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Tento výpis ze seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu podepsala 
Česká národní banka (IČO 48136450) dne 22.12.2020

Výpis ze seznamu
regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu

registr samostatných zprostředkovatelů podle zákona o distribuci pojištění a 
zajištění

Identifikační údaje
Název subjektu: Pojišťovací makléřství  INPOL a.s. 
Typ subjektu: Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění 
IČO/NIČ/KIČ: 63998599 
Adresa sídla: Zbuzkova 141/47, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika 
Typ oprávnění k činnosti: Registrace
Datum oprávnění k činnosti: 01.02.2019
Doba trvání oprávnění: 31.12.2021

Povolené činnosti

 Registrace  

Skupiny odbornosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
1. distribuce životního pojištění,
2. distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a 
pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu,
3. distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodech 4 nebo 5,
4. distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností 
uvedených v bodě 5,
5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
6. distribuce zajištění.

 Registrace  

Oprávnění přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění

Role subjektu ve finančním sektoru
Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Vazby na jiné subjekty
Osoba odpovědná nebo skutečně řídící zprostředkování pojištění 
nebo zajištění

Josef Landa
Marek Šíma

Samostatný zprostředkovatel zahraniční pojišťovny a pobočky 
zahr. pojišťovny poskytující přeshraniční služby v ČR dle zákona o 
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distribuci pojištění a zajištění
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovna, a.s.
MSIG Insurance Europe AG
Starr Europe Insurance Ltd

Samostatný zprostředkovatel pobočky zahraniční pojišťovny dle 
zákona o distribuci pojištění a zajištění

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou 

republiku
STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka pro Českou republiku
EULER HERMES SA, organizační složka
HDI Versicherung AG, organizační složka
Chubb European Group SE, organizační složka
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

Samostatný zprostředkovatel pojišťovny dle zákona o distribuci 
pojištění a zajištění

15

Zápis do registru lze ověřit na adrese: https://www.cnb.cz/cnb/jerrs
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