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Fakta
o renomia group

● RENOMIA GROUP zahrnuje RENOMIA, a. s., majetkově propojené 
makléřské firmy v ČR i v zahraničí a členy sítě RENOMIA NETWORK

● Jsme největší pojišťovací  poradce - makléř v České republice

● Více než 20 let hájíme zájmy našich klientů

nejúspěšnější 
značky roku

českých 100
nejlepších 
firem

systém
řízení kvality
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RENOMIA GROUP
V ČÍSLECH

28 250
klienti - právnické 
osoby, podnikatelé 39 283

pojištěná 
vozidla67 527

klienti - fyzické 
osoby

728
spolupracovníků

počet spolupracovníkůspravované pojistné

5.8
mld. Kč
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poskytujeme
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

VAŠE SPOKOJENOST

LEGISLATIVA
A PORADENSTVÍ

EXKLUZIVNÍ
POJISTNÉ PRODUKTY

RENOMIA

RENOMIA
ACADEMY

MEZINÁRODNÍ
ODDĚLENÍ

RENOMIA
AGRO

RENOMIA
BENEFIT

RENOMIA
TRADE CREDIT

REALIZACE
POJISTNÉHO
PROGRAMU

SPRÁVA
POJIŠTĚNÍŘEŠENÍ ŠKODANALÝZA

A ŘÍZENÍ RIZIK
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Renomia AGRO
Váš poradce v pojištění

● Specializované oddělení RENOMIA

● Zkušený tým zaměřený na pojištění zemědělských rizik

● Péče o čtvrtinu zemědělců v ČR,  výše spravovaného pojistného za 
pojištění plodin a zvířat přesahuje 340 mil. Kč

● Všechny druhy pojištění:

plodiny, zvířata, majetek, auta, stroje, odpovědnosti, 

životní i občanská pojištění a další
Víte, že ...

máme 162 
zvýhodněných ujednání 
ve prospěch klientů

naši risk manageři zajišťují 
preventivní rizikové prohlídky

jsme Vám k dispozici 
24 hodin 7 dní v týdnu
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Význam makléře
poradce není totéž co pojišťovna
Pojišťovna (pojistitel) je subjekt provozující pojišťovací činnost

Makléř (poradce) je většinou právnická osoba, která poskytuje poradenské 
služby svým klientům – zemědělcům

● Je nezávislým poradcem (i dle legislativy a dozoru ČNB)

● Zpracovává komplexní analýzu rizik

● Vyhotovuje návrhy pojistných programů

● Odpovídá plně za kvalitu pojištění, jedná s pojistiteli

● Zabezpečuje správu uzavřených pojistných smluv

● Řeší likvidaci pojistných událostí

● Je odměňován pojistitelem

● Zabezpečuje veškerou konzultační a poradenskou činnost

● Práci makléře lze přirovnat k práci  specializovaného daňového poradce, či 
právní kanceláře

● Význam práce poradce-makléře trvale roste
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Proč spolupracovat
s renomia?

● Jsme odborníci - specialisté, dlouhodobě pracujeme v oboru (pojišťovny, 
zemědělská prvovýroba)

● Nabízíme spolupráci a pojištění s užitím „zdravého selského rozumu“,         
  s lidským a přátelským přístupem

● Zajistíme dlouhodobou, komplexní a nadstandardní péči

● Zpracujeme výhodnou nabídku, optimalizujeme podmínky i cenu a 
omezíme výluky z pojištění

● Naše správa pojištění funguje kvalitně, přehledně a jednoduše

● Ve světě využívá služeb makléře 90 % podnikatelů

● Vzniklé škody řešíme 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
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SPOLUPRÁCE
S POJIŠŤOVNAMI A ZAJIŠŤOVNAMI
● Přinášíme nezávislý výběr finančně stabilních pojistitelů a zajistitelů

● Získáváme nejvýhodnější podmínky

● Průběžně sledujeme rating pojistitelů

● Koordinujeme soupojištění a zajištění
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Aktuality  V pojištění

● Dotace PGRLF od 1. ledna 2015:

● Nejprve nutno podat žádost, pak vše ostatní (platba…)

● Pojištění zvířat: i tzv. pojištění jednotlivých škod je 
dotováno

● Brambory jsou přeřazeny do skupiny „speciální plodiny“

● Další speciální produkty RENOMIA:
● Bioplynové stanice, nejlevnější POV na traktory, 

exkluzivní pojištění strojů (spolupráce s leasingovými 
společnostmi)

● Pojištění sucha: Fond těžko pojistitelných škod/komerční 
pojištění - např. Agra pojišťovna
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Vývoj trhu pojištění
plodiny a zvířata v ČR

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Česká asociace pojišťoven, pojistitelé

ROK 2006 ROK 2014
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SPOLUPRACUJE S NÁMI
MNOHO FIREM, např.:

Agrotech Poličná
ALIMPEX holding
HANKA MOCHOV s.r.o.
Horák Karel, Žehuň
Jahodárna Hanč
Lobkowicz Johannes
LUPOFYT s.r.o.
Mlékařské a hospodářské družstvo JIH
Neudörfl Jiří, ZS Dobříš, spol. s.r.o.
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
Úsovsko a.s.
VH Agroprodukt, spol. s.r.o.
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Zemědělské obchodní družstvo Kámen
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Dotace v zemědělském pojištění
(PGRLF)

2005 15 % hospodářská zvířata, 30 % plodiny, vyplaceno cca 180 mil. Kč

2006 - 2008 20 % hospodářská zvířata, 35 % plodiny, 50 % speciální plodiny, 
vyplaceno cca 250 - 340 mil. Kč / rok

2009 - 2011 dotace do 50 % hospodářská zvířata, plodiny a speciální plodiny, 
vyplaceno cca 450 - 480 mil. Kč / rok, tj. standard v EU

2012 17 % plodiny, 40 % hospodářská zvířata, 50 % speciální plodiny, 
vyplaceno cca 300 mil. Kč

2014

PGRLF aktuálně vyplácí cca 300 mil. Kč                                                             
          
18 % polní plodiny, 50 % nákaza hospodářských zvířat,                               
50 % speciální plodiny

2015 a dále
Předpoklad vyplácení dotací v obdobném objemu jako v roce 2014 
Budování systému eliminace rizik „Fond těžko pojistitelných rizik“, 
RENOMIA  se aktivně účastní
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RENOMIA V ČR

      pobočky RENOMIA

           zastoupení RENOMIA NETWORK 
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● Klient je pro nás na 1. místě
● Můžete se spolehnout na odborníky
● Detailně známe pojišťovací trh
● Máme silnou vyjednávací pozici
● Baví nás to 

POSLÁNÍ
A HODNOTY
RENOMIA

V ČEM
JSME JEDINEČNÍ
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TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI, 
Hezký den 

Rostislav Bureš, makléř
JB group, Most
Most, SNP 366
tel.: 777 912 921, mail: rbures@jbgroup.cz
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