Představení pojistitele CertAsig Insurance & Reinsurance
Pojišťovna CertAsig Insurance & Reinsurance byla založena v roce 2003 a působí v Rumunsku, Bulharsku, Turecku a od roku 2017 také
v České Republice. CertAsig nabízí pojistné produkty pro podnikatele a firmy v oblastech pojištění odpovědnosti, bondů & záruk,
majetku, stavebně-montážního a cargo a v těchto oblastech patří k předním pojišťovnám zaměřených na podnikatele a firmy.
CertAsig byl založen v roce 2003 a od prosince 2007 je jeho majoritním vlastníkem Royalton Capital Investors II. Jedná se o privátní
investiční fond se sídlem na Guernsey (Velká Británie) působící v regionu střední a východní Evropy. Hlavními investory Royalton
Capital Investors II jsou Alpha Associates, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF).



Prvotřídní zajištění: CertAsig je zajištěn předními světovými zajistiteli s ratingy AA nebo A, např. Hannover Re (AA-), Swiss Re
(AA-), Lloyd’s Syndicates (A+), min. rating je A-



Regionální působnost: aktivní v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, České republice a na Slovensku



Mezinárodní management: předsedou představenstva je Ing. Ivan Vohlmuth (Čech), CEO je James Grindley (Brit), v
představenstvu je dále Todd Passman (Američan), Cristian Daianu (Rumun) a Radek Pawlowski (Polák)



Reputabilní auditoři: CertAsig je auditován mezinárodním auditorem Deloitte, v minulosti pak KPMG, Balance sheet stresstesting
byl auditován PwC



Solvency II: CertAsig reportuje a je plně v souladu s požadavky Solvency II



Licence: CertAsig získal oprávnění od ČNB upisovat v ČR již v roce 2012, aktuálně čeká na schválení pobočky domácím
regulátorem



Kapacita pro kybernetická rizika: CertAsig je od 1.1.2018 zajištěn společností Beazley, členem Lloyd’s Syndicates (A+) s lokální
autoritou až 100 miliónů Kč.



Likvidace škod: CertAsig spolupracuje s nezávislými a licencovanými likvidátory Contin s.r.o. a INSERVIS MVC s.r.o.

Více informací
http://www.royalton-partners.com/
https://www.beazley.com/london_market.html
http://www.ebrd.com/home
http://www.eif.org/
http://www.contin.cz/likvidace-skod
http://www.inservis.com/
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