
Pojištění bid bondů



✓ Co je to bid bond / jistota za nabídku?

→ Bid bond je záruční listina, kterou potřebuje uchazeč o veřejnou zakázku.

✓ Kdo ho vydává?

→ Banka nebo pojišťovna s oprávněním, např. CEE Specialty / HDI Global Specialty

✓ Kdo ho potřebuje?

→ Typický klient je stavební firma, IT firma, dodavatelé do energetiky, dopravci, dřevaři,

prostě každý kdo se účastní veřejných výběrových řízení – všichni hledají alternativy,

protože banky jsou restriktivní a zakázek je čím dál více

Nová příležitost pro stávající klienty



✓ V ČR přesahuje roční objem veřejných zakázek 500mld Kč.

✓ Veřejní zadavatelé vyžadují typicky bid bond ve výši 2% z ceny zakázky

✓ Bid bond stojí typicky kolem 1% z pojistné částky

✓ Výběrových řízení se účastní typicky 5-10 uchazečů

✓ Potenciál pojistného je tedy 500mld x 2% x 1% x 5-10 = cca 500mil až 1mld Kč ročně jen

za bid bondy! A jsou i další typy záruk ☺

✓ Z toho mají pojišťovny dnes podíl pojištovny / makléři do 3% , v jiných zemích přes 50%!

Potenciál



✓ Potenciál je nevyužit, minimálně 97% bid bondů jde do bank, přestože legislativa nezná

rozdíl mezi bid bondem od pojištovny a banky !

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

opatrnější.

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

✓ CEE Specialty nabízí jednoduché, flexibilní a rychlé řešení jak pro klienta, tak makléře

✓ Tj. situace na trhu nabízí skvělou příležitost pro makléře!

Situace na trhu



✓ Klient ušetří: Pojistné nižší než alternativa v bance

✓ Pojistná záruka nesnižuje úvěrovou linku klienta, klient si tak může 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!

✓ Ušetřený čas a administrativa: nabízíme 30 dnů platnosti záruky zdarma pro případ

posunutí termínu zakázky

Výhody pro klienta – bid bondy od CEE Specialty



✓ Je snazší prodat nový produkt stávajícím klientům, než získat klienty nové

✓ Minimální práce – stačí nám poslat IČO firmy nebo její finanční výkazy

✓ Maximální jednoduchost – uzavřeme rámcovku a pak už budou jen pravidelně chodit provize ☺

✓ Pomoc klientům – v dnešní nelehké době si klient uvolní zdroje a může se účastnit více

veřejných zakázek, klient ušetří čas i nervy

✓ Udržení klienta – více produktů snižuje šanci, že klienta získá jiný makléř

Výhody pro makléře



Kontaktujte 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

mailto:katerina.slapnickova@CEE-specialty.eu
mailto:jiri.kamarad@certasig-specialty.eu


Další produkty 

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



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 řešení pro makléře

a jejich klienty

Základní informace o CEE Specialty 



O HDI Global Specialty SE

✓ Specializovaná pojišťovna upisující speciální pojistné produkty včetně správy/ vedení

generálních agentů

✓ joint-venture společnost založená Hannover Re a HDI Global SE, členy Talanx Group,

✓Rating „A+ stable“ od Standard & Poor‘s a „A stable“ od A.M. Best

✓Regulovaná německým úřadem pro regulaci finančního sektoru BaFin

✓HDI Global SE je aktivní ve více než 150 zemích světa

✓Hannover Re je čtvrtým největším zajišťovatelem na světě

✓ více informací na webové stránce: https://www.hdi-specialty.com/

https://www.hdi-specialty.com/


Těšíme se na spolupráci! 


