ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ
Ovocnářské dny
15.3. a 16.3. 2022, Kongresové centrum Aldis
Vždy ve Vašem zájmu.

Kdo je RENOMIA?
RETENCE
NAŠICH KLIENTŮ

99 %

NET PROMOTER
SCORE©

80

NEPŘETRŽITÝ RŮST
JIŽ
LET

26

PEČUJEME O

RODINNÁ FIRMA, KTERÁ SI
ZAKLÁDÁ NA HODNOTÁCH

70 000
FIREMNÍCH KLIENTŮ
NEJVĚTŠÍ MAKLÉŘ
V REGIONU CEE
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OBORŮM NAŠICH
KLIENTŮ, MÁME

30
SPECIALIZACÍ

STABILNÍ TÝM

1 500
KOLEGŮ
MNOHO Z NICH JE
S NÁMI VÍCE NEŽ 20 LET

POSKYTUJEME SLUŽBY
PO CELÉM SVĚTĚ

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA
A ZAMĚSTNAVATEL ROKU
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Komplexní služby - pojištění
Poradíme Vám s veškerými druhy pojištění:
◼ Plodiny a hospodářská zvířata
◼ Majetek, auta, stroje, přerušení provozu,

pohledávky, CYBER
◼ Veškeré druhy odpovědností včetně D&O

Výhody spolupráce s námi:
▪ Garantujeme nejvýhodnější pojištění na trhu
▪ Odstranili jsme pro naše klienty více než 200
výluk z pojištění

▪ Zajišťujeme preventivní rizikové prohlídky
▪ Při škodní události jsme Vám k dispozici 24/7

◼ Životní, občanská pojištění a další pojistné
produkty
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Komplexní služby - dotace
RENOMIA je vlastníkem společnosti GRANTEX dotace, která patří k lídrům v oblasti
dotačního poradenství.
◼ Pomůžeme Vám podnikání nejen chránit, ale také efektivně rozvíjet.

Rádi byste získali dotaci?
◼ Na pořízení vybavení

◼ Na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu
◼ Na snížení nákladů, digitalizace
◼ Na obnovitelné zdroje – fotovoltaické

elektrárny, bioplynové stanice atd.

Pomůžeme Vám:

▪
▪
▪

S výběrem nejvhodnější dotace pro Vaše potřeby
Kompletně zpracujeme žádost o dotaci

Zajistíme profesionální podporu v průběhu realizace
i během doby udržitelnosti projektu

▪

Za služby platíte pouze v případě získání dotace
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Komplexní služby – chytrá řešení
Ve spolupráci se společností Agdata Vám exkluzivně nabízíme komplexní systém pro řízení
farem a zemědělských podniků, který je postavený na nejmodernějších technologiích.
Aplikace k online přehledu o podniku

Moderní senzorika

◼ Evidence, sklady, vnitropodniková komunikace

▪
▪

Efektivní využití mechanizace a personálu

Snížení nákladů, zvýšení výnosů

◼ Minimalizace papírové agendy

◼ GPS s bezobslužnou identifikací řidiče a agregací
◼ Napojení na PHM, vážní a ekonomické systémy

▪
▪

Ochrana uskladněné úrody
Monitoring lokálního počasí

Družicové snímkování a variabilní aplikace
Zefektivnění lidských zdrojů
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Podíl pojistitelů na trhu za plodiny a zvířata (neoficiální údaj 2020)
Rok 2020
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HVP – k 31. 12. 2020 ukončení pojištění plodin – kmen 25 mil. Kč
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Vývoj pojištění plodin a zvířat
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Pojištění ovoce - plodin
Rozsah pojištění:
◼ Krupobití
◼ Jarní mráz - jahody, jablka a hrušky
◼ Živel (např. vichřice)
Pojistit lze:
◼ Škody na jakosti, škody na výnosu a škody
na dřevě
◼ Nosné konstrukce sítí, ochranné sítě
◼ Mladé výsadby, plodné stromy, keře a školky
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Pojištění hospodářských zvířat
◼ Rozsah pojištění
◼ NÁKAZY dle veterinárního zákona
◼ Hromadná infekční onemocnění

◼ Přerušení dodávky el. proudem, akutní
otrava exog. látkou, zasažení el.
proudem
◼ Přehřátí organismu – drůbež
◼ Živel
◼ Jednotlivé škody
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RENOMIA GROUP – likvidace škod
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PGRLF a dotace na pojištění
Výše podpory 2021
◼ Speciální plodiny 62 %
◼ Ostatní polní plodiny 50 %
◼ Zvířata 50 %
Dotace 2022
◼ v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených
nákladů na pojištění speciálních plodin pro příslušný rok
◼ v rozmezí od 10 % do 50 - pojištění ostatních plodin
◼ v rozmezí od 25 % do 50 % - pojištění hospodářských
zvířat
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AD HOC státní pomoc, komerční pojištění nebo FTPR?
sucho = strategické riziko

◼ V současnosti stále funguje režim Ad hoc státní pomoci a
odškodňování.
◼ I nadále bude existovat přímá vazba na komerční pojištění kdo nemá komerční pojištění, je krácen až o 50 %.
◼ Možnost tvorby daňově odpočitatelného Fondu, který si tvoří
sami zemědělci (musí schválit Ministerstvo financí)
Komerční pojištění sucha
◼ AGRA pojišťovna
◼ Aktivně jednáme se všemi pojistiteli
◼ Možnost navýšení dotací na pojištění sucha (až na 65%).
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Naši klienti

Těšíme se na spolupráci

Kontakt

Ing. Jiří Rádr
T: 731 129 408
E: jiri.radr@renomia.cz

Vždy ve Vašem zájmu.

