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O čem to bude?

• Co to je náhrada škody?

• Jak se prolíná problematika náhrady škody a práce finančního 
poradce?

• Příklady z praxe:  majetkové škody, pracovní úrazy, újmy na zdraví 
při dopravních nehodách, úrazy při sportu

• Propojení náhrady škody a likvidace pojistných událostí

• Představení konceptu rozvoje regionálních center odškodnění

• Obchodní potenciál náhrady škody a likvidace pojistných událostí 
pro finanční poradce



Kdo jsme a co děláme?

• V oboru financí a pojišťovnictví od roku 2007

• Společnost EUCS byla založena v roce 2012

• Jsme tým analytiků, právníků, likvidátorů, lékařů a soudních znalců 
a spolupracujících advokátů

• Společně máme zkušenosti z řešení desítek tisíc pojistných 
událostí

• Posoudili jsme přes 10 000 právních problémů s pojištěním

• Vyhráli jsme 900 sporů o pojistné plnění v celkové výši             
přes 180 000 000 Kč

• Od 2017 řešíme pro klienty likvidace pojistných událostí od A do Z 



Co to je náhrada škody?

Náhrada škody je odškodnění 
jakýchkoliv nároků, za které odpovídá 

někdo jiný, než sám poškozený.

Často je spojená s plněním z pojištění, a 
proto je zde úzká vazba na práci 

finančního poradce.



Jak se prolíná problematika náhrada škody a 

práce finančního poradce?

Pojistné plnění za úraz nebo invaliditu z životního pojištění?

• Pracovní úraz, dopravní nehoda, úraz při sportu,…

• Plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

• Plnění z pojištění občanské odpovědnosti

• Plnění  z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné 
ručení)



Jak se prolíná problematika náhrada škody a 

práce finančního poradce?

Pojistné plnění z pojištění domácnosti nebo nemovitosti?

• Vytopený nebo vyhořelý byt/dům

• Plnění z pojištění občanské odpovědnosti

• Plnění z pojištění odpovědnosti SVJ

• Plnění z pojištění odpovědnosti podnikatele



Vyhořelý byt



Vyhořelý byt

Vyhořelý byt Připravený klient Nepřipravený klient

Zničené oblečení 5 000,- 0,-

Protein Promin 1 175,- 0,-

Stará kožená bunda 300,- 0,-

Barevné slámky IKEA 249,- 0,-

A další 180 položek… 266 656,- ca. 150 000,-

Spoluzavinění - 26 666,- - 30 000,-

Celkové plnění 239 990,- 120 000,-

Náklady řešení pro 

klienta

- 28 799,- 0,-

Kolik získal klient 

celkem?

211 191,- 120 000,-

Rozdíl 91 191,-



Vytopený dům



Vytopený dům

Vytopený dům Připravený klient Nepřipravený klient

Posudek statika, úklidové práce, 

opravu stropu 
205 958,- 150 000,-

6 kusů policových skříněk 17 500,- 10 000,-

Televize 16 680,- 16 680,-

Posudek na Notebook a notebook 24 489,- 24 489,-

Malířské práce 21 000,- 21 000,-

Mobilní toaleta 9 529,- 0,-

Sedačka 35 980,- 35 980,-

Krbová kamna 26 238,- 0,-

Doplatek za kamna 10 690,- 0,-

Další drobnější položky 64 867,- 0,-

Náklady řešení pro klienta - 43 293,- 0,-

Kolik získal klient celkem? 398 638,- 258 149,-

Rozdíl 140 489,-



Pracovní úraz



Pracovní úraz 

Pracovní úraz Připravený klient Nepřipravený klient

Bolestné 58 750,- 0,-

Cestovné 2 948,- 0,-

Léčebné výdaje 735,- 0,-

Ošetřovné 14 100,- 0,-

Trvalé následky 275 000,- 0,-

Ztráta na výdělku 60 264,- 0,-

Náklady řešení pro klienta - 82 360,- 0,-

Kolik získal klient 

celkem?
329 437,- 0,-



Úraz cyklisty



Úraz cyklisty

Úraz cyklisty Připravený klient Nepřipravený klient

Bolestné 258 610,- 150 000,-

Ošetřovné 9 360,- 0,-

Kolo 42 000,- 25 000,-

Náklady řešení - 46 496,- 0,-

Kolik získal klient 

celkem?
263 474,- 175 000,-

Rozdíl 88 474,-



Chodec poražený na přechodu cyklistou



Chodec poražený na přechodu cyklistou

Dopravní nehoda se 

zraněním
Připravený klient Nepřipravený klient

Bolestné 322 392,- 221 629,-

Ošetřovné 22 880,- 0,-

Trvalé následky 98 464,- 0,-

Náklady pro klienta - 66 561,- 0,-

Kolik získal klient 

celkem?
377 175,- 221 629,-

Rozdíl 155 546,-



Dopravní nehoda s vážným zraněním



Dopravní nehoda s vážným zraněním

Dopravní nehoda se 

zraněním
Připravený klient Nepřipravený klient

Životní pojištění ČSOB 1 080 000,- ?

Životní pojištění ERGO 565 000,- ?

Životní pojištění Amcico 8 800,- 8 800,-

Bolestné a trvalé následky 5 895 939,- 0,-

Duševní útrapy 600 000,- 0,-

Ostatní nároky 548 649,- 0,-

Celkové plnění 8 698 388,- 8 800,-

Náklady řešení pro klienta - 869 839,- 0.-

Kolik získal klient 

celkem?
7 828 549,- 8 800,-



Likvidace pojistných událostí 
a náhrada škody

• Co má společného náhrada škody a likvidace pojistných událostí?

• Prolínání likvidace pojistných událostí a náhrady škody přes
pojistné plnění z různých pojistných smluv

• Může podřízený pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací
agent řešit za klienta pojistnou událost?

• nebo za něj vymáhat jiné nároky?

• EUCS představuje systém propojení profesionální likvidace
pojistných událostí a náhrady škody…



Likvidace pojistných událostí 
a náhrada škody

• Zastoupení klienta profesionálním likvidátorem a advokátem přes 
licencovanou společnost 

• V důsledku podrobné počáteční analýzy pojistné události nebo jiné 
škody se neřeší zbytečně nároky, na které nemá klient právo 

• Eliminace reputačního rizika a „šedé“ zóny

• Řešení nároků ze všech typů pojistných smluv

• Přednostní řešení nároků u pojišťoven

• Klient získává maximální plnění v nejkratším možném čase

• Pro poradce úspora času, provize a nová doporučení na klienty



Koncept rozvoje regionálních center odškodnění

• Profesionální řešení pojistných událostí a odškodnění patří do 
portfolia profesionálního finančního poradce

• EUCS podporuje rozvoj poradenských praxí poradců, kteří chtějí 
pro svoje stávající nebo potenciální klienty zajišťovat komplexní 
podporu při řešení škod

• Zajišťujeme řešení všech typů škod od A do Z

• Vyplácíme provize z vyřešených případů



Koncept rozvoje regionálních center odškodnění

EUCS zajistí komplexní podporu pro řešení nároků na odškodnění

• Marketinkové kampaně přes newslettery, Facebook

• Pravidelné články do regionálních deníků

• Podpora osvěty v místních lékařských zařízeních

• Další marketinková podpora podle potřeby

• Přístup k know-how společnosti EUCS pro řešení odškodnění v 
podobě interního týmu likvidátorů, advokátů a soudních znalců

• Nastavení IT procesů pro snadnější zpracování případů 



Obchodní potenciál náhrady škody a likvidace 

pojistných událostí pro finanční poradce?

• Ocenili by vaši stávající nebo potenciální klienti, že jim pomůžete 
vyřešit nároky, o kterých třeba ani pořádně nevěděli?

• Myslíte si, že pokud klientovi pomůžete získat profesionálně 
odškodnění, že vám to přinese nové klienty a upevní vztahy s těmi 
stávajícími?

• Je pro vás zajímavé získat za doporučení klienta k řešení 
odškodnění provizi až několik desítek tisíc korun?

• Vnímáte obchodní potenciál v možnosti takovému klientovi pomoci 
zainvestovat takto získané odškodnění? 

• Chcete, aby o vás vaše okolí vědělo, že umíte zajistit odškodnění 
z jakéhokoliv pojištění? 



Finanční potenciál regionálního centra 
odškodnění za kalendářní rok

Typ škody Počet Vymožené plnění Odměna pro poradce

Nehody s 

vážným úrazem 

2 15 000 000,- 225 000,-

Smrtelné nehody 2 7 000 000,- 105 000,-

Pracovní úrazy 5 2 000 000,- 60 000,-

Úrazy při sportu 5 2 000 000,- 60 000,-

Životní pojištění 5 2 000 000,- 60 000,-

Majetkové škody 20 5 000 000,- 90 000,-

Celkem 39 33 000 000,- 600 000,-



Likvidace pojistných událostí 
a náhrada škody - reference

Vážený pane Šafráne,

Velice děkuji za dobrou zprávu!!! Přiznávám, že po prvotním 
zamítnutí jsem už nedoufal. Není nad vlastní dobrou zkušenost pro 
prodej služby EUCS našim zákazníkům.

Pokud byste chtěli, můžete tento případ zpracovat jako příklad práce 
EUCS a my ho rádi dáme na náš web.

Děkuji současně i Vám pane Sedláčku a těším se na další 
spolupráci☺

Hezký den

Jaroslav Pultar



Likvidace pojistných událostí 
a náhrada škody - reference

Dobrý den pane Sedláčku,

moc děkuji za vyřízení této PU. Klient už mi volal a je velmi 
spokojený, že vše dopadlo pozitivně. Znovu jsem se utvrdil v tom, že 
spolupráce s EUCS je na výborné úrovni a nová služba likvidace 
pojistných událostí zapadá do našeho konceptu servisních služeb pro 
klienty. Na jaře plánujeme ve firmě marketingovou akci, abychom 
nejen mezi naše klienty rozšířili informaci o těchto službách.

Mějte se hezky a těším se na další spolupráci.

Filip Andrš



Likvidace pojistných událostí 
a náhrada škody - reference

• „Jinak děkuji z rychlou reakci a promptní telefonát z Vaší strany -
jste skutečně profesionálové, F.D.“

• „Dobrý den paní Pošvecová,
děkuji za kladné vyřízení a za pomoc. Nemám žádné připomínky a 
z výsledkem jsem spokojený. Přeji hezký den. S pozdravem J.“

• Dobrý den, pane Šafráne,                                                                
je vidět, že víte jak na to. Tohle už by mě nenapadlo. Sestru to jistě 
potěší, je to příjemný bonus navíc. :-) Moc Vám děkujeme za 
pomoc! S pozdravem Jindřich Bezděka



Jak můžeme začít spolupracovat?

Přihlaste se na certifikační workshop na

www.branklienta.cz

nebo zavolejte na 

737 811 228


