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Menší hráči si brousí zuby 
na větší tržní podíl



Představení hostů
Budova DRN, Národní třída, Praha & ONLINE
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Jiří Paták
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Martin Viktora
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Petr Zámečník
Chief Content Officer
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… a další



Program
10:00 Přivítání účastníků a úvodní slovo
10:10 Poměry sil na trhu 2019 - 2022
10:20 Kdo roste a kdo klesá. Proč?
10:30 Covid, válka a krize. Jak ovlivňují trh pojištění?
10:50 Konkurenční výhody velkých hráčů
11:10 Čím mohou překvapit malí hráči?
11:25 Závěr 



Anketa:

“Co by podílem malá pojišťovna 
měla především udělat, 

aby získala větší podíl?”



Vyhodnocení minulé ankety:-)



“Poměry sil na trhu 2019 - 2022”









“Kdo roste a kdo klesá. Proč?”



Změny vázaných zástupců 
pro pojištění

mezi 31. 12. 2021 
a 31. 10. 2022



“Celková změna počtu vázaných zástupců
pro oblast pojištění”

Nejvyšší počet vázaných 
zástupců pro oblast 

pojištění získaly 
strukturální společnosti 

(945, -12,8 %).

Naopak nejvíce ztratily 
malé finančně 

poradenské společnosti 
(-176, -2,9 %).



“Změna počtu vázaných zástupců
pro oblast pojištění - broker pooly”

Nejvyšší počet vázaných 
zástupců pro oblast 
pojištění získal mezi 

broker pooly SAB servis 
(198, +16,8 %). 

Nejrychlejší růst ovšem 
mezi sledovanými pooly 

mělo FinGo 
(134, +57,3 %). 

Pouze holver ze 
sledovaných broker 

poolů klesl
(-1, -0,7 %).



“Změna počtu vázaných zástupců
pro oblast pojištění - velké strukturální společnosti”

Nejvyšší nárůst vázaných 
zástupců pro pojištění 

zaznamenala ZFP 
akademie 

(-71, -12,3 %). 
V absolutních číslech 
nejvíce rostl počet VZ 
společnosti Partners 
Financial Services

(180, 11,5 %).

Vázané zástupce pro 
pojištění ztratilo z velkých 
strukturálních společností 
pouze SMS Finance (-5, 

-0,9 %).



“Změna počtu vázaných zástupců
pro oblast pojištění - pojišťovny”

Nejvyšší počet vázaných 
zástupců pro oblast 

pojištění mezi 
pojišťovnami získala 

Allianz pojišťovna 
(91, 6,3 %).

Nejvyšší nárůst VZ pro 
pojištění měla UNIQA 

pojišťovna (66, +8,6 %).

Nejvíce ztrácela 
pojišťovna MetLife 

(-19, -7,4 %).



“Covid, válka a krize. 
Jak ovlivňují trh pojištění?”



“Konkurenční výhody 
velkých hráčů”



“Čím mohou překvapit 
malí hráči?”



Komunita EMA data online
více než 2 300 

profesionálů z oboru

přes 20 000 
zobrazení měsíčněnejvětší oborová 

komunita na LinkedIn





Vyzkoušejte sami

1. Zkušební přístup už je na cestě k vám
2. 10 dní můžete naplno EMA data využívat
3. Poté se rozhodnete, zda pokračovat

         sledujte na LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/emadata-cz/?viewAsMember=true


Další Meet EMA?
27. 1. 2023

“Poradenské firmy a životní pojištění”
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