
Pojištění záruk za nabídku 
/ jistot



Snažíme se spojit to nejlepší z obou světů – flexibilitu a vstřícnost malého lokálního týmu spolu se

silou globálních korporací s A ratingem.

CEE Specialty upisuje záruky jménem renomované světově pojišťovny HDI Global Specialty SE s

ratingem A+ od Standard & Poor´s a A (stable outlook) od A.M. Best, jedná se o joint venture

společnost založenou společnostmi Hannover Re a HDI Global SE.

Pojistné smlouvy jsou v češtině a podle českého práva

Naším cílem je maximální jednoduchost, transparentnost a hledání optimálních pojistných řešení

Základní informace o CEE Specialty 



✓ Klienti využívají bankovní záruky, přestože legislativa nezná rozdíl mezi pojistnou zárukou

a bankovní zárukou!

✓ Banky jsou drahé, neflexibilní, pomalé a vyžadují větší zajištění. V době Covid jsou banky o to

opatrnější.

✓ Bankovní záruky snižují úvěrové linky, pojistné záruky nikoliv

✓ Pojištovny i banky od pojištění záruk ustupují, pro CEE Specialty jsou záruky klíčový produkt

✓ CEE Specialty nabízí jednoduché, flexibilní a rychlé řešení

Situace na trhu



✓ Ušetříte: Pojistné nižší než alternativa v bance

✓ Pojistná záruka nesnižuje úvěrovou linku klienta, můžete si od banky půjčit více peněz!

✓ Rychlé vystavení záručních listin s uznávaným elektronickým podpisem – reagujeme do 24

hodin

✓ Flexibilní možnosti zajištění či varianta bez zajištění – jednoduché a rychlé, oproti bankám

nepotřebujeme směnky!

Nižší cena a více peněz na investice



✓ Minimální práce – stačí nám poslat IČO nebo finanční výkazy

✓ Maximální jednoduchost – uzavřeme rámcovou smlouvu a na základě žádosti budeme posílat

rovnou záruční listiny, nejpozději do 48 hodin, v drtivé většině případů druhý den.

✓ Ušetřený čas a administrativa: nabízíme 30 dnů platnosti záručních listin navíc pro případ

posunutí termínu zakázky

Lepší služby a vstřícnost



Nabízíme i další záruky

Kromě bid bondů nabízíme i další záruky

✓ záruka za řádné provedení díla - Performance Bond

✓ záruka za záruční dobu - Maintenance Bond

✓ záruka za zádržné - Retention Bond

✓ záruka za zálohové platby - Advance Payment Bond

Naše kapacita:

✓ max. agregátní limit 25 mil. Kč na jednoho klienta / skupinu a rok

✓ max. limit na jednu záruku je standardně 5 mil. Kč



Kontaktujte svého makléře či nás 

Kateřina Slapničková

Underwriter

+420 728 699 503

katerina.slapnickova@CEE-specialty.eu

Jiří Kamarád

Senior Underwriter

+420 602 648 928

jiri.kamarad@CEE-specialty.eu
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Těšíme se na spolupráci! 


