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INSCOM, s.r.o. 
Vážení, 
dovolujeme si Vás oslovit a představit Vám služby renomované poradenské a specializované makléřské 
pojišťovací společnosti INSCOM, s.r.o.. 
 
INSCOM zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik výhradně v oblasti pojištění pohledávek, návrhy 
pojistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu pojistných smluv, sleduje 
lhůty k jejich revizi, v případě zájmu spolupracuje při likvidaci pojistných událostí.  
 
INSCOM je specialistou na pojištění pohledávek. Samozřejmostí je registrace u ČNB /č. 159146PM/, uzavřené 
pojištění odpovědnosti u Generali Pojišťovny, a.s. /s limitem pojistného plnění 35 mil. Kč/ a pojistné smlouvy 
našich klientů uzavřené se všemi pojišťovnami pohledávek. Mezi přednosti společnosti patří know-how 
nadnárodních společností v oblasti Credit Managementu a široké portfolio klientů. Zkušenosti jsou, mimo 
jiné, podloženy dlouholetou praxí řízení oddělení rizik a upisováním pojistných rizik /Credit Underwriting/ 
v pojišťovně pohledávek i členstvím v největší celosvětové síty specializovaných makléřů ICBA. INSCOM 
pracuje napříč obory a zejména pro ty, kteří jsou špičkou ve své branži.  
 
Co můžete bezplatně získat, pokud pojištění pohledávek dosud nevyužíváte?: 

- srovnání nabídek pojišťoven pohledávek a doporučení nejvhodnějšího pojistitele 
- zefektivnění výběru pojistitele (1 kontakt místo 4, časová úspora, odbornost a zkušenosti, …) 
- zprostředkování prověření hlavních pojistných limitů na Vaše obchodní partnery 
- asistenci při vylepšování Vašeho Risk a Credit Managementu 
- poradenství při získávání pojistných limitů na Vaši vlastní společnost 
- vzdělávací činnost v oblasti pojištění pohledávek 

Společnostem s uzavřenou pojistkou (-ami) pohledávek zpracováváme: 
- externí audit pojistných smluv, výběrové řízení nad běžícími smlouvami, prioritně s cílem 

vylepšení podmínek u stávajícího pojistitele 
- sjednocení pojistných období 
- pozitivní ovlivnění dosud zamítnutých nebo nedostačujících pojistných limitů /revize limitů na 

odběratele/, případně bližší objasnění finanční situace Vašich dlužníků 
- maximalizace pojistných limitů na Vaši společnost a firmy ve skupině 
- dále např. optimální využívání nejmenovitých limitů, poradenství při prověřování odběratelů, 

atd.  
Bez nákladů získáte: 

- partnera s dennodenním kontaktem a v blízkosti všech pojišťoven 
- rozšíření Vašeho týmu a pomoc při řízení pohledávek  
- dlouhodobého, spolehlivého a nezávislého odborníka pro oblast pojištění pohledávek 

Těšíme se na spolupráci s Vámi 
 
Mgr. Karolína Baborská  Ing. Karolina Bošková  Jitka Veselá 
klientský servis   klientský servis   klientský servis, Back Office 
T: +420 777 343 864  T: +420 702 133 728  T: +420 602 396 738 
karolina.baborska@inscom.cz  karolina.boskova@inscom.cz jitka.vesela@inscom.cz 
 
Barbora Janderová   Petr Adamčík   Ing. Tomáš Jandera         
Back Office   konzultant   ředitel, jednatel    
T: +420 271 751 312  T: +420 723 231 128  T: +420 724 021 520 
    petr.adamcik@inscom.cz  tomas.jandera@inscom.cz 


