováčky obecné školení základních principů pro nováčky

Investiční Skype pravidelné informační setkání vázaných zástupců v oblasti investic



Intranet RENOMIA BENEFIT

◼ aktuální informace a dokumenty k jednotlivým produktům, včetně kontaktů do pojišťoven
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RIS – informační systém RENOMIA

◼ Evidenční systém

◼ Smlouvy

◼ Klienti

◼ Dokumentace

◼ Komunikace

◼ Korespondence
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Portál RENOMIA BENEFIT

◼ informace o klientech, smlouvách, dlužném pojistném – „zrcadlo“ informačního systému RIS

◼ dostupné na všech typech zařízení včetně tabletů a chytrých telefonů
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UNIVERSUM

◼ nová online platforma pro srovnání – sjednání pojištění

◼ dostupné na všech typech zařízení včetně tabletů a chytrých telefonů

◼ funkcionality plánované pro rok 2020

◼ Autopojištění – spuštěno

◼ Cestovní pojištění – 3/2020

◼ Občanský majetek – 5/2020

◼ Předsmluvní dokumentace…

◼ Životní pojištění…

◼ Investiční kalkulátor…    
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UNIVERSUM – autopojištění 

◼ nové druhy vozidel (nad 3,5t, traktory, autobusy, pracovní stroje, obytná vozidla)

◼ možnost řazení preference druhů vozidel dle zájmů uživatele

◼ hromadné přidávání doplňkových připojištění do nabídek všech pojišťoven

◼ přímý odkaz na STK ke zjištění aktuálního stavu tachometru

◼ prodloužení nejzazšího odloženého počátku pojištění na 90 dnů

◼ zjednodušené zadávání adresy klienta (pouze 1 pole)

◼ zjednodušené vyplňování Záznamu z jednání pomocí tlačítek, která obsahují 

předvyplněné formulace s využitím zadaných dat od uživatele

◼ zvýraznění nejlevnější varianty pojištění
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Backoffice
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Back office RENOMIA BENEFIT

◼ Evidence vázaných zástupců v registru ČNB

◼ Zaškolení nováčků na práci s RIS:

◼ Videonávody

◼ Manuál 

◼ Přijímání produkce včetně předsmluvní dokumentace

◼ Kontrola správnosti všech předaných dokumentů 

◼ Naskenování předaných originálních podkladů (vše co klient podepisuje)

◼ Uložení Hodnocení rizik k AML (zasíláte emailem)

◼ Uložení ostatních dokumentů zaslaných emailem

◼ Reklamace provizí
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Kontakty na Back office RENOMIA BENEFIT
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Lenka Vítková
specialista 

administrativní podpory

lenka.vitkova@renomiabenefit.cz

730 572 277 

Ing. Iva Černošková
specialista 

administrativní podpory

iva.cernoskova@renomiabenefit.cz

724 545 798 

◼ Adresa pro zasílání produkce

RENOMIA, a. s.

Lenka Vítková nebo Iva Černošková

Na Florenci 15 (Budova Florentinum)

110 00 Praha

Ilona Jirásková
specialista 

administrativní podpory

ilona.jiraskova@renomiabenefit.cz

734 875 594

mailto:Lenka.vitkova@renomiabenefit.cz
mailto:Vlastimil.kucera@renomiabenefit.cz
mailto:Ilona.jiraskova@renomiabenefit.cz


Kontakt na produktové manažery
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Ing. Michal Král
produktový manažer 

životního pojištění

michal.kral@renomiabenefit.cz

739 524 296 

Vlastimil Kučera
produktový manažer 

investičních a spořících produktů

vlastimil.kucera@renomiabenefit.cz

736 510 495 

produktový manažer 

neživotního pojištění

mailto:michal.kral@renomiabenefit.cz
mailto:Vlastimil.kucera@renomiabenefit.cz


Ctíme dlouhodobě naše hodnoty

„Poslání a Hodnoty RENOMIA určují kulturu a charakter 

naší společnosti. Vyjadřují náš přístup k sobě navzájem, 

ke klientům i partnerům. Poslání a Hodnotám RENOMIA 

věříme a jednáme podle nich.“

Jiřina Nepalová

ředitelka a zakladatelka společnosti Naším přístupem se lišíme od ostatních
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26 let
hájíme zájmy klientů, přinášíme nadstandardní služby a řešení, 
rozvíjíme se, modernizujeme a pomáháme potřebným. 
Jako mezinárodní rodinná firma se stejně chceme chovat i nadále.
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Upozornění:

Tento dokument shrnuje základní nabídku produktů a služeb platnou k datu uvedeném na úvodní straně dokumentu a slouží pouze k marketingovým a informativním

účelům. Dokument neslouží jako plný výčet vlastností, specifik a rizik produktů, stejně tak neslouží jako nabídka k uzavření smlouvy. Další podrobnější informace k

podmínkám produktů jsou předmětem pojistných podmínek, obchodních podmínek, předsmluvních a smluvních ujednání, která Vám pracovníci RENOMIA rádi

poskytnou a vysvětlí.

Pojem „nabídka pojištění“ není v tomto dokumentu užíván jako návrh na uzavření smlouvy (nabídka) ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. a ustanovení § 2758 a §

2759 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Nabídkou pojištění se pro účely tohoto dokumentu rozumí

indikace podmínek pojištění, které je pojistitel za předpokladu shodnosti a správnosti předaných údajů a sdělených požadavků připraven sjednat v pojistné smlouvě.

Tento dokument tak není závazným návrhem na uzavření pojistné či jakékoliv jiné smlouvy a jako takový nemůže být v souladu s ust. § 1733 ObčZ přijat a nemůže

bezprostředně vést k uzavření smlouvy. V případě zájmu o uzavření pojistné smlouvy bude ze strany pojistitele vystaven samostatný návrh pojistné smlouvy, jehož

předložení Vám rádi zprostředkujeme.

Tento dokument není návrhem na uzavření smlouvy o penzijním spoření. S investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace jsou uvedeny

ve sdělení klíčových informacích jednotlivých fondů a internetových stránkách penzijních společností. Výkonnost fondu dosažená v minulosti není spolehlivým

ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Tento dokument tak není závazným návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy

a jako takový nemůže být přijat a nemůže bezprostředně vést k uzavření smlouvy.

Dokument také neslouží jako doporučení konkrétní investiční strategie, nebo jako individualizovaný návrh řešení. Další podrobnější informace k podmínkám

produktu jsou předmětem obchodních podmínek, předsmluvních a smluvních ujednáních, které Vám pracovníci RENOMIA, a. s. rádi poskytnou a vysvětlí.

Pokud Vám není cokoliv srozumitelné, vyžádejte si prosím vysvětlení, rádi Vám poskytneme potřebné informace.



Těšíme se na spolupráci!


