
produkty

VEDENIE SPOLOČNOSTI:
Mojmír Vedej - Chairman of the Board of Directors
& Managing Director – Slovakia
telefón: +421905 568 841 | email: mojmir.vedej@premium-ic.sk

FINANCIE:
Marcin Klugowski - Executive Managing Director and CFO
telefón: +35679 093 413 | email: marcin.klugowski@premium-ic.sk
 
Marta Klugowska - Underwriting & Claims Controller
telefón: +44 7716 084 707 | email: marta.klugowska@premium-ic.sk

PRÁVNE ODDELENIE:
Marek Benko - Member of the Board of Directors
telefón: +421905 935 929 | email: marek.benko@premium-ic.sk
 
Jakub Pobjecký - Lawyer
telefón: +421918 676 955 | email: jakub.pobjecky@premium-ic.sk

ĽUDSKÉ ZDROJE A MARKETING:
Mária Mészárosová - Human Resources,
Office and Marketing Manager
telefón: +421904 160 048 | email: maria.meszarosova@premium-ic.sk
 
Jana Jurkáčková - Receptionist
telefón: +421905 234 822 | email: jana.jurkackova@premium-ic.sk

OBCHOD:
Kontakt pre sprostredkovateľov: 

Ľubor Beňo - Sales Director
telefón: +421917 483 630 | email: lubor.beno@premium-ic.sk
 
Milan Holinďák – Retail Product Manager
telefón: +421 911 246 169 | email: milan.holindak@premium-ic.sk
 
Martin Zummer - Sales Manager
telefón: +421918 619 999 | email: martin.zummer@premium-ic.sk
 

František Sebestyén - Sales Manager
telefón: +421905 905 878 | email: frantisek.sebestyen@premium-ic.sk

UPISOVANIE RIZIKA:
Daniel Ďuračka - Director of Underwriting Division
telefón: +421905 933 769 | email: daniel.duracka@premium-ic.sk
 
Ľubomír Vatrta - Senior Underwriter - Property
telefón:+421915 439 009 | email: lubomir.vatrta@premium-ic.sk
 
Tomáš Rehuš - Senior Underwriter - Liability
telefón: +421908 799 681 | email: tomas.rehus@premium-ic.sk
 
Lucia Ležovičová - Underwriter
telefón: +421905 826 958 | email: lucia.lezovicova@premium-ic.sk

SPRÁVA POISTENIA:
Katarína Molnárová - Back Office and IT Development Director
telefón: +421903 519 900 | email: katarina.molnarova@premium-ic.sk
 
Barbora Lipanová - Back Office Manager
telefón: +421918 746 570 | email: barbora.lipanova@premium-ic.sk
 
Kristína Csölle - Langsteinová - Back Office Manager
telefón: +421948 442 850 | email: kristina.csolle@premium-ic.sk

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ:
TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o.
telefón: +421 (2) 2042 2242
 
Pavol Ondruška - Executive Manager
telefón: +421905 237 848 | email: pavol.ondruska@trackclaim.eu
 
Andrej Macko - Business Consultant
telefón: +421902 94 99 20 | email: andrej.macko@trackclaim.eu

KONTAKT PRE ČESKÚ REPUBLIKU:
Jan Klíma - Representative for the Czech Republic
Telefón: +420 725 573 024 | email: jan.klima@premium-ic.cz

KLIENTSKÝ SERVIS: 
0850 888 988 | POISTENIE@PREMIUM-IC.SK

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

ADRESA:
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto
Call centrum: 0850 888 988
e-mail: poistenie@premium-ic.sk
www.premium-ic.sk
Kancelária v ČR: Olivová 4/2096, 110 00 Praha 1

ZRIAĎOVATEĽ:
PREMIUM Insurance Company Ltd.
George Borg Olivier Street 68, 1081 STJ, St. Julian’s, Malta
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POISTENIE MAJETKU A PRERUŠENIA PREVÁDZKY – ALL RISKS
• ALL RISKS poistenie – proti všetkým rizikám
• Prerušenie prevádzky poisteného v dôsledku akejkoľvek škody 

z poistenia ALL RISKS
• Poistenie majetku pre prípad krádeže, lúpeže a vandalizmu, 

preprava peňazí a cenností
• Poistenie teroristických útokov, prípadne štrajkov a nepokojov
• Poistenie prepravy tovaru/nákladu – ALL RISKS - živel, havária, 

krádež, lúpež, poškodenie pri preprave, vykládke a nakládke 
tovaru

• Poistenie nákladov na odpratanie po poistnej udalosti

POISTENIE STROJOVÝCH ZARIADENÍ A ELEKTRONICKÝCH ZA-
RIADENÍ VRÁTAME PRERUŠENIA PREVÁDZKY – LOM STROJOV
• Lom strojov – krytie škôd spôsobených technickými rizikami
• Následné prerušenie prevádzky z titulu škody z lomu strojov
• Stroje a elektronické zariadenia

STAVEBNO – MONTÁŽNE POISTENIE (CAR / EAR)
• Poistenie stavebných a montážnych projektov
• Individuálne projekty investičných celkov – infraštruktúra 

– diaľnice, železnice, výstavba administratívnych budov, 
rezidenčných budov a iné

• Rámcové poistenie stavieb realizovaných stavebnými 
spoločnosťami počas celého roka

• ALOP – Advanced Loss of Profit – poistenie ušlého zisku 
v prípade oneskorenia výstavby

POISTENIE PREPRAVY TOVARU – MARINE CARGO
• Samostatné poistenie prepravy tovaru – Marine Cargo
• Pozemná, letecká a lodná preprava
• ALL RISKS prípadne podľa potreby v zmysle medzinárodných 

štandardov - ICC (Institute Cargo Clauses)
• Individuálne prepravy & Rámcové poistenie prepráv (prepravné 

spoločnosti, špeditéri a pod.)

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU A  
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADOU VÝROBKU
• Všeobecná – prevádzková zodpovednosť spoločnosti
• Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľností, výkon vlastníckeho 

práva
• Zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom a vadne 

vykonanou prácou
• Náklady právnej pomoci a obhajoby v prípade vzniku poistnej 

udalosti
• Územná platnosť celý svet vrátane USA a Kanady

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNE  
ŠKODY - ENVIRO
• Environmentálna škoda v zmysle zákonných predpisov
• Náklady na preventívne, zmierňujúce a nápravné opatrenia
• Škoda na veci a na zdraví
• Náklady právnej obhajoby

POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
• Čisté finančné škody spôsobené rôznymi druhmi profesií
• Finančné sprostredkovanie, finanční agenti, poradcovia
• Právnici, advokáti, notári, zapisovatelia do Registra partnerov vere-

jného sektora
• Účtovníci, daňoví poradcovia, ekonomické profesie
• IT spoločnosti

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI MANAŽMENTU - D&O
• Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov 

spoločnosti
• Poistenie členov orgánov spoločnosti – štatutárne orgány, pred-

stavenstvo, dozorná rada, konatelia, ale aj riadiaci manažéri na 
strednej úrovni riadenia

• Poistenie náhrady spoločnosti
• Poistenie nákladov obhajoby
• Územná platnosť – celý svet

1 2 3
PREMIOVÉ PODNIKANIE – S.M.E. 
– MALÍ A STREDNÍ PODNIKATELIA
• Unikátne technické riešenie dojednávania  

poistenia cez portál Premiové podnikanie
• Jednoduché, on-line dojednávanie priamo 

finančným agentom 
• Komplexné 360° krytie majetkových a 

zodpovednostných rizík podnikateľov - všetko 
v jednom – ALL in ONE

• Majetok, lom strojov, prerušenie prevádzky 
preprava, všeobecná zodpovednosť a vada 
výrobku, enviro zodpovednosť, zodpovednosť 
manažmentu atď.

PREMIOVÉ BYTOVÉ DOMY - 
POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV
• Komplexné poistenie bytových 

domov
• Určené pre spoločenstvá 

vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (SVB) a správcov 
bytových domov

• Bytový dom vrátane technológie 
all risks poistenie

• Zodpovednosť voči tretím 
osobám, medzi vlastníkmi 
(krížová), zodpovednosť SVB

 

PREMIOVÉ BÝVANIE – 
POISTENIE DOMOV, BYTOV
A DOMÁCNOSTÍ
• Rodinné domy, byty, domácnosti
• Poistenie majetku a 

zodpovednosti za škodu
• Unikátne technické riešenie 

dojednávania poistenia cez 
portál Premiové bývanie

• Dojednávanie aj 
prostredníctvom 
komparátorov cez poistné 
kalkulačky
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SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE - ÚRAZ
• Určené pre právnické osoby, skupiny alebo združenia fyzických osôb (aj neformálne)
• Zamestnávatelia, odborové organizácie, zväzy, školy, kluby, združenia, organizátori hromadných podujatí, hotely, aquaparky, iné zariadenia 

s väčším počtom klientov
• Sociálne programy pre zamestnancov, loyalitné programy pre klientov a pod.
• Smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazov
• Denné odškodnenie v prípade liečenia následkom úrazu, doba nevyhnutného liečenia

kontakty

PREMIOVÁ POISŤOVŇA PRE PRÉMIOVÝCH KLIENTOV

PREMIUM TÍM PRE VÁS



ZAISTENIE JE ZRKADLOM KVALITY 
A BEZPEČNOSTI POISŤOVNE

Obrazom kvality a bezpečnosti poistenia každej poisťovne je jej zaistný 
program a štruktúra zaisťovateľov, ktorých poisťovňa využíva. 

V mene PREMIUM IC Ltd. sa môžeme hrdiť tým, že od počiatku 
fungovania máme stabilný zaistný panel v rámci automatického (obli-
gatórneho) zaistenia. Najdôležitejšou informáciou pre našich klientov a 
maklérov je fakt, že hlavným zaisťovateľom PREMIUM IC Ltd. je jedna 
z TOP 3 zaisťovní na svete – HANNOVER Re. Vďaka svojej sile, 
ratingu a konzervatívnemu prístupu je zárukou pre nás a našich klien-
tov v prípade aj tých najväčších, katastrofických škôd.

Pre nás je však nemenej dôležitý fakt, že táto TOP svetová zaisťov-
ňa nám už dlhodobo vyjadruje dôveru aj tým, že na našom zaistnom 
programe si kontinuálne od začiatku fungovania PREMIUM IC Ltd. 
udržiava podiel 50%, čo je v zaistnom svete skôr veľkou výnimkou. 
Pre nás je to nielen lichotivé, ale rovnako dôležité smerom k našim 
klientom, ktorým týmto vieme preukázať absolútnu top bezpečnosť 
(security) poistenia rizík v našej poisťovni. Je to pre nás aj mimoriadne 
zaväzujúce spolupracovať s takouto svetovou zaisťovňou, spĺňať jej 
kvalitatívne štandardy a požiadavky na profesionalitu underwritingu. 
Práve to nás však posúva do najvyššej ligy medzi poisťovňami 
na Slovensku.

Štruktúra obligatórneho zaistenia (2018-2020):

PREMIUM 
Insurance 
Company 
Limited

PREMIUM Insurance Company Limited je poisťovacia a zaisťovacia 
spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2015 vo Veľkej Británii (Gibraltár), 
v roku 2016 získala licenciu na poisťovanie a zaisťovanie a v roku 2019, 
kvôli tzv. BREXITu presídlila svoju centrálu v rámci Európskej únie na územie 
Maltskej republiky.

Výlučným, 100%-ným vlastníkom poisťovne je slovenská spoločnosť 
PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o.. Základný kapitál poisťovne 
predstavuje výšku 9.000.000,00 EUR. Vlastnícka štruktúra poisťovne je ma-
ximálne transparentná, štyria výluční vlastníci poisťovne sú riadne zapísaní 
v Registri partnerov verejného sektora. Čo sa týka presídlenia a prelicenco-
vania spoločnosti v roku 2019, PREMIUM IC Ltd. získala povolenia na vy-
konávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti od príslušného regulátora The 
Malta Financial Services Authority (MFSA) dňa 26. 3. 2019.

Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť PREMIUM Insurance Company 
Limited prostredníctvom svojej pobočky PREMIUM Insurance Company 
Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zapísanej v Obchod-
nom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 3737/B, IČO: 
50 659 669.

Na základe práva slobodného poskytovania služieb - Freedom of services 
(F.O.S.) je poisťovňa schopná podnikať v poisťovníctve v ktoromkoľvek 
štáte v rámci Európskej únie. V súčasnosti na báze F.O.S. poskytu-
jeme služby najmä v susednej Českej republike, kde by sme do 
konca roka 2020 chceli vybudovať riadnu a samostatnú poboč-
ku so všetkým zázemím a tým aj zinštitucionalizovať naše pôsobenie 
na poistnom trhu Českej republiky, ktorý považujeme za veľmi zaujíma-
vý trh s dobrou perspektívou a naviac za historicky veľmi príbuzný trhu 
slovenskému.

PREMIUM Insurance Company Limited sa orientuje najmä na ponuku 
širokej škály produktov poistenia majetku a zodpovednosti za 
škodu firiem a podnikateľov a privátnych klientov, no postupne 
svoje služby v oblasti neživotného poistenia rozširuje aj na ostatné seg-
menty trhu. „Veríme, že vieme poskytnúť moderné a premiové služby, 
pretože poznáme potreby našich partnerov a klientov, máme potrebné 
znalosti, skúsenosti a dostatočný kapitál.“

Nedávno sme preto uviedli na trh niekoľko unikátnych produktových 
riešení najmä v segmentoch poistenia podnikateľov, malých a stredných 
firiem (PREMIOVÉ Podnikanie), v poistní bytov, domov a domácnosti 
(PREMIOVÉ Bývanie) a najnovšie sme vstúpili aj do segmentu poisťo-
vania bytových domov (PREMIOVÉ Bytové domy), kde takisto vidíme 
príležitosť poskytovať klientom nové poistné riešenia.

Poisťovací makléri sú jediným distribučným kanálom pre predaj 
produktov našej poisťovne. Od svojho vzniku sa poisťovňa koncentruje 
na budovanie kvalitných vzťahov a rozvoj spolupráce so sprostredko-
vateľmi poistenia. „Sme si vedomí, že naše podnikanie veľmi závisí na 
vzťahoch s partnermi, klientmi, ale aj s ostatnými poisťovňami. Preto 
sme odhodlaní budovať vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Sme 
a chceme byť spoľahlivý a absolútne zodpovedný partner.“

Dôležitou súčasťou hodnotenia kvality poisťovne je jej finančná stabili-
ta, solventnosť a dostatočná poisťovacia kapacita. Napĺňať požiadavky 
solventnosti a finančnej sily výrazne pomáhajú zaisťovatelia Hanno-
ver Re, VIG Re, Polish Re (člen skupiny Fairfax), ktorí sú súčasťou 
zaistného programu, všetky zaisťovne s minimálnym ratingom „A“ 
a vyšším udeleným medzinárodnými ratingovými spoločnosťami „Stan-
dard & Poor´s a A.M. Best“.

Milí 
priatelia, 
vážení 
obchodní 
partneri,

PREMIUM 
Insurance 
Company 
Limited

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI 
Mojmir VEDEJ Predseda / Chairman 
Marek BENKO Executive Director 
Marcin KLUGOWSKI Managing Director 
Steve QUINN Non-Executive Director 
Karl MICALLEF Non-Executive Director 
Sean AGIUS Executive Director 

Mojmír VEDEJ - Vedúci organizačnej zložky 
Ľubor BEŇO - Business Development a Likvidácia 
Marcin KLUGOWSKI - Finančný úsek 
Marek BENKO - Právny úsek 
Daniel ĎURAČKA - Underwriting priemyselných rizík 
Katarína MOLNÁROVÁ - IT a správa poistenia  
Mária MESZÁROŠOVÁ Ľudské zdroje, Marketing a Office Manager

SLOVENSKOMALTA

PREMIOVÉ PODNIKANIE – PREMIUM BUSINESS

• unikátny produkt určený pre malé a stredné podniky
• jedinečný portál pre finančných agentov Premiové 

podnikanie
• najjednoduchšie dojednanie poistenia na trhu
• komplexné poistenie presne pre konkrétneho klienta 

už do pár minút
• cieľové skupiny: spoločnosti s ručením obmedzeným, 

akciové spoločnosti,
• družstvá, podnikatelia, organizácie, obce
• 360° - komplexné krytie poistných rizík
• all risks poistenie majetku, lomu strojov
• poistenie prerušenia prevádzky, prepravy tovaru
• všeobecná zodpovednosť, zodpovednosť za výrobok
• zodpovednosť manažmentu, environmentálna 

zodpovednosť
• ALL in ONE = VŠETKO V JEDNOM PRODUKTE

od roku 2016, kedy naša poisťovňa PREMIUM Insurance Company 
Limited získala licenciu na poskytovanie poisťovacích služieb v rámci 
Európskej únie vo Veľkej Británii, sa nám počas nasledujúcich rokov.

podarilo vybudovať kompletné štruktúry poisťovne, získať si veľmi dob-
rú reputáciu poskytovaním kvalitných služieb a v neposlednom rade 
sme si kvalitou produktov a prístupom k našim obchodným partnerom 
vybudovali veľmi slušné portfólio klientov, ktoré predstavuje už v sú-
časnosti viac ako 2500 aktívnych poistných kontraktov. Od začiatku 
staviame na najlepšom know-how na trhu, väčšina našich kolegov pra-
cuje v poisťovníctve 20 až 25 rokov, sú špičkou vo svojom odbore a 
my im vytvárame priestor na sebarealizáciu, realizáciu ich skúseností a 
predstáv o fungovaní jednotlivých oblastí poistenia.... a teraz môžeme 
s istotou povedať, že je to tá správna cesta, ktorá posúva našu spoloč-
nosť neustále dopredu.

Staviame na kvalite služieb, inovatívnom prístupe k ob-
chodným partnerom, staviame na produktových inováci-
ách, digitalizácii a permanentnom vylepšovaní poistných 
produktov, o čom sa môžete presvedčiť na niekoľkých 
unikátnych produktových riešeniach, ktoré sme nedávno 
uviedli na trh - PREMIOVÉ Podnikanie v PREMIUM portá-
li, PREMIOVÉ Bývanie a ďalšie.

Istotu a dokonalé zabezpečenie nášho portfólia klientov 
najkvalitnejším zaistením považujeme za našu prioritu, pre-

to sa už 4 roky spoliehame na služby top zaisťovní vo svetovom meradle, 
lídrom nášho zaistenia je od prvej chvíle Hannover RE (rating AA-), ktorá je v 
zaistnom svete extra triedou a jednou z Top 3 najväčších zaisťovní na svete. 

Ako sami vidíte, nič nenechávame na náhodu a pracujeme s nasadením 
a absolútnou zodpovednosťou k našim klientom. Táto investícia do kvality 
nám už prináša svoje ovocie v podobe dôvery, ktorú do nás vkladajú a 
ktorú stále viac a viac cítime zo strany klientov. Táto dôvera nás nesmier-
ne zaväzuje aj do budúcnosti!

Tešíme sa na to, že Vás dokážeme presvedčiť o tom, že svet poistenia
môže napredovať kvalitatívne aj inak, ako ste boli doposiaľ zvyknutí!

Mojmír VEDEJ, Chairman / predseda predstavenstva
Marcin KLUGOWSKI, Managing Director & CFO

50% HANNOVER Re, leader zaistenia rating AA-

30% VIG RE rating A+

20% Polish RE (A FAIRFAX Company) rating A-

Zaisťovňa Krajina
2019 rating

Standard & Poor‘s A.M. Best

SWISS Re Switzerland AA-/Stable A+/Stable

MUNICH Re Germany AA-/Stable A+/Stable

HANNOVER Re Germany AA-/Stable A+/Stable

Zdroje: A.M. Best a Standard $ Poor‘s / Atlas Magazine Insurance News Around 
the World

TOP3 svetové zaisťovne v roku 2019 s príslušným ratingom.  

SOLVENCY POSITION 1Q 2020 k 31.3.2020

SCR ratio / koeficient SCR 175.28%

MCR ratio / koeficient MCR 158,15%

SOLVENTNOSŤ / SOLVENCY – 
REGULAČNÝ MECHANIZMUS, 
ZÁRUKA FINANČNEJ SILY

Je všeobecne známe, že regulačné mechanizmy v poisťovníctve v 
rámci Európskej únie sa za posledných 10 rokov mimoriadne sprís-
nili, najmä vo forme tzv. SOLVENCY II regulácie. Jedným z kvan-
titatívnych mechanizmov Solvency II je aj priebežné zisťovanie tzv. 
solventnosti jednotlivých subjektov – poisťovní.
Ako aj v iných oblastiach, aj v tomto smere PREMIUM IC Ltd. Bez-
podmienečne a s rezervami spĺňa požiadavky svojho regulá-
tora – MFSA, ale rovnako s našou mierou solventnosti patríme 
medzi nadštandardné poisťovne podnikajúce na Slovensku.

Parametre solventnosti podľa posledných štatutárnych výkazov: 

TRANSPARENTNOSŤ

PREMIUM Insurance Company Limited 

• je oprávnená vykonávať činnosť v rámci spoločného trhu EÚ a 
EEA na základe licencie udelenej MFSA www.mfsa.com.mt

• v SR pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami 
finančného trhu www.nbs.sk.

• vlastníci sú od počiatku zapísaní do Registra konečných 
užívateľov výhod

• je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora 
Ministerstva spravodlivosti SR.

• je zapísaná do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je 
vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

• je od roku 2018 členskou poisťovňou Slovenskej kancelárie 
poisťovateľov – SKP

Podporu pre finančných 
agentov zabezpečuje PREMIUM 
Insurance Company Limited 
prostredníctvom svojich 
regionálnych manažérov 
obchodu pre západné, stredné a 
východné Slovensko.

Hnuteľné
veci
PS:
1 500 000 €

Zásoby
PS: 500 000 €

Prerušenie
prevadzky
LP: 2 000 €

Preprava
LP: 2 000 €

Enviro
LP: 2 000 €

Zodpoved-
nosť D&O
LP: 2 000 €

Zodpovednosť 
z prevádzky
LP: 100 000 €

Zodpovednosť 
nehnuteľnosti
LP: 100 000 €

Stavby
PS: 1 500 000 €

Stavebné
úpravy
PS: 20 000 €

Stroje a
elektronika
PS: 200 000 €

Asistenčné
služby
Poskytnuté

za Rok

5 656.01 €

splátka

5 656.01 €

2017 - 2021 
VÝVOJ PREDPÍSANÉHO 
POISTNÉHO VÝVOJ PROFITABILITY 2017 - 2022
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20 000 000 € 

18 000 000 €

16 000 000 €

14 000 000 €

12 000 000 €

10 000 000 €

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

2 000 000 €

- €


