STARR
COMPANIES

Jsme Starr Companies
V roce 1919 založil obchodník Cornelius Vander Starr v
Šanghaji prosperující pojišťovací agenturu, ze které se
později stala společnost Starr. Nyní, o téměř sto let
později, jsme jednou z největších a nejrychleji rostoucích
pojišťoven na světě.
Dnes se zaměřujeme na pojištění průmyslových rizik, od
malých a středních firem, až po ty největší z Fortune
1000. Poskytujeme pojištění odpovědnosti, leteckých rizik,
majetku, kybernetických či politických rizik, škod na
životním prostředí, stavební a montážní pojištění a mnoho
dalších pojistných řešení.
S naší flexibilní organizační strukturou jsme schopni
připravit pojistné programy, které budou beze zbytku krýt
požadovaná rizika. Nabízíme špičkovou úroveň podpory a
servisu, a to nejen při přípravě, ale zejména při řešení
pojistných událostí.
Naše neustále se rozšiřující globální síť na pěti světových
kontinentech nám umožňuje poskytovat krytí všude tam,
kde to náš klient potřebuje a současně se může
spolehnout na naši finanční stabilitu a sílu.
Se společností Starr získáváte více než jen pojištění.
Získáváte jedinečnou kombinaci zkušeností, kultury,
vztahů, talentu a odhodlání, které z nás dělá skutečného
lídra v oboru.
Ve Starr Companies pojištění není jen něčím co
děláme. Je tím, čím jsme.
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Finanční ukazatele
“Starr Companies” (“Starr”) je celosvětově užívaným
marketingovým označením pro služby nabízené v oblasti
pojištění, asistenčních služeb a dceřiných společností
Starr International Company, Inc., a investiční společnosti
C.V. Starr & Co., Inc. Starr patří k největším světovým
poskytovatelům neživotního pojištění a investic a
poskytuje pojištění odpovědnosti, leteckých rizik, majetku,
kybernetických či politických rizik, škod na životním
prostředí, stavební a montážní pojištění a mnoho dalších
pojistných řešení.

Finanční ukazatele (k 31.12.2015)
Hrubé předepsané pojistné

$ 4.0 miliardy

Celková aktiva

$ 16.6 miliard

Vlastní kapitál

$ 8.2 miliard

Rating:

STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY: A.M. Best
rating “A” (Excellent).
STARR SURPLUS LINES INSURANCE: A.M. Best rating (FSR) “A”
(Excellent).
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED: A.M.
Best rating “A” (Excellent).
STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED: A.M.
Best rating “A” (Excellent)
STARR SYNDICATE LIMITED A.M. Best rating (FSR) “A” (Excellent),
Standard & Poor’s rating “A+” (Strong) (Lloyds of London market
ratings).
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Vedení společnosti
MAURICE R. GREENBERG

STEVE BLAKEY

Chairman,
Starr Companies

CEO, STARR
Underwriting Agents
Limited, STARR
Managing Agents
Limited

LEILANI BROWN

GEOFFREY G. CLARK

Chief Marketing Officer,
Starr Companies

Senior Managing
Director of Starr
Investment Holdings
LLC and Director of C.V.
Starr.

CHUCK DANGELO

WILLIAM R. EASON

President and COO,
Starr Insurance
Holdings, Inc.

President and Director,
North American
Operations, STARR
Aviation
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Vedení Starr ve východní Evropě
IVAN LOULA

ZDENĚK PRCHLÍK

Regional Manager,
Eastern Europe

Business Development
Manager, Eastern Europe

Tel.: +421 905 568 800
Ivan.loula@starrcompanies.com

Tel.: +420 734 693 496
Zdenek.prchlik@starrcompanies.com

PETER KMĚŤO

TOMÁŠ BARAN

Property & Energy Manager,
Eastern Europe

Accident & Health Manager,
Eastern Europe

Tel.: +421 905 568 899
Peter.kmeto@starrcompanies.com

Tel.: +421 905 568 810
Tomas.baran@starrcompanies.com
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Přehled produktů
Pojištění finančních rizik
• pojištění odpovědnosti
manažerů a výkonných
pracovníků D&O
• pojištění profesní odpovědnosti
• pojištění M&A

Úrazové a cestovní pojištění
• skupinová i individuální varianta

Odpovědnostní pojištění
• odpovědnost za škodu
způsobenou provozní činností /
výrobkem
• pojištění leteckých rizik
• pojištění odpovědnosti za škodu
na životním prostředí

Majetková pojištění
• pojištění majetku a přerušení
provozu
• strojní pojištění
• stavební / montážní pojištění
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Pojištění majetku (Property)
Naším úkolem je identifikovat expozice, posoudit riziko a
zajistit bezpečnostní opatření, aby hrozba zničení majetku
byla co nejmenší. Díky více než čtyřicetiletým
zkušenostem Starr ví, jak zvládnout i ty nejsložitější rizika
v jakékoliv situaci.

KRYTÍ
• Škoda na majetku
• Strojní pojištění
• Přerušení provozu
• Interní přeprava

CÍLOVÉ SKUPINY
• Chemický průmysl
• Stavebnictví
• Zdravotnictví
• Pohostinství
• Ropný a petrochemický
průmysl
• Energetika
• Těžební průmysl
• Maloobchod

8

Pojištění majetku (Energy)
Svět se neustále mění. Kdysi rozvojové země se staly
globálními ekonomickými mocnostmi. Ale s tímto
pozoruhodným posunem je jasné, že svět potřebuje více
energie. Protože firmy po celém světě hledají nové zdroje
energie, zvyšuje se tomu úměrně i riziko.

KRYTÍ
• Odpovědnost (primární i
excess)
• Majetkové pojištění
• Strojní pojištění
• Pojištění přerušení
provozu

CÍLOVÉ SKUPINY
• Výroba
• Hornictví
• Ropné rafinérie
• Potrubní systémy
• Výroba elektřiny
• Energetika
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Stavební, montážní pojištění
Společnost Starr poskytuje klientům všech velikostí a
potřeb širokou škálu standardních i specializovaných
pojistných řešení.

KRYTÍ
• Primární i excess
• Majetkové škody
• Stroje
• Přerušení provozu

CÍLOVÉ SKUPINY
• Komerční stavební
společnosti
• Dodavatelské společnosti
• Výstavba infrastruktury
• Městské projekty
• Opravy a vylepšení ulic a
silnic
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Pojištění odpovědnostních rizik
Společnost Starr poskytuje širokou škálu
odpovědnostních krytí. Naši zkušení upisovatelé mohou
přizpůsobit nastavení pojištění vašim konkrétním
potřebám v koordinaci s jednotlivými divizemi Starr.

KRYTÍ
• Obecná odpovědnost
• Odpovědnost za výrobek
• Odpovědnost
zaměstnavatele i
odpovědnost
zaměstnance vúči
zaměstnavateli
• Excess

CÍLOVÉ SKUPINY
• Potravinářství
• Výroba
• Maloobchodní řetězce
• Reality
• Restaurace a
pohostinství
• Komerční nemovitosti
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Pojištění leteckých rizik
Vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví, jako je letectví
a letecký průmysl, požadují nová a inovativní řešení,
vznikají nové úrovně řízení rizik. Proto je důležitější než
kdy jindy mít spolehlivého partnera zaměřeného na
budoucnost. Experti ze Starr Aviation poskytují špičkové
služby v oblasti bezpečnosti, řízení rizik, upisování a
řešení pojistných nároků, od malých letadel přes flotily až
po rakety nebo satelity.

KRYTÍ
• Odpovědnost za produkt
• Odpovědnost vlastníků a
provozovatelů letišť
• Ztráta licence

CÍLOVÉ SKUPINY
• Letecké společnosti
• Letiště
• Letečtí dopravci a
poskytovatelé letištních
služeb
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Škody na životním prostředí
Ve svých snahách o splnění environmentálních
požadavků a požadavků na regulaci se společnosti všude
na světě potýkají s úplně novými úrovněmi rizika. Proto
společnost Starr vyvinula širokou škálu flexibilních a
komplexních odpovědnostních produktů týkajících se
ochrany životního prostředí, poradenství nebo nakládání s
odpady.

KRYTÍ
• Odpovědnost za škody
na životním prostředí
• Profesní odpovědnost
konzultantů v oblasti
životního prostředí
• Site Pollution
• Contractor Pollution
• Follow Form Excess

•
•
•

•
•
•

CÍLOVÉ SKUPINY
• Analytické laboratoře
•
• Rizika spojená s
azbestem / olovem /
•
plísněmi, apod.
• Kompostovací zařízení •
• Dodavatelé a konzultanti

v oblasti životního
prostředí
Environmentální audit
Konzultanti v terénu
Dodavatelé v oblasti
havarijní reakce /
nebezpečné materiály
Dodavatelé a konzultanti
v oblasti kvality ovzduší
Skládky
Dodavatelé
zdravotnických odpadů
Konzultanti v oblasti
životního prostředí
Recyklační zařízení
Zařízení na úpravu vody /
odpadních vod
13

Pojištění odpovědnosti manažerů
Vzhledem k tomu, že firmy čelí neustále se měnícímu
regulativnímu prostředí, společnost Starr nabízí
manažerům jistotu v jejich rozhodování. Nabízíme řadu
krytí řešící rizika, kterým čelí představenstvo nebo
management. Starr je schopen poskytnout špičkové
zajištění jak v oblasti finančních institucí, tak veřejných,
soukromých a neziskových organizacích a umožňuje
klientům cítit se v bezpečí při jejich každodenním
rozhodování.

KRYTÍ
• Zpronevěra
• Odpovědnost
managementu D&O

CÍLOVÉ SKUPINY
• Komerční a finanční
instituce
• Veřejné, soukromé a
neziskové subjekty
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Pojištění profesní odpovědnosti
V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí
se mohou vyskytnout chyby. Pro osoby ve významných
odvětvích, jako jsou právníci, architekti, stavební inženýři
nebo účetní, může mít jen jedna chyba významný vliv na
dlouhodobé působení společnosti. Tam Starr může
pomoci. Díky komplexní nabídce Starr mohou mít tyto
společnosti dostatek klidu, aby se soustředily na to, co
dělají nejlépe.

KRYTÍ
• Chyby a opomenutí
• Profesní odpovědnost
CÍLOVÉ SKUPINY
• Architekti
• Konzultanti
• Stavební inženýři
• Právníci a účetní
• Realitní agentury
• Reklamní
poradci/agentury
• IT společnosti
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Úrazové pojištění
Od společností z Fortune 500 až po neziskové organizace
Starr zajišťuje v oblasti úrazového a cestovního pojištění
miliony zaměstnanců a jejich rodin po celém světě.

KRYTÍ
• Úrazové pojištění
• Kritické nemoci
• Skupinová i individuální
řešení
• Sportovní i jiné akce
• Cestovní pojištění
• Ztráta licence

CÍLOVÉ SKUPINY
• Profesionální sportovci
• Komerční sektor
• Finanční instituce
• Neziskové organizace,
dobrovolnické spolky,
asociace
• Svazy a věrnostní
programy
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Cestovní pojištění
Lidé cestují stále více. Společnost Starr Companies nabízí
cestovní pojištění TraveLead, aby pomohla realizovat
cesty svých klientů bez obav, že je překvapí něco
nepředvídatelného jako úraz, zpoždění nebo zrušení
cesty.
KRYTÍ
• Pojištění léčebných výloh •
pro případ úrazu nebo
nemoci v zahraničí
• Smrt nebo trvalé následky
v důsledky cesty
•
• Popáleniny 2./3. stupně
• Platba za ztracená nebo
poškozená zavazadla
nebo osobní věci
• Platba za vynucený nákup
oblečení a toaletních
potřeb v důsledku ztráty
zavazadel
• Platba za ukradenou nebo
ztracenou hotovost,
•
podepsané cestovní šeky
nebo peněžní příkazy
• Náklady na náhradu
ztracených cestovních
dokladů
•
• Pojištění odpovědnosti

Úhrada dodatečných
cestovních výdajů v
důsledku stávky nebo
občanského nepokoje
Náklady na zrušení nebo
krácení cesty v důsledku
vážných situací (např.
úmrtí, vážného zranění
nebo nemoci samotného
klienta nebo osoby blízké,
předvolání svědků,
karantény, špatného
počasí nebo infekčního
onemocnění v místě
určení)
Právní náklady vyplývající
z náhodného zranění
nebo majetkové škody
způsobené nedbalostí
třetím osobám
Náhrada za peněžní ztrátu
ukradené kreditní karty
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This document provides only a partial description of certain terms and conditions offered. It is intended solely for general
informational purposes and does not provide any guidance regarding coverage that may or may not be available under a
policy as it respects to any claim. Please refer to the actual policy form for all applicable terms and conditions. Coverage is not
available in all jurisdictions. Please contact your insurance professional to determine availability for your company.

