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OCENENIE SASP 2021  
 

 
 

Vážená odborná verejnosť,  

 

vážené poisťovne,  

 

vážení finanční agenti,  

 

dovoľujeme si zverejniť výsledky odborného hodnotenia / ankety OCENENIA SASP 2021.  

 

V súvislosti s predmetnou anketou si Vás dovoľujeme informovať o niektorých postrehoch 

súvisiacich s predmetným OCENENÍM.  

 

Naše ocenenie nepovažujeme za “súťaž krásy“, ale za ocenenie, v ktorom sa jednotlivé 

poisťovne musia presadiť nielen cez podrobné hodnotenie samostatnými finančnými 

agentmi v jednotlivých kategóriách a podkategóriách, ale tiež musia obstáť v roku 2021 

dosiahnutých hospodárskych výsledkoch. Jasne definované hodnotiace kritéria tiež 

nedávajú priestor pre špekulatívne hodnotenie či skreslené výsledky.  

 

Veľmi nás teší, že väčšina na slovenskom poistnom trhu pôsobiacich poisťovní 

nám opätovne poskytla svoje dáta a ekonomické výsledky. Ich dôveru si veľmi 

vážime.  

 

Zároveň sme radi, že samostatní finanční agenti opäť prejavili opätovne záujem o našu 

anketu a hlasovali v našom hodnotení. Veľmi si vážime všetkých agentov, ktorí 

v ankete hlasovali, bez ich odborného a kvalifikovaného hodnotenia by anketa 

nedávala zmysel. Zoznam hlasujúcich samostatných finančných agentov nájdete nižšie.  

 

Poďakovanie patrí tiež členom prezídia za ich spoluprácu pri komunikácii a príprave 

podkladov a spoločnosti Netfinancie, s.r.o., ktorá opätovne komplexne zabezpečila 

technologickú stránku hlasovania OCENENIA SASP 2021.  

 

Predkladáme Vám výsledky, za ktorými si ako asociácia stojíme. Spracovali sme 

doslova tisícky dát týkajúcich sa jednotlivých finančných produktov, získaných od 

poisťovní a finančných agentov. Výsledky tak odzrkadľujú aktuálne odborné hodnotenie 

samostatných finančných agentov a súvisiace hospodárskej výsledky.  

 

Víťazné poisťovne v jednotlivých kategóriách budeme najbližšie dni osobitne kontaktovať. 

 

Víťazom ešte raz úprimne gratulujeme.  
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  OCENENIE SASP 2021 – výsledky  
 
Celkový víťaz v neživotnom poistení  
1. Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.  
3. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
4. Union poisťovňa, a.s.  
5. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  

Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)  
1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.  
2. Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  

3. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
4. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
5. ČSOB Poisťovňa, a.s.  

 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú  
prevádzkou motorového vozidla (PZP)  
1. Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
2. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.  
4. ČSOB Poisťovňa, a.s.  

5. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
 
Poistenie majetku fyzických osôb  
1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.  
2. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
3. Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
4. ČSOB Poisťovňa, a.s.  

5. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 
Cestovné poistenie fyzických osôb  
1.  INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA/AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 
2.  Union poisťovňa, a.s.  
3.  Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  

4.  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
5.  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov  
1.  PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
2.  Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
3.  HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu 

4.  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
5.  Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 
Rizikové životné poistenie / poistenie choroby a úrazu  

1.  Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
2.  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  
3.,4.  NN Životná poisťovňa, a.s.    /    MetLife Europe Insurance d.a.c.,  

   pobočka poisťovne z iného členského štátu         
5.  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
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Zoznam hlasujúcich samostatných finančných agentov:  

 

A-FinAdvice s.r.o.  

AFINANCE s.r.o.  

Agentúra pre poistenie - Jozef Mak, s.r.o.  

Agentúra Zimný, s.r.o.  

Agropoistenie s.r.o.  

ALCHEMAS s.r.o.  

Allfin s.r.o.  

AMG Asist, a.s.  

ANDERSON a.s.  

ANFIS, s.r.o.  

ASPECT s.r.o.  

ASSISTANT s.r.o.  

B&H Insurance, s.r.o.  

BASLER PAERTNERS s.r.o.  

big, s.r.o.  

BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s.  

CENTRUM POISTENIA, s.r.o.  

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. 

Comins s.r.o.  

CONCORDE spol. s.r.o.  

CREDIT BROKER SOLUTIONS s.r.o.  

D.E.M. poisťovacia kancelária, s.r.o.  

DAVIS Plus, s.r.o.  

DOLOFIS, s.r.o. 

E.R.K. Poistenie, s.r.o. 

Elena Drusová  

ELIST Consulting s.r.o. 

EuroFinancie, s.r.o. 

F.I.L. consult, s.r.o. 

FAN MANAGER, s.r.o. 

FinaPo s.r.o. 

FINCORA s.r.o. 

FINPO MB s.r.o. 

Finportal, a. s.  

FinSpro, s.r.o. 

FINSUN, s.r.o. 

FINGO.SK s. r. o. 

General Advisory s.r.o. 

Geta s.r.o. 

HIconsulting, s.r.o 

I.C.T. partner, s.r.o. 

IHF Consulting, s.r.o. 

IMG spol. s r.o. 

INFINICA, s.r.o. 

Emil Chnápko  

Ján Lovás  

INPOL SK s.r.o. 

INSIA SK s.r.o. 

INTECH Komárno, spol. s.r.o. 

JAW, s.r.o 

JK MERY, s.r.o. 

Július Magdaík  
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JNP Finance, a.s. 

Juraj Sokol, s.r.o. 

KOLLINVEST, s.r.o. 

M - INSURANCE GROUP s.r.o. 

Makai s. r. o. 

MAPOS, s.r.o. 

MAXIMA BROKER. a.s. 

Medical & Financial Consulting, s.r.o. 

Miloš Pisák  

MIPS, s.r.o. 

Zuzana Molnárová  

MPS, s.r.o. 

MRJ, s.r.o. 

Netfinancie, s.r.o. 

PaedDr. Eva Hranaiová 

POISTISA s.r.o. 

Poistpartner, spol. s.r.o. 

ProCover, s.r.o. 

RB Brokers, s.r.o. 

Respect Slovakia, s.r.o. 

R.I.C. Slovakia s.r.o. 

SWELL Financial Group a.s. 

T T Broker, s.r.o. 

Tezera, s.r.o. 

UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 

Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.  

ŠVEC poistenie a poradenstvo s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S úctou   

 

 

Miloš Gáfrik  

prezident  

Slovenská asociácia sprostredkovateľov  

v poisťovníctve (SASP) 
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