
 
 
 

Na českém pojistném trhu vznikl nový subjekt CertAsig Specialty – pojišťovací zprostředkovatel s 

autoritou upisovat rizika pro renomované světové pojišťovny s ratingem A či lepším.  

 

“Jedná se o poměrně neznámý obchodní model v ČR, který je však ve světě velmi úspěšný”, říká Tomáš 

Maršálek, jednatel společnosti CertAsig Specialty. „Pro český a slovenský trh to znamená, že jsme schopni 

nabídnout lokální na míru upravené řešení pojistných rizik od renomovaných světových pojistitelů jako jsou 

pojišťovny Argo Global, HDI Global Specialty či Beazley. Do rozhodování se zapojí zkušení upisovatelé, 

kteří převezmou větší díl odpovědnosti za rozvoj firmy.“ 

 

O CertAsig Specialty 

 

CertAsig Specialty s.r.o. má sídlo v Praze a je regulována jako pojišťovací zprostředkovatel Českou národní 

bankou. Společnost má také pobočkou v Bukurešti v Rumunsku.  

 

CertAsig Speciality je nepřímo vlastněna fondem Royalton Capital Investors II. Mezi jeho investory patří 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF). 

 

CertAsig Speciality je sesterskou společností CertAsig Insurance & Reinsurance S.A., která na českém 

trhu působí od roku 2017.  

 

CertAsig Specialty je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze / výpis je k dispozici zde: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1043407&typ=PLATNY 

 

Likvidaci pojistných událostí bude pro CertAsig Specialty provádět primárně smluvní partner CONTIN s.r.o., 

samostatný likvidátor pojistných událostí (http://www.contin.cz/) 

 

Hlavním partnerem pro odpovědnostní rizika je ArgoGlobal SE.  

 

ArgoGlobal SE je stoprocentní dceřiná společnost Argo Group International Holdings Ltd. (dále jen „skupina 

Argo“). Argo Group je veřejně obchodovaná společnost kótovaná na newyorské burze cenných papírů. 

Argo Group je mezinárodní upisovatel speciálních pojišťovacích a zajišťovacích majetkových a 

odpovědnostních produktů.  

. 

Společnosti Argo Group i společnost ArgoGlobal SE mají hodnocení A (Excellent) se stabilním výhledem 

od A.M. Best.  

 

https://www.argolimited.com/international/?locale=en 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1043407&typ=PLATNY
http://www.contin.cz/
https://www.argolimited.com/international/?locale=en


 
 
 

Partnerem pro pojištění lodí a přepravy (cargo) je HDI Global Specialty SE 

 

HDI Global Specialty SE se sídlem v Německu je společným podnikem společností Hannover Re a HDI 

Global SE, které jsou silnými a etablovanými hráči na světovém pojistném a zajistném trhu.  

 

Společnost HDI Global Specialty SE má rating A+ od Standard & Poor´s a A (Stabilní výhled) od A.M. 

Best. 

 

https://www.hdi-specialty.com/int/en 

 

Partnerem pro kybernetická rizika bude Beazley Insurance dac. 

 

Beazley Insurance dac se sídlem v Irsku je součástí skupiny Beazley PLC, která je obchodovaná na London 

Stock Exchange. Beazley je součástí trhu Lloyd's, největšího a nejstaršího pojistného trhu na světě.  

 

Beazley je aktuálně jedním z předních světových hráčů v pojištění kybernetických rizik.  

https://www.beazley.com 

 

Společnost Beazley Insurance dac, Inc. má rating A (Excellent) se stabilním výhledem od A.M. Best a 

rating A+ od Fitch.  

 

 

KLÍČOVÉ POJISTNÉ PRODUKTY 

Pojištění odpovědnosti (pouze Česká republika, Slovensko) 

Pojištění profesní odpovědnosti (pouze Česká republika, Slovensko) 

Pojištění profesní odpovědnosti pro IT společnosti (pouze Česká republika, Slovensko) 

Pojištění D&O (pouze Česká republika, Slovensko) 

Pojištění lodí 

Pojištění přepravy 

 

pojistné podmínky (VPP, ZPP, doložky) pro všechny odpovědnostní produkty se nemění a zůstávají 

shodné s pojistnými podmínkami pojišťovny CertAsig 

 
  

https://www.hdi-specialty.com/int/en
https://www.beazley.com/


 
 
 

POJISTNÉ PRODUKTY V PŘÍPRAVĚ 

 

Pojištění majetku 

Pojištění kybernetických rizik  

Stavebně montážní pojištění 

Pojištění celních záruk 

Pojištění smluvní záruk  

 

 

LIDÉ V CERTASIG SPECIALTY 

 

Jan Rozehnal – senior upisovatel / e-mail: jan.rozehnal@certasig-specialty.eu / tel.: +420 605 502 574 

Jiří Kamarád – senior upisovatel / e-mail: jiri.kamarad@certasig-specialty.eu / tel.: +420 602 648 928 

 

Tomáš Maršálek – jednatel / e-mail: tomas.marsalek@certasig-specialty.eu / tel.: +420 725 73 11 99 

James Grindley – CEO / e-mail: james.grindley@certasig-specialty.eu / tel.: + 40 731 498 535 

 

 

V souvislosti se vznikem společnosti CertAsig Specialty ukončuje pojišťovna CertAsig Insurance & 

Reinsurance S.A. k 1.9.2019 úpis nových rizik v České republice.  

 

CertAsig Insurance & Reinsurance S.A. dostojí všem svým závazkům a povinnostem, které vyplývají z 

uzavřených pojistných smluv.  

 

Správu stávajícího pojistného kmene v České republice bude zajišťovat zaměstnanec pojišťovny CertAsig 

Insurance & Reinsurance S.A.: 

Kateřina Slapničková / e-mail: katerina.slapnickova@certasig.cz / tel.: +420 728 699 503 
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