
MARSH EUROPE-

organizačná zložka Slovensko

Predstavenie spoločnosti



Vo svete

Marsh & McLennan 

Companies

51.000 zamestnancov

v 100 krajinách sveta

vytvára príjmy 

vo výške 10 mld USDMarsh
 Sprostredkovanie poistenia

 Rizikový management

Lippincott
 Firemný štýl

 Obchodné logá

 Brandingová stratégia

Oliver Wyman
 Management consulting

Guy Carpenter
 Sprostredkovanie 

zaistenia

 Katastrofické 

modelácie

Mercer
 Služby v oblasti ľudských 

zdrojov

 Súvisiace finančné 

poradenstvo a služby



História

Marsh
Pridružená
kancelária

Korešpondent

• Spoločnosť založená v roku 1871

• 24 000 zamestnancov

• Pôsobnosť v 100 krajinách

• Najväčší maklér na svete



Zdroj: www.businessinsurance.com

Príjmy zo sprostredkovania poistenia v mil. US $ 

(2009)
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Marsh & McLennan Companies

Porovnanie vo svete



• Sprostredkovanie poistenia

• Riadenie rizík a správu poistenia

• Likvidáciu poistných udalostí

• Rizikové inžinierstvo 

• Alternatívne financovanie rizík

• Riadenie medzinárodných poistných programov

pre 

súkromné spoločnosti, verejnoprávne inštitúcie,

poskytovateľov odborných služieb, lokálne i celosvetovo.

Poskytujeme



• Od roku 1993

• Pobočky

Bratislava 

Košice

Počet zamestnancov : 30

• V roku 2010 sprostredkované poistné 26,9 mil. EUR

V Slovenskej republike

• Bratislava

• Košice

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://zspovke.edupage.org/files/map_1_upravena_mapa_slovenska.jpg&imgrefurl=http://zspovke.edupage.org/subjects/%3Ftext%3Dsubjects/34508%26&usg=__7IgU6Yv-ug_gZtEAFIM5xFocXwE=&h=300&w=550&sz=10&hl=sk&start=14&zoom=1&tbnid=CLzRZnRB-l9WxM:&tbnh=73&tbnw=133&ei=w_OhTfLyOo7Lswah1sjtAQ&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bslovenska%26um%3D1%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Podľa rebríčka TOP 100 nefinančných 

spoločností na Slovensku

Počet klientov MARSH v TOP 10

Počet klientov MARSH v TOP 100

Počet klientov MARSH v TOP 200

7 klientov

30 klientov

37 klientov

70%

30%

19%

Total %

V SR poskytujeme svoje 

služby 362 klientom  



Naším poslaním je...

• “…vytvárať a poskytovať riešenia a služby v oblasti 

riadenia rizík, ktoré robia našich klientov úspešnejších.”

Našou víziou je…

• “…byť voľbou číslo jedna na každom trhu, na ktorom 

pôsobíme”

Miestny maklér – globálna odbornosť

Hodnoty



Naplnenie vízie v SR a            

v ďalších krajinách regiónu

?



INSIA a.s.

Predstavenie



 Založená v roku 1992 (Petr Marek & Ivan Špirakus)

 Vlastná technológia YETI od 2000 

 Budujeme sieť na franchisingovom princípe

 Viac ako 100 mil. EUR poistného

Základné informácie



Ideálne prostredie pre nezávislých maklérov

Jedna veľká silná spoločnosť

Samostatní a nezávislí členovia siete

Naša vízia



Rast počtu partnerov INSIA



Kancelárie členov siete INSIA



5 rokov po sebe v TF 50

2006  42. miesto  

2007  32. miesto

2008  30. miesto 

2009 15.miesto a 1. miesto v ČR

2010  18. miesto 





“Best Fit!“

MARSH:

Znalosť trhu väčšiny krajín sveta

Vybudované vzťahy s partnermi (poisťovňami)

Veľké priemyselné riziká

INSIA:

Špičková technológia pre budovanie siete (YETI)

Niekoľkoročné know-how budovania siete maklérov

Fyzické osoby, živnostníci, menšie spoločnosti



Základné fakty

MARSH získal podiel 15% v INSIA

Ivan Špirakus a Petr Marek vlastnia 85% v INSIA

Obidve spoločnosti zostávajú nezávislé

Spoločná mezinárodná sieť bude budovaná pod 
značkou INSIA



Ďalšie kroky

Centrála siete INSIA pre všetky teritória v Prahe

Kľúčovým prvkom siete nová generácia systému YETI NG

Spoločný „Joint Management Committee“

Postupne Poľsko, Maďarsko, Taliansko,... 

Spoločné vyjednávanie podmienok s dodávateľmi



Plán rozvoja na ďalších 10 rokov...


