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„Již jsme pro některé firmy zpracovávali ochranné
kombinační analýzy rizik některých typů blackoutů,“
uvedla v rozhovoru pro časopis All for Power Lenka Badová, jednatelka společnosti MACONT GROUP s.r.o.
Lenka Badová
Od roku 1993 se zabývala úspěšnou a nezávislou mediační a obchodní činnost pro
společnosti, jejichž cílem bylo získání nových obchodních příležitostí na území Ruska a Kazachstánu. Jejím hlavním úkolem
bylo vždy pomoci zájemci získat obchod,
ale zajistit jeho bezpečnou realizaci.
V současnosti je jednatelkou a ředitelkou
nezávislé makléřské pojišťovací společnosti MACONT GROUP s.r.o.. Od roku 2004 se
úzce specializuje na risk management
a zajištění finanční bezpečnosti firem pomocí nestandardních řešení pojištění.

Přibližte a popište na nějakém konkrétním
příkladu (nemusíte uvádět název firmy) návrh
ochranné kombinační analýzy?
Našimi klienty se stávají firmy a podniky,
které si uvědomují, že jejich podnikání může
ohrozit vážná nehoda nebo těžko předvídatelná katastrofa. Začínají proto včas vyhledávat
a nastavovat účinná opatření pro ochranu a zajištění budoucnosti svého podnikání. Velmi
účinným nástrojem přežití firmy v krizových situacích je správně uzavřené pojistné krytí podnikatelských rizik.
Při naší práci s každou společností, se snažíme co nejvíce poznat její činnosti, ve firmě
proto vždy provádíme analýzy z více pohledů,
vyhledáváme a vyhodnocujeme možná hrozící rizika podle skutečně zjištěných podmínek

daného provozu, nastavení organizace a ekonomiky firmy. Vše má vliv na to, zda klienta pojistitel přijme do pojištění pro krytí finančních
následků některých druhů „blackoutů“.
Otevřená komunikace mezi námi a klientem, klientovi umožňuje lépe a přesněji definovat své požadavky na zajištění správného
pojištění. Na základě výsledků kombinační analýzy a požadavků klienta je námi vyhotoven
program na pojištění jeho rizik, na základě kterého pak vyjednáváme pro klienta s pojistiteli
potřebné požadované podmínky pojištění
a nejvýhodnější cenu. Vždy se jedná o dojednání nestandardních podmínek pojistné smlouvy,
která má být pro klienta dlouhodobým přínosem, proto v této závěrečné části máme roli
mediátora mezi pojišťovnou a klientem.

Co je obsahem a jak finančně a časově náročné ty analýzy jsou?
Finanční náročnost analýz se liší podle velikosti, počtu a náročnosti provozů firem. Pro výrobní firmu s běžným provozem s ročním obratem do 50 milionů korun, se náklady s vyhotovením kombinačních analýz pohybují od 25 do 50
tisíc korun, přičemž doba zpracování je cca 30 dní.
Chápu to dobře, že po zpracování analýzy navrhnete pojistit výrobní firmu až poté, kdy implementuje do své výroby prvky, které případný blackout zmírnily… Například musí si nainstalovat záložní zdroje a podobně?
V současné době sami pojišťovny nemají velký zájem o krytí následků blackoutu. Rozhodně
je aktivně nevyhledávají… Pokud má firma zájem
být pojištěna a přežít fenomén dnešní doby, jsou
záložní zdroje a další opatření nezbytností. V ČR
zatím vždy výpadky dodávek elektrické energie netrvaly dlouho, proto je toto riziko podceňováno, i když jeho následky v případě delšího
výpadku mohou být pro řadu firem fatální.
Sklárna nebo hutní podnik zaznamenávají již
v prvních desítkách minut či hodinách bez napájení ztráty milionových hodnot... Dlouhotrvající výpadek má škody fatální (např. vyhasnutí pece). I takové firmě jste schopni nabídnout pojištění a následně uhradit škodu?
Škody na sklárnách a hutích jsou kapitolou
samy o sobě, ale výzva by to byla…
(čes)
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