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Jak nás sledovat
Aktivní účast

Stáhněte si aplikaci ZOOM
PC, Mac, Smartphone

Odkaz v pozvánce

SLEDOVÁNÍ
DOTAZY
MLUVENÍ
SDÍLENÍ

Pasivní účast

Nemusíte nic stahovat

Odkaz v pozvánce

SLEDOVÁNÍ
DOTAZY



Dnešní program
09:00 Přivítání a úvodní slovo
09:05 Spotřebitelský průzkum - pojištění aut
09:20 Průzkum mezi poradci - pojištění aut
09:35 Spotřebitelský průzkum - pojištění majetku
09:50 Digitalizace v neživotním pojištění
10:05 Průzkum mezi manažery - koronavirus 
10:15 EMA Enterprise - Jak cílit na top pojišťováky?
10:30 Závěr
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Spotřebitelský 
průzkum - pojištění aut



● výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů
● statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje 

jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou 
aktivitu respondentů

● respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let
● sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020

“Vzorek dat a metodika”



V autopojištění vede Generali ČP

N = 830/1 039, sběr dat 17. 4. až 21. 4. 2020
O: U jaké pojišťovny máte automobily pojištěné?

Nejčastější volbou pojištění 
automobilu (povinného ručení 
či havarijního pojištění) je po 

sloučení Generali Česká 
pojišťovna 
(21,4 %).

Respondenti mohli uvést více 
pojišťoven, u nichž mají 

sjednané některé z 
autopojištění pro svůj 

automobil či automobily.



Distribuční kanál

N = 828/1 039, sběr dat 17. 4. až 21. 4. 2020
O: Jak jste si autopojištění naposledy sjednal/a?

Téměř třetina respondentů 
(29,8 %) autopojištění 

sjednala prostřednictvím 
finančního poradce či 

pojišťovacího 
zprostředkovatele.

Necelá čtvrtina dotázaných se 
obrátila přímo na pojišťovnu 

(22,9 %).

Přímo u prodejce automobilu 
pojištění uzavřela desetina 
respondentů (11 %) a přes 

internet necelá pětina 
dotázaných 
(18,1 %).



Pojišťovna závisí na distribučním kanálu

N = 830/1 039, sběr dat 17. 4. až 21. 4. 2020
Ox: U jaké pojišťovny máte automobily pojištěné?
Oy: Jak jste si autopojištění naposledy sjednal/a?

Pro výběr pojišťovny při 
sjednání autopojištění je 

zásadní zvolený distribuční 
kanál klientem. 

Generali ČP jednoznačně 
vede u prodejců automobilů, 
malé pojišťovny v distribuci 

přes internet.

Respondenti mohli uvést více 
pojišťoven, u nichž mají 

sjednané některé z 
autopojištění pro svůj 

automobil či automobily.



Spokojenost s pojišťovnou

N = 829/1 039, sběr dat 17. 4. až 21. 4. 2020
O: Jste s vaší pojišťovnou/vašimi pojišťovnami spokojen/a?

Se svou pojišťovnou/všemi 
svými pojišťovnami jsou 

spokojeny dvě třetiny  (61,5 
%) respondentů.

S většinou svých pojišťoven 
je nespokojeno 2,5 % 

dotázaných a se všemi 
pojišťovnami je nespokojeno 

jen 1,8 % respondentů.



Diskuze



Průzkum mezi poradci - 
pojištění aut



● výzkum proběhl zatím na vzorku 117 respondentů
● respondenti jsou oslovováni z řad finančních poradců na 

odborném serveru Poradci-sobě.cz a přímým telefonickým 
kontaktem

● sběr dat: 1Q-2Q/2020
● obsah

○ kterou pojišťovnu zprostředkovatelé volí nejčastěji a proč
○ hodnocení procesu sjednání
○ hodnocení software pojišťovny
○ hodnocení obchodní podpory
○ nejdůležitější parametry při sjednávání
○ “demografie” respondenta - typ businessu, praxe, tržní 

sentiment, IČO

“Vzorek dat a metodika”



Respondenti

● Poradce: 67,5 %
● Manažer: 32,5 %

Průzkum stále probíhá, zatím 117 respondentů z řad finančních poradců. Finanční poradci jsou oslovováni prostřednictvím serveru 
Poradci-sobě.cz a přímým telefonickým kontaktem.



Nejčastější volba pojišťovny

N = 117, sběr dat: stále probíhá
O: Jakou instituci volíte nejčastěji pro sjednání povinného ručení a havarijního pojištění?

Nejčastější volbou 
finančních poradců pro 

uzavření povinného 
ručení či havarijního 

pojištění pro klienty je 
Direct pojišťovna 
(20,5 %), Česká 
podnikatelská 

pojišťovna (17,1 %) a 
ČSOB Pojišťovna 

(15,4 %).



Četnost nabídky klientům

N = 117, sběr dat: stále probíhá
O: Jak často volíte následující pojištovny pro nabídku povinného ručení a havarijního pojištění? (0 = nenabízím nikdy, 5 = nabízím vždy)

V rámci přípravy 
nabídky povinného 

ručení či havarijního 
pojištění je nejčastěji 
klientovi představen 
produkt Kooperativa 

pojišťovny (3,12). Tato 
pojišťovna je přitom 

sjednávána až pátá v 
pořadí (viz předchozí 

slide).



Rozhodující faktory

N = 117, sběr dat: stále probíhá
O: Jaké parametry jsou pro vás při výběru instituce nejdůležitější? (0 = nejméně důležité, 10 = nejvíce důležité)

Nejvýznamnějším 
faktorem pro výběr 

autopojištění je pojistné 
krytí (9,21).

Cena pojištění (8,01) se 
s odstupem umístila na 

třetí příčce.

Preference klienta 
(7,32) jsou pro poradce 

spíše méně důležité.



● 2x moderovaná hloubková diskuse s 5 - 6 respondenty
● cíl: detailní rozbor a dovysvětlení výsledků průzkumu, doplnění kvantitativního 

průzkumu o kvalitativní složku
● ve spolupráci s enterprise zákazníky
● rozsah: cca 90 minut, 7 - 8 témat

○ produkt
○ sjednávání
○ obchodní podpora
○ silné a slabé stránky pojišťoven
○ co by zprostředkovatele přimělo ke změně
○ “poměr cena/výkon”
○ a další….

● respondenti napříč preferovanými pojišťovnami a typy distribučních kanálů
● výstup

○ strukturovaný orientační přepis
○ videozáznam členěný dle diskutovaných oblastí

Následná Focus Group



Diskuze



Spotřebitelský 
průzkum - pojištění 

majetku



● výzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů
● statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé 

regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
● respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 - 61 let
● sběr dat proběhl 11. 12. - 13. 12. 2019

“Vzorek dat a metodika”



“Majitelé vlastního bytu mají pojištění domácnosti 
z více než 85 %”

N = 1026, sběr dat: 11. 12. - 13. 12. 2019
O: Máte uzavřené pojištění domácnosti?



“Distribuční kanál pojištění domácnosti”

N = 1026, sběr dat: 11. 12. - 13. 12. 2019
O: Jak jste si pojištění domácnosti sjednal/a?

Finančního poradce k uzavření pojištění 
domácnosti využívá téměř polovina 

respondentů (45,3 %). Naopak dotázaní 
téměř vůbec nevyužívají k uzavření pojistky 

internet (6,2 %).



“Téměř čtvrtina pojištěných je u České pojišťovny”

N = 1026, sběr dat: 11. 12. - 13. 12. 2019
Graf 1: U jaké pojišťovny máte uzavřené pojištění domácnosti?
Graf 2: Jste s vaší pojišťovnou spokojen/a?



“Česká pojišťovna je silná zejména v pobočkové síti”

N = 1026, sběr dat: 11. 12. - 13. 12. 2019
O1: U jaké pojišťovny máte uzavřené pojištění domácnosti?
O2: Jak jste si pojištění domácnosti naposledy sjednal/a?

Generali Česká pojišťovna vede ve všech 
distribučních kanálech. Nicméně nejsilnější je 

v pobočkové síti (47,9 %).



Digitalizace 
v neživotním pojištění



Průzkum mezi 
manažery



Obecně negativní nálada 
se nakonec projevila. 

Manažeři, kteří odpovídali 
později, hodnotili dopad 
koronaviru na jejich firmy 
pouze negativně, což se 
projevilo i na konečném 

výsledku.

“Není to úplný průšvih, ale ...”

N = 21, sběr dat 25. 3. až 6. 5. 2020 
O: Jak ovlivní koronavirus vaši společnost?



Pandemie koronaviru 
podle většiny manažerů 
posílí tržní podíl jejich 

společností.

Pozitivní odpovědi 
převažovaly po celou 

dobu platnosti 
mimořádných opatření.

“Manažeři svým firmám jednoznačně věří”

N = 21, sběr dat 25. 3. až 6. 5. 2020 
O: Jakou očekáváte změnu tržního postavení vaší společnosti v souvislosti s pandemií koronaviru?



Manažeři hodnotili dopad  
(hrozba/příležitost) na 

škále od -5 do +5 a 
výsledná hodnota je 

průměrem hodnocení.

Koronavirus podle 
manažerů představuje 

hrozbu pro všechny 
kategorie. Největší 

hrozbu vidí v oblasti 
úvěrů na bydlení a 

doplňkového penzijního 
spoření. Nejméně jsou 
podle nich ohroženy 
spotřebitelské úvěry.

“Dopad (hrozba/příležitost) koronaviru na produktové 
kategorie”

N = 21, sběr dat 25. 3. až 6. 5. 2020 
O: Jak velkou hrozbu (-5 až -1) či příležitost (1 až 5) vidíte v jednotlivých oblastech finančního trhu v důsledku pandemie koronaviru?



Názory manažerů 
poradenských

firem



Manažeři poradenských 
firem odpovídali v 

souladu s názorem 
ostatních respondentů.

Opatření se na názorech 
projevila negativně.

“Čekáme negativní vliv”

N = 6, sběr dat 25. 3. až 6. 5. 2020 
O: Jak ovlivní koronavirus vaši společnost?



Pandemie koronaviru 
podle většiny manažerů 

poradenských firem 
ovlivní tržní podíl jejich 

společností příznivě, a to 
po celou dobu trvání 

průzkumu

“Manažeři věří v růst tržního podílu jejich firem”

N = 6, sběr dat 25. 3. až 6. 5. 2020 
O: Jakou očekáváte změnu tržního postavení vaší společnosti v souvislosti s pandemií koronaviru?



Manažeři hodnotili dopad  
(hrozba/příležitost) na 

škále od -5 do +5 a 
výsledná hodnota je 

průměrem hodnocení.

Koronavirus podle 
manažerů poradenských 
firem představuje hrozbu 
pro všechny kategorie. 
Největší hrozbu vidí v 

oblasti životního pojištění, 
úvěrů na bydlení a 

doplňkového penzijního 
spoření. Nejméně jsou 
podle nich ohroženy 

investice.

“Dopad (hrozba/příležitost) koronaviru na produktové 
kategorie”

N = 6, sběr dat 25. 3. až 6. 5. 2020 
O: Jak velkou hrozbu (-5 až -1) či příležitost (1 až 5) vidíte v jednotlivých oblastech finančního trhu v důsledku pandemie koronaviru?



Diskuze



Jak cílit na TOP 
pojišťováky?

živá ukázka EMA Enterprise



Pojišťovny a 
brokeři by 
měli..

a maximálně zacílit aktivity na 
základně přesných dat

• být schopni 
identifikovat TOP 
obchodníky na dálku

• v každém kraji/okrese
• podle typu distributora
• produkce, věku, 

zkušenosti



EMA live ukázka



EMA Enterprise

• Business intelligence
• distribuce
• životní pojištění
• neživotní pojištění
• hypotéky
• stavební spoření

• Hloubkové studie
• stejné oblasti jako výše
• již 28 rozsáhlých analýz (25 - 40 

slidů)
• průzkumy trhu klientů, poradců a 

data z trhu 



EMA for Business

-25%
vztahuje se na nové zákazníky EMA data ENTERPRISE při aktivaci do 31.5.2020 a 

stávající zákazníky pro rok 2021

dále sleva platí pro FINfest.online a vztahuje se k nabídkové ceně



Závěrečné slovo



Meet EMA distribuce
17. 7. 2020 9:00

#DRN




