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Marsh získal majoritný podiel v INSIA 

Sieť poisťovacích maklérov pokračuje vo svojom raste v Európe. 

 

 

Praha, 3. októbra 2013 – Spoločnosti Marsh a INSIA dnes oznámili, že Marsh získal 

majoritný podiel v spoločnosti INSIA a.s. (INSIA), ktorá prevádzkuje  sieť poisťovacích 

maklérov v Českej republike a na Slovensku. Marsh získaním majoritného podielu 60 % 

ďalej posilňuje partnerstvo s INSIA v Česku a na Slovensku a ešte viac podporí rast siete 

v strednej a východnej Európe. 

S viac než 1 400 členmi a 310 kanceláriami v Českej republike a na Slovensku sa INSIA 

radí medzi najväčších maklérov v oboch týchto krajinách. So svojím unikátnym 

prevádzkovým modelom a technologickým riešením je INSIA lídrom trhu v oblasti 

poistenia stredných a menších firiem a v poistení osôb. 

Richard Radford, výkonný riaditeľ Marsh CEE, povedal: „Dnešné oznámenie je dôkazom 

úspechu nášho vzťahu s INSIA v uplynulých dvoch rokoch. Vďaka získaniu majoritného 

podielu budeme môcť ešte viac podporiť medzinárodný rast INSIA. Tento krok je časťou 

globálnej stratégie Marsh v budovaní silnej pozície na trhu poistenia malých a stredných 

firiem.“  

Ivan Špirakus, generálny riaditeľ INSIA, doplnil: „V priebehu dvoch rokov partnerstva      

s Marsh sme zaznamenali množstvo prípadov vzájomne prospešnej obchodnej 

spolupráce, ktorá priniesla jasné výhody pre členov siete INSIA. Verím, že všetci členovia 

siete INSIA budú v budúcnosti profitovať z ešte užšej spolupráce s Marsh.“ 

Marsh a INSIA budú aj naďalej fungovať v Česku a na Slovensku ako samostatné 

spoločnosti pod svojimi značkami. V ďalších krajinách bude INSIA rozvíjať svoju činnosť 

pod značkou INSIA Europe.  
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O spoločnosti Marsh 

Marsh, popredný medzinárodný poisťovací maklér a poradca v riadení rizík, vytvára         

a poskytuje svojim klientom moderné riešenia, ktoré im umožňujú chrániť ich budúcnosť 

a dosahovať úspechy. Viac než 26 000 zamestnancov Marsh ponúka svoje služby             

a skúsenosti vo viac než 100 krajinách sveta. Marsh je súčasťou Marsh & McLennan 

Companies, poprednej medzinárodnej spoločnosti s 53 000 zamestnancami po celom 

svete a ročnými príjmami presahujúcimi 11 miliárd dolárov. Do skupiny                   

Marsh & McLennan Companies patrí ďalej zaistný maklér Guy Carpenter, spoločnosť 

Mercer, ponúkajúci služby v oblasti ľudských zdrojov a Oliver Wyman, renomovaný 

predstaviteľ služieb management consultingu. Sledujte nás na Twitteri @Marsh_Inc. Viac 

o Marsh na  www.marsh.sk

 

 

O spoločnosti INSIA  

 

INSIA je najväčšia sieť poisťovacích maklérov v strednej a východnej Európe. Bola 

založená v roku 1992 a v súčasnej dobe je v nej registrovaných viac než 1 400 členov     

s 310 kanceláriami v Českej republike a na Slovensku.  Za rok 2012 zaznamenala INSIA 

rekordné tržby vo výške 21,6 mil. EUR. Prevádzka siete je zaisťovaná unikátnou 

softvérovou platformou YETI. Vďaka rýchlemu rastu a unikátnej technológii bola INSIA 

vyhodnotená už 7x za sebou ako jedna z najrýchlejšie rastúcich spoločností v strednej 

Európe v súťaži Deloitte Technology Fast 50CE. V roku 2013 získala INSIA prestížne 

ocenenie Ruban d´Honneur v súťaži European Business Awards a hlasovaním poisťovní  

ocenenie TOP 5 Poisťovací maklér roku Asociácie českých poisťovacích maklérov. Viac      

o INSIA na  www.insia.sk

 

 

Kontakt: 

Jitka Ferešová, riaditeľka marketingu 

Tel.: 245 003 111-113 

E-mail: jitka.feresova@insia.com 
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