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Cíl výzkumu:  

Zjistit rozdíly koncepce bankopojištění ve vybraných 

zemích a finančních skupinách Evropy   

 

 

• Postup: 

– Pomocí kvalitativního výzkumu  

• provést analýzu spolupráce banky a pojišťovny v rámci 
finančních skupin a zemí, 

• popsat a porovnat fungující modely bankopojištění v 
rámci finančních skupin a zemí, 

• vyhodnotit modely bankopojištění. 
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• Kritéria výběru bank v rámci finančních skupin: 

– Tranzitivní 

– Systémově důležité podle Basel III 

– Nemají problém s finanční stabilitou 

– Patří v ČR mezi banky s významným podílen na trhu 
z pohledu aktiv 
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Země 

• Česká republika 

• Bosna a Hercegovina 

• Bulharsko 

• Chorvatsko 

• Maďarsko 

• Polsko 

• Rumunsko 

• Slovenská republika 

• Slovinsko 

• Srbsko 

 

Finanční skupiny 

• Societe Generale 

• Erste Group 

• KBC Group 

• UniCredit Group 
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Societe 
Generale 

Erste Group KBC Group UniCredit Group 

Česká republika ANO ANO ANO ANO 

Bosna a Hercegovina ANO ANO 

Bulharsko ANO ANO ANO 

Chorvatsko ANO ANO ANO 

Maďarsko ANO ANO ANO 

Polsko ANO ANO ANO 

Rumunsko ANO ANO ANO 

Slovenská republika ANO ANO ANO 

Slovinsko ANO ANO ANO 

Srbsko ANO ANO ANO 
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Societe Generale - Komerční banka a.s. spolupracuje: 

 Komerční pojišťovna, a.s. (dceřiná společnost Komerční banky 
a.s., 49 %), podíl na pojistném trhu 1,4 % (2012) 

 Česká pojišťovna, a.s., podíl na pojistném trhu v ČR je 25,8 % 
(2012) 

 

Erste Group - Česká spořitelna, a.s. spolupracuje: 

 Pojišťovna České spořitelny, a.s. 

 Kooperativa pojišťovna, a.s.  

  

 

  

Vienna Insurance Group 
(vč. České podnikatelské 

pojišťovny ) tvoří 29,1 % podíl 
na pojistném trhu v ČR 
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KBC Group - ČSOB, a.s. spolupracuje: 

 ČSOB Pojišťovna, a.s. (dceřiná společnost ČSOB, a.s., 40 %), 
podíl na pojistném trhu v ČR je 6,8 % (2012) 

 

UniCredit Group – UniCredit Bank spolupracuje: 

 Allianz pojišťovna a.s., podíl na pojistném trhu v ČR je 8,5 % 
(2012) 

 Generali pojišťovna, a.s. 

  

 

  

Generali PPF Holding 
(vč. České pojišťovny a ČP Zdraví) 
tvoří 33,1 % podíl na pojistném 

trhu v ČR 


