
 
  

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli 

 
Obchodní firma:  CEE Specialty s.r.o.   

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  079 47 208   

Adresa sídla:  Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

(dále jen “pojišťovací zprostředkovatel”) 

 

Pojišťovací zprostředkovatel provozuje činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění jako samostatný 
zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn 
zprostředkovávat pojištění nebo zajištění pro následující pojišťovny: 

• Lloyd’s Insurance Company S.A. / Argo Managing Agency Limited – Argo Syndicate Brussels 5319 
(A+ Strong rating)  

• HDI Global Specialty SE – prostřednictvím pobočky ve Švédsku (A+ rating, joint venture mezi HDI a 
Hannover RE) 

 

Většinovým vlastníkem CEE Specialty s.r.o. je KOM-EKO Holdings SA se sídlem v Lucembursku. Majoritním 
vlastníkem KOM-EKO Holdings SA je fond soukromého kapitálu RCI II. Klíčovým investory RCI II jsou 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF).  

 

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech ani na základním kapitálu 
žádné z pojišťoven, pro které zprostředkovává pojištění. Žádná z pojišťoven, pro které pojišťovací 
zprostředkovatel zprostředkovává pojištění, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech ani na 
základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele. 

 

Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru samostatných zprostředkovatelů podle zákona o distribuci 

pojištění a zajištění vedeném Českou národní bankou. 

 

Se zákazníky pojišťovací zprostředkovatel jedná prostřednictvím jiných pojišťovacích zprostředkovatelů. Ve 
výjimečných případech jedná pojišťovací zprostředkovatel se zákazníky přímo prostřednictvím pověřených 
zaměstnanců. 

 

Zákazníci, pojištění nebo jiné oprávněné osoby mohou případné stížnosti zasílat v písemné podobě na adresu 
sídla pojišťovacího zprostředkovatele. Stížnost bude vyřízena pracovníkem, který je nadřízený pracovníku, 
který pojištění sjednal či vyřizoval záležitost, která je předmětem stížnosti. Stížnost bude vyřízena ve lhůtě 30 
dnů od data obdržení. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné se obrátit na Českou národní 
banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím v České republice. Pro 
případné spory jsou příslušné soudy v České republice. 

 
Pojišťovací zprostředkovatel je v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňován 
pojišťovnou, a to formou fixní provize a podílu na zisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde:  
https://cee-specialty.eu/images/Download/GDPR_policy_CEE_Specialty_CZ.pdf 
 

https://cee-specialty.eu/images/Download/GDPR_policy_CEE_Specialty_CZ.pdf

