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1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.
Společnost PFP s.r.o. (dále jen PFP) provozuje zprostředkovatelskou činnost
v pojišťovnictví jako pojišťovací agent. Na českém trhu s online pojištěním působí již
od roku 1999. V roce 2000 spustila svůj první internetový portál www.povinneruceni.com. Díky němu se PFP stala hlavním průkopníkem v oblasti online pojištění
motorových vozidel. V roce 2010 vznikl další portál specializující se na pojištění
domácnosti – www.online-pojisteni-domacnosti.cz. V roce 2013 spustila společnost
PFP nový projekt v podobě webu www.srovnator.cz, kde lze sjednat pojištění
motorových vozidel, pojištění domácností, cestovní pojištění nebo pojištění úrazu
řidičů.
PFP v současné době spolupracuje s 15 pojišťovnami, pro které zprostředkovává
především pojištění vozidel, dále pojištění domácnosti, cestovní pojištění a úrazové
pojištění řidiče. Za téměř 15 let působení na trhu získala již 100 000 spokojených
klientů z celé České republiky. Většinu svých klientů získává pomocí internetu,
osobně lze služby PFP využít na kamenné pobočce v Liberci. Provozuje také vlastní
callcentrum, kde pracuje tým zkušených poradců a specialistů na pojištění.
PFP se řídí hodnotami, které společně s úsilím zaměstnanců směřují k jasně
vytyčenému cíli, kterým je dlouhodobě spokojený klient. Dlouholeté zkušenosti
z oblasti online pojištění a kvalitní tým spolupracovníků znamená neustálý růst a
rozvoj společnosti, jenž se odráží v kvalitních službách pro klienty.
Poskytované služby:





poradenská činnost
porovnání variant pojištění
sjednávání pojistných smluv
správa pojistných smluv

2. Přehled služeb PFP
2.1. Poradenská činnost
Klienti se na PFP mohou obrátit nejen ve chvíli, kdy potřebují sjednat pojištění.
Pracovníci oddělení péče o zákazníka jsou specialisté na pojištění, kteří na
základě dlouholetých zkušeností pomohou i v řadě záležitostí nepřímo
souvisejících se sjednáním pojištění - rady v oblasti registrace vozidla, přepisu
vozidla ze zahraničí, výpověď pojistné smlouvy atd.
2.2. Porovnání variant pojištění
V dnešní době není lehké zorientovat se v široké nabídce pojistných produktů.
PFP podává klientům pomocnou ruku v podobě informací důležitých pro
rozhodnutí, který z produktů je pro ně nejvhodnější. Na základě zjištění potřeb a
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požadavků je každému klientovi nabídnut produkt, který je splňuje. Mezi nejčastěji
posuzovaná kritéria pro výběr produktu patří cena, rizika, která pojištění kryje, a
výše pojistných limitů.
2.3. Sjednávání pojistných smluv
Online sjednávání pojistných smluv vyniká mezi ostatními způsoby uzavírání
pojištění svou rychlostí a pohodlností. Aby tomu tak opravdu bylo, musí být
proces sjednání nastaven pro klienta intuitivně, jasně a srozumitelně. PFP se
zaměřuje na předání co možná největšího množství informací o pojištění klientovi
srozumitelnou formou. V současné době má nejpropracovanější kalkulačku
povinného ručení mezi všemi konkurenčními portály. Veškeré informace o
pojištění si klient jednoduchou formou zjistí dříve, než si pojištění sjedná.
2.4. Správa pojistných smluv
Sjednáním pojištění komunikace PFP se zákazníkem rozhodně nekončí.
V průběhu trvání pojištění se mohou klienti na PFP obracet s veškerými dotazy
týkajícími se průběhu pojištění či s žádostí např.: o provedení změny adresy
trvalého bydliště, o doplnění údajů do pojistné smlouvy, o ukončení pojistné
smlouvy atd.

3. Přehled pojistných produktů PFP





4.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen
povinné ručení)
Havarijní pojištění
Pojištění domácnosti
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění řidičů

Přehled internetových portálů PFP
4.1. www.povinne-ruceni.com
www.povinne-ruceni.com jsou první internetové stránky provozované společností
PFP a fungují již od roku 2000. Stránky jsou specializované na pojištění vozidel,
především na povinné ručení. Lze zde uzavřít ale i havarijní pojištění.

4.2. www.srovnator.cz
www.srovnator.cz, nový projekt společnosti PFP, byl spuštěn v září 2013. I když
Srovnátor.cz funguje krátce, nechybí mu zkušenosti, jelikož ty čerpá
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z provozování portálu www.povinne-ruceni.com. Srovnátor.cz nabízí možnost
sjednání všech pojistných produktů, které má PFP v nabídce.

4.3. www.online-pojisteni-domacnosti.cz
www.online-pojisteni-domacnosti.cz je třetím portálem, který provozuje společnost
PFP. Na těchto stránkách jsou k dispozici veškeré informace k pojištění
domácnosti. Klient si zde porovná cenu pojištění jednotlivých pojišťoven a
samozřejmě si může sjednat pojistnou smlouvu.

5. Vedení společnosti
5.1. Mgr. Antonín Jílek, jednatel společnosti
Antonín Jílek působí ve společnosti PFP již od jejího zrodu v roce 1999.
V počátku zastával funkci programátora stránek www.povinne-ruceni.com.
Postupem času získal pozici vedoucího IT oddělení a řídil vývoj webových
stránek. Od roku 2011 působí jako jednatel společnosti. V současné době
zastává pozici jednatele, je osobou zodpovědnou za sjednávání pojistných smluv
a udává směr vývoje celé společnosti PFP.

6. Kontakty
6.1. Adresa a sídlo společnosti
PFP s.r.o.
Frýdlantská 210/12
460 01 Liberec
www.povinne-ruceni.com
www.srovnator.cz
www.online-pojisteni-domacnosti.cz
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6.2. Další informace a informace pro média
Mgr. Antonín Jílek, jednatel
Voroněžská 144/20
46001 Liberec
Mobil.: 777 254 535
E-mail: antonin.jilek@srovnator.cz

7. Využití dokumentu tiskové informace o společnosti PFP
Uvedené tiskové informace společnosti PFP jsou sepsány pro účel poskytnutí
základních informací o společnosti PFP novinářům. K nalezení budou na webových
stránkách společnosti PFP. Dále budou přikládány k materiálům pro novináře na
tiskových konferencích a setkáních s médii.
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