
Vždy ve Vašem zájmu.

Komplexní služby v oblasti pojištění 
a risk managementu



Každé podnikání s sebou přináší rizika
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Zaměstnanci
Úrazy / nemoc
Cestovní rizika
Profesní odpovědnost

Dodavatelé / odběratelé
Odpovědnost za škody

Pohledávky
Záruky za celní dluh

Politická rizika

Vozidla / flotily
Nehody
Vandalismus
Asistenční služby
Zavazadla
Činnost pracovního 
stroje

Majetek
Strojní škody
Živly (oheň, voda)
Terorismus

Management
Škody způsobené 

chybným rozhodnutím
Cestování

Únos

Provoz
Přerušení provozu

Stažení výrobku z trhu
Kybernetická rizika

Ekologická újma
Nepříznivé vlivy počasí
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Kdo jsme a co Vám 
spolupráce
s námi přinese



O nás
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 Royal Magnum, a.s. je samostatný pojišťovací zprostředkovatel se sídlem v Praze

 Jsme součástí RENOMIA  NETWORK – největší sítě profesionálních pojišťovacích 

zprostředkovatelů v České republice

 Patříme mezi zkušené pojišťovací zprostředkovatele, na trhu působíme již 25 let

 Nezávisle vybíráme ze všech nabídek finančně stabilních pojistitelů a zajistitelů

 Klientům nabízíme vždy nejvýhodnější podmínky a nadstandardní služby v oblasti pojištění



Společně identifikujeme, zda a jak Vám můžeme pomoci 
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Risk 
management 
– analýza rizik

1
Vyjednání nejlepších 
podmínek 
z pohledu ceny 
a komplexnosti pojištění

2
Komplexní správa 
pojistného programu, 
řešení denních 
i strategických potřeb

Pomoc s řešením škod 24/7
– tým odborníků
s excelentními zkušenostmi 
v oblasti Vašeho podnikání

Excelentní služby a kompletní servis 
Analýzy rizik, právní pomoc, podpora zkušených specialistů, mezinárodní servis, speciální wording smluv, 

benchmark pro klienty, sledování oborové legislativy a další 
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Rozumíme Vašemu podnikání

 Známe specifická rizika Vašeho podnikání, identifikujeme je a umíme je pojistit 

 Zajistíme pro Vás nejlepší podmínky pojištění i cenu

 Věnují se Vám zkušení specialisté

 Váš pojistný program pravidelně upravujeme tak, aby řešil Vaše rizika a nejlépe odpovídal 

Vaší aktuální situaci i dlouhodobé strategii Vaší firmy 

 Pomůžeme Vám s řešením likvidací pojistných událostí 

 Přinášíme světové trendy a inovativní technologie

6

…a jednáme vždy ve Vašem zájmu. 



Využíváme nejmodernější technologie

Aplikace UNIVERSUM – sjednávač pojištění vozidel

On-line řešení pro klienty

Specializované portály pro zaměstnance a partnery klientů

Další nástroje pomáhající:

- mít přehled o pojistných smlouvách v zahraničí
- určit povodňovou zónu
- orientovat se v legislativě v různých zemích
po celém světě
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SJEDNÁVAČ 
POJIŠTĚNÍ 
VOZIDEL

ON-LINE
ŘEŠENÍ PRO 

KLIENTY
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Fakta o 
RENOMIA a 
RENOMIA 
NETWORK



Kdo je RENOMIA?
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STABILNÍ TÝM

1 500
POSKYTUJEME SLUŽBY 

PO CELÉM SVĚTĚ

RETENCE 
NAŠICH KLIENTŮ

99 %
NEPŘETRŽITÝ RŮST 
JIŽ                      LET27

70 000

NEJVĚTŠÍ MAKLÉŘ 
V REGIONU CEE

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA 
A ZAMĚSTNAVATEL ROKU

RODINNÁ FIRMA, KTERÁ SI 
ZAKLÁDÁ NA HODNOTÁCH

ROZUMÍME 
OBORŮM NAŠICH 
KLIENTŮ, MÁME

30
SPECIALIZACÍ

PEČUJEME O

FIREMNÍCH KLIENTŮ

NET PROMOTER 
SCORE©

80

KOLEGŮ
MNOHO Z NICH JE 

S NÁMI VÍCE NEŽ 20 LET



Fakta o RENOMIA GROUP

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

 RENOMIA je největší firma svého druhu založená ve střední a východní Evropě, poskytuje 
služby v oblasti pojištění, risk managementu a financí. Aktivně rozvíjí partnerskou síť 
RENOMIA EUROPEAN PARTNERS ve 30 zemích regionu CEE

 Již 27 let hájíme zájmy našich klientů a více než 10 let jsme jednička na trhu v ČR
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RENOMIA NETWORK

 Největší síť profesionálních pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice
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3.5
mld. Kč

894
spolupracovníků

198 
členů

122 
lokalit

Aktuální údaje k 30. 6. 2020

Naše kancelář:
Na viničních horách 1834/24 
160 00 Praha 6

předepsané 
pojistné



V čem jsme jedineční

 Představujeme jistotu - nejlepší služby a nejlepší tým, který je vždy na straně klienta  

 Detailně známe tuzemský a mezinárodní pojišťovací trh

 Máme silnou vyjednávací pozici

POSLÁNÍ
A HODNOTY
RENOMIA
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Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Royal Magnum/Pavel Toman
Partner RENOMIA NETWORK
M: +420 775 270 034
E: toman@rmagnum.cz
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