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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Komplexní služby v oblasti risk managementu, řízení rizik, pojištění firem a jejich

zaměstnanců v nejvyšší kvalitě při udržení vysokého standardu ochrany informací.

Tímto heslem se vrcholové vedení společnosti PETRISK INTERNATIONAL — makléřská

pojišťovací společnost a.s. zavazuje k angažovaností v rámci celé organizace v oblasti risk

managementu, řízení rizik, pojištění firem a jejich zaměstnanců. Jsme ryze česká společnost, která

poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění, a to nejen v ČR ale i v zahraničí se zaměřením

převážně na korporátní klientelu.

Služby naší společnosti zahrnují:

Zpracovám Analýza rizik Vyhodnoceni
rizikově dle jednotlivých učelnosti kryti rizik
zprávy míst pojištěni formou pojištění

On-line webový portál

Zastupováni
píi řešeni pojistných

_____________________________

události, Zajištěni
zálohových plněni

Návrh efektivní

Evidence, rozbory koncepce pojistného

Škoda vyhodnocováni programu

škodného průběhu
pomoci informačního Výběrové řízeni na

systemu pojistitele a jednáni
pojistiteli

Vyhodnoceni variantních
nabidek a návrh
optimálního řešeni
pojistněho zájmu

Informováni o novinkách
na pojistném trhu,

změnách legislativy

Zakládáme si na kvalitě a spolehlivosti, kterou zajišťujeme propracovaným kontrolním

systémem. Velký důraz klademe na pravidelnou komunikaci s našimi klienty. Naše společnost

disponuje on-line webovým informačním systémem SQL, který slouží nejen pro evidenci dat klientů,

pojistných smluv a pojistných událostí, ale především pro jejich další komfortní správu. I z tohoto

důvodu jsme se rozhodli zvýšit zabezpečení našich informací tak, abychom svým zákazníkům mohli

garantovat, že jejich informace a osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Aktualizace pojistných KompleXni
programů Iv průběhu administrace

pojistného obdobi pojistných smluv
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Naší činnost vykonáváme v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a

zajištění, a to jako samostatný zprostředkovatel. Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru

pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u České národní banky.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému

managementu (kvality a bezpečnosti informací). K tornu získáváme účast a úsilí všech zaměstnanců i

dodavatelů, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou

aktivitou jirn jdeme příkladem. Vnímáme ochranu informací našich zákazníků i informací vlastních jako

ucelenou a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá

aktiva. Prioritní je zejména ochrana osobních a firemních dat zákazníků. Základním úkolem je zajištění

dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat. Zavazujeme se k dodržování požadavků právních předpisů,

regulatorních požadavků, smluvních bezpečnostních požadavků a jiných požadavků a zvýšíme úroveň

zabezpečení chráněných dat a snížíme míru rizika vyplývající z analýzy rizik. Politiku integrovaného

systému managementu budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a

všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím

organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u

dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu

budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, zákazníkům, případně

orgánům státní správy a samosprávy.

V Praze dne 30. 11. 2018 Ing.

Předseda představenstva


