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Dluhopisy
DIRECT 6,85/26

K nabízeným dluhopisům byl vydán Základní prospekt dluhopisového
programu, který byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn na
internetových stránkách Emitenta www.vigoinvestments.com/direct-
financing, přičemž schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo
chápat jako potvrzení dluhopisů ze strany České národní banky.

Doporučujeme všem potenciálním investorům, aby si Základní prospekt celý
přečetli, než učiní své případné investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili
potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených
dluhopisů.

Únor 2022

Investorská prezentace

http://www.vigoinvestments.com/direct-financing
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EMISE KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE

6,85 % p.a.
Úrokový výnos

4 roky
Splatnost

28 %
Pro-forma LTV
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POPIS EMISE 

Skupina VIGO („Skupina“ nebo „VIGO“) se rozhodla skrze Emitenta (definován dále) realizovat emisi dluhopisů DIRECT 6,85/26 („Dluhopisy“) o objemu až 650 milionů
Kč, se 4 letou splatností, která je součástí dluhopisového programu („Dluhopisový program“). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů
v rámci tohoto Dluhopisového programu může dosáhnout maximální částky 1 miliardy Kč. Dluhopisový program je prvním dluhopisovým programem emitenta
Direct Financing s.r.o. („Emitent“), jenž byl zřízen v roce 2022.

NÍZKÉ RIZIKO

Direct nedisponuje žádným bankovním nebo jiným zadlužením a Dluhopisy z Dluhopisového programu jsou tedy první v pořadí při uspokojování závazků.
Jelikož jsou Dluhopisy přímo zajištěny 100 % akcií Direct Pojišťovny, efektivně jsou z pohledu bezpečnosti na srovnatelné úrovni jako by je vydala sama
Pojišťovna. Direct pojišťovna, jako hlavní provozní aktivum Skupiny, od svého vzniku vykazuje silný růst a zdraví napříč výkonnostními parametry. Od konce
2015 vzrostl počet klientů Directu 4,1x na aktuálních 426 tisíc (ke konci 2021) a portfolio* („Portfolio“) 5,4x na 2,6 miliard Kč (ke konci 2021). Rentabilita kapitálu, tvz.
return on equity, dosahuje cílového pásma 15-20 % a je na úrovni špičkových pojišťoven. Jelikož je pojišťovnictví v ČR a Evropě silně regulováno, velké množství
rizik typické pro korporátní dluhopisy je již buď eliminováno, nebo zmírněno za cílem dosažení stability sektoru a ochrany spotřebitelů.

ÚČEL EMISE

Získané prostředky z Dluhopisů hodlá Skupina nejprve použít na vypořádání scelení vlastnictví v Direct pojišťovně a.s. („Direct“, „Direct pojišťovna“ nebo
„Pojišťovna“) pod Skupinu VIGO a poté na podporu růstu a rozvoje Direct pojišťovny včetně expanze do přidružených segmentů neživotního pojištění*.

DIRECT POJIŠŤOVNA

Direct je jedno z hlavních aktiv Skupiny VIGO. Direct je moderní pojišťovna 21. století působící na atraktivním českém pojistném trhu v odvětví neživotního
pojištění. Je postaven pro klienty na bezpapírové, automatizované a samoobslužné platformě, která podporuje škálovatelnost a „touch-free“ provoz.
Značka Directu je budována jako „love brand“ a povědomí o značce je v současnosti porovnatelné se středně velkými pojišťovnami na trhu. Úspěšnost
realizované strategie demonstruje vývoj tržního podílu (8. největší neživotní pojišťovna na českém trhu), počtu a spokojenosti klientů (4,1x nárůst počtu klientů od
vzniku Directu v roce 2015) a hlavních finančních ukazatelů.

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.

ZAJIŠTĚNÍ

Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem prvního v pořadí ke 100 % akcií Direct pojišťovny. Dluhopisy jsou dále zajištěny zástavním právem prvního v pořadí
ke i) 100 % kmenových akcií VIGO Finance, a.s. (spoluvlastníka Directu), ii) 100 % obchodnímu podílu v Emitentovi, iii) pohledávkám Emitenta z titulu úvěrů a zápůjček
vůči VIGO Finance a.s., budou-li prostředky využity touto formou a iv) ke všem relevantním ochranným známkám vztahujícím se k Direct pojišťovně a souvisejícím
aktivitám entit v rámci Perimetru Dluhopisů (definován dále) realizovaným pod značkou „Direct“.
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Emitent Direct Financing s.r.o.

Manažer emise WOOD & Company Financial Services, a.s.

Dluhopisový program
V maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů ve výši

1 000 000 000 Kč

Název dluhopisů DIRECT 6,85/26

ISIN CZ0003538399

Objem 1. emise až 650 000 000 Kč

LTV ukazatel
Maximální LTV kovenant stanoven na hodnotu 50 %, aktuálně (k 31.12.2021) je ukazatel LTV v
souladu s kovenantem a dosahuje hodnoty 0 %. Předpokládaná hodnota parametru LTV po
emisi Dluhopisů bude dosahovat 28 %.

Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 Kč

Úrok 6,85 % p.a.

Výplata kupónu Pololetně (23. 3 a 23. 9), první výplata splatná 23. 9. 2022

Kotace Regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Schválení Základního prospektu ČNB 8. 2. 2022 (s nabytím právní moci dne 15. února 2022)

Veřejná nabídka 15. 2. 2022 – 14. 2. 2023 včetně

Lhůta pro upisování 21. 2. 2022 – 14. 2. 2023 včetně

Datum emise 23. 3. 2022

Splatnost dluhopisů

23. 3. 2026, tj. za 4 roky

Emitent má možnost dluhopisy kdykoliv předčasně splatit, a to i částečně (částečné splacení lze
realizovat maximálně 2x). V případě předčasného splacení náleží investorovi výnos alespoň ve
výši 2letého úroku

Zajištění Dluhopisy jsou seniorní a zajištěné (více informací v Základním prospektu)

Podoba Zaknihované dluhopisy, převoditelnost není omezena

Emisní kurz k Datu emise 100 % jmenovité hodnoty dluhopisů

Nákup dluhopisů
Upisovací cena dluhopisů = emisní kurz dluhopisů + AÚV (alikvotní úrokový výnos) k datu
vypořádání nákupu dluhopisů (před Datem emise včetně je hodnota AÚV nula)

Informace dostupné online
www.vigoinvestments.com/direct-financing (web emitenta Dluhopisů)
https://www.direct.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace (web Direct pojišťovny)

ZÁKLADNÍ PARAMETRY 1. EMISE DLUHOPISŮ V RÁMCI DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU ČASOVÝ HARMONOGRAM

11. října 202423. března 
2026

23. března 
2024

23. března 
a 

23. září

23.března 
2022

27. září 2021
–

10. řijna 2021

21. února 2022 
–

14. února 2023
včetně

Lhůta pro upisování

Datum emise Dluhopisů,
začátek úročení Dluhopisů

V případě předčasného splacení 
náleží investorovi výnos 
v ekvivalentu úročení alespoň do 
tohoto data (2 roky), i kdyby 
předčasné splacení nastalo dříve

Finální splatnost Dluhopisů 
(4 roky)

Výplata kupónu vždy dvakrát 
ročně

http://www.vigoinvestments.com/direct-financing
https://www.direct.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace
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VIGO Investments 
a.s.

VIGO Finance a.s.

Direct pojišťovna, 
a.s.

Direct Financing 
s.r.o.

VIGO Investments 
SPV 3 s.r.o.

VIGO Investments 
SPV 4 s.r.o.

Direct Real Estate 
a.s.

VIGO Beta s.r.o. VIGO Smart s.r.o.

100%

100%

100% 100%

100% 100%

80,04% 19,96%

100%

Perimetr Dluhopisů

Dluhopisy 
DIRECT 
6,85/26

Emise 
Dluhopisů

Peněžní 
prostředky ve 

výši až 650 mil. 
Kč

Peněžní
prostředky

Skupina VIGO se rozhodla realizovat emisi Dluhopisů, která je součástí Dluhopisového Programu. Z regulatorních důvodů se Skupina rozhodla realizovat emisi skrze účelově založenou
entitu („SPV”) Direct Financing s.r.o. namísto Direct pojišťovny.

Získané prostředky budou nejprve použity na vypořádání scelení vlastnictví v Direct pojišťovně pod Skupinu VIGO a poté na podporu růstu Direct pojišťovny skrze expanzi do
přidružených segmentů neživotního pojištění. Od roku 2018 byla Direct pojišťovna spolu-vlastněna Skupinou VIGO a investiční firmou Odyssey 44. V roce 2021 se obě společnosti
v přátelském duchu dohodly, že pro budoucnost Pojišťovny bude nejlepší scelení vlastnické pozice v rámci Skupiny VIGO.

Direct pojišťovna, stejně jako zbylé společnosti v Perimetru Dluhopisů, nedisponuje žádným zadlužením, a tato nová dluhopisová emise DIRECT 6,85/26 tedy představuje výjimečný
poměr výnosu vůči riziku investice. Dluhopisy jsou seniorní a zajištěné.

100% majitelem Emitenta je VIGO Finance a.s., holdingová společnost, která je nepřímo majoritně vlastněna panem Pavlem Řehákem, známým českým podnikatelem a zakladatelem
Skupiny VIGO, který mimo jiné působil 7 let v České pojišťovně, z čehož 3 roky jako generální ředitel.

Hlavní obchodní 
společnost skupiny

Společnosti ve skupině

Emitent
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Direct je největší česky vlastněná pojištovna na trhu a v roce 2021 se stala
celkově osmou největší neživotní pojišťovnou s podílem 2,6 % na trhu a 5,4 % v
segmentu povinného ručení. Od svého vzniku se Direct rozrostla ze 109 tisíc klientů
(v červnu 2015) na současných 426 tisíc klientů.

Direct pojišťovna působí na českém trhu neživotního pojišťovnictví od června
2015 po akvizici Triglav pojišťovny Skupinou VIGO. Od svého počátku Direct
obsluhuje jak retailové klienty, tak firmy (se zaměřením na menší a střední podniky).
Direct nabízí celou škálu produktů, ale je hlavně známý nabídkou pojištění
vozidel, majetku, odpovědnosti, úrazu a cestovního pojištění.

Od svého vzniku vykazuje Direct konzistentně silná čísla napříč parametry
výkonnosti pojišťovny, v růstu podílu na trhu, vývoji finančních ukazatelů i ve
výsledcích spokojenosti klientů a členů týmu Directu.

6+
let působení na českém 
trhu neživotního 
pojištění

klientů Direct pojišťovny

426 000

Direct je postaven na jasném poslání („S výjimečným týmem stavíme zdravou,
konečně normální pojišťovnu“) a hodnotách, které propisuje do svého fungování.

Jak vlastníci Directu sami říkají: „Direct stavíme pro klienty: systematicky se snažíme
dodávat špičkové služby a klientský zážitek. Direct stavíme na bezpapírové,
automatizované a samoobslužné platformě, která podporuje škálovatelnost a „touch
free“ provoz. Direct je Directem díky týmu a firemní kultuře, kterou se snažíme
neustále rozvíjet.“

Management, díky svým zkušenostem a schopnostem, značku Direct buduje jako
„love brand“, povědomí o značce na trhu postupně posiluje a v současnosti je
porovnatelné se středně velkými pojišťovnami na trhu.

členů týmu Direct

380

OCENĚNÍ
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POSLÁNÍ DIRECTU

2015 2016 2017 2018

Skupina VIGO 
odkupuje 

Triglav 
pojišťovnu 
a vytváří 
Direct.

MILNÍKY DIRECTU

Nově při 
sjednání 

havarijního 
pojištění si 

vozidlo mohou 
majitelé nafotit 

sami.

Direct dosáhl 
více než 300 
členů týmu 
a více než 
200 000 
klientů.

Nový investor 
(Odyssey 44) 
vstupuje do 

Directu.

Direct nabízí 
neomezené 

volno pro svůj 
tým.

2019

Klienti Directu 
si mohou 
škodu po 

nehodě vyřídit 
sami online.

2020

Direct nabízí 
revoluci v 

autopojištění. 
Havarijní 
pojištění 

zlevňuje podle 
toho, jak klesá 

cena auta.

2021

Direct 
má více 

než 
400 000 
klientů.

Direct spouští 
vlastní 

autoservis, 
který nabízí 

normální 
a poctivé 
služby.

Odyssey 
44 

opouští 
Direct.

Jednoduchost Spolehlivost Rychlost Přátelskost Vzájemnost

S osobní 
zodpovědností

S méně více
S významným 

dopadem

„S výjimečným týmem stavíme zdravou, konečně normální pojišťovnu.“

HODNOTY DIRECTU
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„Direct stavíme pro klienty: 
systematicky se snažíme 
dodávat špičkové služby 

a klientský zážitek.“

„Direct stavíme na 
automatizované  a samoobslužné  

provozní platformě, která 
podporuje škálovatelnost.“

 Bezpapírové fungovaní – retailové smlouvy
vznikají kompletně bez papíru od počátku
Directu v roce 2015

 Automatizace procesů v obsluze klientů, (např.
automatická storna) díky core systému
vyvíjenému interně

 Online napojení se všemi makléři pro sjednání
pojistných smluv

 Postupné rozšiřování samoobsluhy klientů přes
mobilní aplikaci Directu

„Direct je Directem díky týmu 
a firemní kultuře, kterou se 
snažíme neustále rozvíjet.“

Strategie Directu je postavena na třech základních pilířích - klient na prvním místě, automatizovaná provozní platforma, tým 
Directu - a značce Direct.

 Produkty a služby jsou stavěny tak, aby co
nejlépe odpovídaly potřebám klientů, např.

 Jednoduché sjednání pojistek
 Možnost ukončit smlouvy kdykoliv

a jednoduše
 Pojistné podmínky bez háčků

 Důraz na klienta je kladen jako top priorita ve
firemní kultuře a komunikaci

 Tým první linie je stavěn z lidí, kteří mají
přirozeně zájem a talent obsluhovat ostatní

 Tým a firemní kultura jsou vnímány v Directu jako
hlavní a jediná dlouhodobá konkurenční výhoda

 Direct hledá zdravě ambiciózní tahouny se silnou
osobní odpovědností a vzájemností (týmoví hráči)

 Na lidech v týmu Directu záleží – proto důraz na
rozvoj lidí a fungování v nehierarchické a přátelské
atmosféře

Klient na prvním 
místě

Výjimečný tým
a firemní kultura

Automatizovaný
a škálovatelný

provoz
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„Značku Direct budujeme jako „love brand“ - povědomí o značce na trhu
postupně posiluje a je porovnatelné se středně velkými pojišťovnami na
trhu.“

Nedílnou součástí strategie Directu je i budování značky Direct. Od svého vzniku
povědomí o značce Directu výrazně vzrostlo a dnes se již řadí mezi top 7 nejznámějších
pojišťoven. Ročně Direct investuje do marketingu 2-3 % z hrubého předepsaného
pojistného* a dlouhodobá aspirace Directu je vytvořit povědomí o značce na úrovni top
hráčů.

Mezi významné milníky v podpoře značky Directu patří:

 Září 2021, kdy Direct spouští appku Direct v kapse a současně s ní komunikaci
v televizi, onlinu.

 Březen 2021, kdy Direct spustil skrze své virtuální studio čtvrtletní noviny Direct
NEWS na YouTube a na měsíc si pronajal výlohy kaváren a restaurací, aby podpořil
zavřené podniky v době covidové pandemie.

 Listopad 2020, kdy Direct začal jako hlavní partner dlouhodobou spolupráci s Pepou
Vrtalem alias Fotrem na tripu v pořadu Autosalon na TV Prima.

 Červen 2020, kdy Direct kampaně zaujaly vtipem i zpracováním a dostaly pozitivní
hodnocení v Reklamní katovně na Mediáři: „Konečně se někdo v branži odvázal,
kampaň Directu má vtip a maká“.

 Listopad 2019, kdy se webové stránky Directu umístily na 3. místě v kategorii
Pojišťovny v soutěži WebTop100.

 Červen 2019, kdy Direct spustil novou kampaň, tentokrát na obrazovkách Prima
Group.

 Září 2018, kdy Direct spustil svou historicky první reklamní kampaň.

49% 

56% 

62% 

2019 2020 2021

Vývoj podpořené znalosti značky Direct (průměr měření)

52%

66%

69%

80%

84%

91%

95%

96%

97%

SLAVIA

ČPP

DIRECT

AXA

UNIQA

ČSOBP

GČP

ALLIANZ

KOOP

Podpořená znalost značky dle pojišťoven – Listopad 2021

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.
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Pro kvantifikaci silného růstu se Direct zaměřuje na výnosy a příjmy. Výnosy a příjmy závisí na třech základních
kamenech:

 Počet klientů
 Portfolio (Aktuální roční pojistné)
 Inkaso pojistného

DIRECT V ČÍSLECH

10

JAK SE V DIRECTU DÍVA JÍ NA ZDRAVÍ A VÝKONNOST POJIŠŤOVNY?

SILNÝ RŮST DIRECTUA

ZDRAVÁ PROFITABILITA DIRECTUB

SPOKOJENOST KLIENTŮ 
A TÝMU DIRECTUC

UDRŽITELNOST DIRECTUD

Zdravá profitabilita Directu závisí na třech proměnných: výsledek upisování (tj. množství uzavřených smluv proti
nákladům na pojistné plnění), investiční výsledek (tj. nárůst zainvestovaných aktiv proti poslednímu měřenému
bodu) a kapitálová náročnost (tj. potřeba peněžních prostředků na provoz Directu).

Výsledek upisování je zároveň závislý na i) nákladech na pojistné plnění (škodní průběh), ii) provozních
nákladech (OPEX ratio*), iii) provizních nákladech a iv) ostatních nákladech (např. zajištění).

Díky své proklientské strategii je spokojenost klientů primárním zaměřením Directu při vyhodnocování svého
zdraví a výkonnosti.

Spokojenost členů týmu se ale neopomíjí. V roce 2018 například Direct zavedl možnost pro členy týmu čerpat
neomezené volno. Direct totiž hledá motivované lidi, kteří chtějí pomáhat firmě růst z vlastního nadšení.

Direct a VIGO se stará. Skupina VIGO založila Nadaci VIGO pro boj s autismem. Navíc, v roce 2020 Direct daroval
44 stolních počítačů dětem, jejichž rodiny si je nemohly dovolit.

Direct se také stará o životní prostředí a cílí na šetrné fungování. Na trhu má jednu z nejnižších uhlíkových stop.

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.
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Růst pojistného dle pojišťovny (2015-2021)(1)

SILNÝ RŮST DIRECTUA

„Direct je od svého vzniku nejrychleji rostoucí neživotní
pojišťovnou v ČR.“

Na základě nejnovějších údajů zveřejněných Českou asociací
pojišťoven, pojistné Directu mezi 2015 a 2021 rostlo v průměru každý
rok přes 29 %, více než 2,5x růstu druhé nejrychleji rostoucí pojišťovny
a více než 5x růstu trhu.(1)

Od roku 2015 do konce roku 2021 zároveň dosáhl Direct největšího
růstu v počtu pojištěných vozidel. V roce 2015 pojišťoval Direct 123 645
vozidel zatímco v roce 2021 jich pojišťoval už 434 322.(2)

Při porovnání období od ledna do prosince 2021 proti stejnému období
v předchozím roce, dosáhl Direct nejvyššího růstu předepsaného
smluvního pojistného ve dvou (povinné ručení a havarijní pojištění) ze
čtyř sledovaných segmentů Českou asociací pojišťoven.(1,3)

V segmentu povinného ručení dosáhl Direct růstu 11,5 %. (1,3)

V segmentu havarijního pojištění dosáhl Direct růstu 20,2 %. (1)

Vývoj počtu pojištěných vozidel(3)

12/31/2015 12/31/2021 Změna Pořadí

Direct 123.645 434.322 310.677 1

Allianz 767.419 1.058.736 291.317 2

ČPP 1.135.197 1.414.011 278.814 3

Uniqa 329.558 540.607 211.049 4

AXA 290.231 494.919 204.688 5

ČSOB pojišťovna 576.095 733.296 157.201 6

Kooperativa 1.465.509 1.585.213 119.704 7

Pillow 21 66.157 66.136 8

Slavia 141.322 187.397 46.075 9

Pojišťovna VZP - 45.470 45.470 10

LeasePlan Insurance n/a 215 215 11

HVP 66.817 61.036 (5.781) 12

Generali ČP 2.301.133 2.237.574 (63.559) 13

CELKEM 7.196.947 8.858.953

Zdroje a poznámky:

1) https://www.cap.cz/statistiky-prognozy-analyzy/vyvoj-pojistneho-trhu

2) https://www.ckp.cz/statistiky/pocet-pojistenych-vozidel

3) V oblasti povinného ručení dosáhla ČKP vyšší procentuální změny než Direct, nicméně se jednalo o extrémně nízký základ, u kterého procentuální změna není relevantní.

GČP KOOP CARDIF POJISTNÝ 
TRH

ALLIANZUNIQA/
AXA

ČPP SLAVIA ČSOBP DIRECT

2,6% 3,2%
5,0% 5,5%

6,7% 7,2%
8,3% 8,9%

10,7%

29,3%

https://www.cap.cz/statistiky-prognozy-analyzy/vyvoj-pojistneho-trhu
https://www.ckp.cz/statistiky/pocet-pojistenych-vozidel
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SILNÝ RŮST DIRECTUA

Počet klientů Directu (v tisících)

4,1x

Direct pojišťovna během celého svého působení na trhu dosahuje
silného a pravidelného růstu klientské báze. Růst je diverzifikovaný jak
z pohledu typologie klientů (důraz na retail), tak z pohledu pojistných
produktů (pojištění aut, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti), nebo
z pohledu distribučních kanálů.

Od převzetí Triglav pojišťovny Skupinou VIGO a tedy i vzniku Directu
vzrostl počet klientů 4,1x z původních 105 tisíc v čtvrtém kvartálu 2015
na současných 426 tisíc ke konci roku 2021.

Hodnota Portfolia (tj. kumulovaná hodnota ročního pojistného aktviních
pojistných smluv) Directu ke konci roku 2021 dosáhla 2,6 mld. Kč, vzrůst
5,4x od převzetí Triglavu v roce 2015.(1)

Rozložení portfolia odpovídá zaměření Directu na retail a malé firmy.
Portfolio v současnosti tvoří ze ¾ retailoví klienti a jen z ¼ firmy.
Hodnota portfolia retailových klientů dosáhla v roce 2021 1,9 mld. Kč
oproti 350 mil. Kč v roce 2015.(1) Podobně, hodnota portfolia firemních
klientů vzrostla ze 129 mil. Kč, v roce 2015 na současných 672 mil. Kč (ke
konci 2021).(1)

Portfolio Directu (v milionech Kč)

+32% p.a.

Retailoví klienti

Firmy

Poznámky:
1) Na základě neauditovaných výsledků pro rok 2021.

115111109105113122
135

148
165

187
204

218
235

253261267
278

295
310

321
336

353
370

381
395

409418426

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

129 186 292 343
496

644 672350

528

844

1.118

1.422
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ZDRAVÁ PROFITABILITA DIRECTUB

Hrubý škodní poměr*

Direct sleduje zdraví profitability na základě následujících parametrů: (i) vývoj hrubé
marže (marže po čistě variabilních nákladech) a klíčových driverů (zejména škodní
průběh) a (ii) vývoj poměru fixních a ostatních nákladů vůči pojistnému (OPEX ratio,
náklady na zajištění, odpisy pohledávek, atd).

Hrubá marže
Hrubá marže je indikátor vytvořené marže po čistě variabilních nákladech. Direct
vykazuje hrubou marži jako zasloužené pojistné očištěné o náklady na pojistná
plnění, náklady na asistenční zásahy a provizní náklady.

Hrubá marže Directu průběžně stoupá od vzniku Directu díky růstu portfolia
a rostoucí maržovosti. V roce 2020 dosáhla 638 mil. Kč a v roce 2021 762 mil. Kč, tj.
5,8x násobku hrubé marže v roce 2016.(1)

Škodní průběh
Škodní průběh* Directu výrazně poklesl ze 61,7 % v roce 2016 na 51,6 % v roce 2021
s výrazným zlepšením škodních průběhů v segmentu flotil, který od roku 2016
poklesl o 20,6 %.(1) Mezi retailovými produkty zaznamenal nejvýznamnější zlepšení
segment havarijního pojištění, kde procento škodních průběhů pokleslo o 16,7 % od
roku 2016.(1)

Cílový dlouhodobý škodní průběh činí 52-53 % na jehož úrovni nebo mírně pod se
Direct pohybuje od roku 2019. V roce 2020 byl pokles škodního průběhu pod
dlouhodobě cílenou úroveň dán dopadem menšího provozu v době
proti-COVIDových opatření.

Provizní náklady
Provizní náklady Directu jsou v dlouhodobě stabilizované na přibližně 17,5 %
předepsaného pojistného.

„Veškeré ukazatele nákladů jako procento příjmů klesají.“

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.

Hrubá marže (mil. Kč)(2)

Poznámky:
1) Na základě neauditovaných výsledků pro rok 2021.
2) Hrubá marže je vypočtena jako zasloužené pojistné mínus náklady na pojistná plnění mínus náklady na asistence mínus provizní náklady.

131

191

346

478

638

762

2016 2017 2018 2019 2020 2021

61,7%
58,6%

53,7%
51,1% 50,4% 51,6%

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Čisté náklady na zajištění vůči předepsanému pojistnému

ZDRAVÁ PROFITABILITA DIRECTUB

Zdravá profitabilita pak záleží i na fixních nákladech jako OPEX ratio (neboli provozní
náklady) a ostatních provozních nákladech (např. náklady na zajištění).

OPEX ratio
OPEX ratio se také postupně zlepšuje směrem k cílovému pásmu 15-16 %. Pokles
OPEX ratio je převážně díky postupnému zvyšování efektivity provozu (automatizace,
digitalizace) a efektu škály, které při dalším růstu bude podporovat klesající trend
OPEX ratio.

V roce 2021 poklesla hodnota OPEX ratio na 16,8 %.

Náklady na zajištění
Zajištění funguje jako pojištění pro pojišťovny. V Directu je zajištění používáno za
dvěma účely: i) ochrana proti velkým škodám a ii) optimalizace kapitálové struktury.

Zajistný panel Directu tvoří široká skupina mezinárodních zajistitelů s průměrným
ratingem panelu AA-. Od roku 2019 klesly náklady Directu na zajištění o 51 %. Dle
sjednaného zajistného programu činily hrubé náklady na zajištění (tj. cena
neproporčního zajištění a marže zajistitelů na proporčním zajištění) 2,3% z upsaného
pojistného v roce 2021.

Náklady na inkaso
Samostatným, avšak důležitým ukazatelem zdraví Directu je i změna v nákladech na
inkaso pojistného. Změnu lze pozorovat skrze relativní výši pohledávek vůči
Portfoliu, která poklesla od převzetí Triglavu 10x a aktuální riziko nedobytných
pohledávek* je nemateriální (roční odpis nedobytných pohledávek je pod 1 %
z předpsaného pojistného).

Netto pohledávky za klienty v Portfoliu výrazně klesly v roce 2016 potom, co i) Direct
nastavil vznik smlouvy zaplacením, ii) aktualizoval své procesy a podpůrné systémy
pro upomínky a vymáhání a zároveň iii) nastavil interní reporting pohledávek.

OPEX ratio

Nepersonální

Personální

4,70%

4,40%

4,00%

3,10%

2,50%
2,30%

2016 2017 2018 2019 2020 2021E

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.

19,3%

14,5% 13,0% 12,6% 11,1% 10,8%

11,3%

11,9%

9,4%
8,0%

6,5% 6,0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

30,6%

26,4%

22,4%
20,6%

17,6% 16,8%
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SPOKOJENOST KLIENTŮ A TÝMU DIRECTUC

„V Directu dosahujeme vysoké úrovně klientské spokojenosti v klíčových
interakcích s našimi klienty – z klientů děláme naše fanoušky.“

Zkušenosti klientů jsou v Directu jedním z klíčových ukazatelů zdraví a předpokladu schopnosti růstu
Pojišťovny.

Pro práci se zpětnou vazbou Direct využívá metodiku tzv. net promoter score („NPS“)

 Klient zvolí spokojenost se službami Directu na škále 1-10 (kde 10 je nejlepší)
 Pokud je hodnocení na stupni 9 nebo 10, jedná se o plusový bod v NPS
 Pokud je hodnocení na stupni 6 anebo méně, jedná se o mínusový bod v NPS

Metodiku NPS začal Direct používat v červenci 2020 a postupně ji zavádí ve všech hlavních oblastech první
linie. Zpětnou vazbu z dotazování Direct používá na zlepšení procesů a komunikace s klienty.

Na základě nezávislého hodnocení zákaznických zkušeností v ČR z roku 2019 dosáhl Direct jednoho
z nejlepších NPS skóre v porovnání s jinými odvětvími služeb.(1)

V hodnocení likvidace, kde NPS metodika byla zavedena první, dosáhl Direct v průměru za rok 2021 NPS
hodnoty 67. Hodnocení call centra, které je sledováno od ledna 2021, dosahuje průměrného NPS 73. Od
třetího kvartálu 2021 měří Direct NPS i na správě a v průměru dosáhl hodnoty NPS 79. NPS (%) – nezávislé porovnání napříč sektory v ČR(1)

Zdroje:

1) Clientology Survey 2019

„V Directu máme silný engagement členů týmu a stabilně vysokou spokojenost
týmu s firmou.“

Directu zároveň záleží na zpětné vazbě od členů týmu, a proto s kvartální frekvencí má každý člen možnost
hodnotit sebe, svůj tým, Direct a kteréhokoliv kolegu.

Spokojenost týmu je hodnocena na základě kombinace kvantitativní známky 1 (nejhorší) až 6 (nejlepší)
a kvalitativní zpětné vazby (např. komentář na silné a slabé stránky). Komentáře členů týmu jsou
vyhodnoceny managementem a zohledněny ve strategických rozhodnutích Directu.

V průměru hodnotí firmu ¾ členů týmu každý kvartál.

NPS Directu (kde 100 je nejlepší)

Likvidace

Call centrum

Průměrná spokojenost členů Directu (kde 6 je nejlepší)

4,6

4,8 4,8

4,6

4,9

4,6

4,7 4,7 4,7

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0 5,0

5,2 5,2

5,3

5,1

5,0

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Správa

67 

73 

79 

Telekomunikace

Bankovnictví

Energie

Pojišťovnictví

E-shopy

Retail potraviny

Farmacie

Direct

NPS-100 100
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19
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UDRŽITELNOST DIRECTUD

„V Directu cílíme na udržitelné fungování, naše uhlíková stopa patří
k nejnižším v sektoru finančních služeb.“

Celkové emise za Direct 
pojišťovnu a Fidoo v roce 
2020 byly pouze 1.241 tun 

CO2e

Průměrný 
čech ročně 

vyprodukuje 
12 tun CO2e(1)

Zdroje: 
1) Uhlíková stopa – co to je a můžeme ji ovlivnit? - Samosebou.cz (www.samosebou.cz)

Emise skleníkových plynů jsou typicky děleny do čtyř kategorií:

1. Kategorie 1: nepřímé emise související s dopravou (např. cesty do práce a služební cesty mimo
služební vozy – MHD, vlak)

2. Kategorie 2: přímé emise skleníkových plynů (typicky emise z provozu služebních aut)

3. Kategorie 3: nepřímé emise související s nakupovanými službami a materiálem (např. výpočetní
technika, nábytek)

4. Kategorie 4: nepřímé emise z odebírané energie (např. elektrická energie, teplo, chlazení
kanceláří a poboček)

25,0 %

20,0 %

39,5 %

15,5 %

Kategorie 2

Kategorie 3
Kategorie 4

Kategorie 1

Celkové emise 
Direct + Fidoo 

2020

Relativní porovnání skleníkových plynů na zaměstnance 
(tCO2e / osoba, 2020)

2,46

2,75

3,21

1,00

1,70

2,08

Celkové
emise –
všechny

kategorie

Pouze emise 
kategorií 

2 a 4

Česká banka

Významná česká

pojišťovna

Direct

Česká banka

Významná česká

pojišťovna

Direct

http://www.samosebou.cz/
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Hrubá 
marže(2)

762 mil. 
Kč

Čistý zisk(2)

98 mil. Kč
Hrubé 

předepsané 
pojistné(2)

2,6 mld. Kč

(1) Za fiskální rok k 31. prosinci 2020
(2) Nauditované výsledky pro rok 2021.
(3) Výsledky v letech 2017 a 2018 byly ovlivněny jednorázovou změnou účtování zajistných smluv (2017) a odpisem pohledávek z dob Triglavu (2018).

Poznámky:

PODÍL NA HRUBÉM PŘEDEPSANÉM POJISTNÉM DLE
JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ DIRECTU(1)

Pojištění odpovědnosti z provozu 
motorových vozidel

60,2 %

Ostatní pojištění motorových 
vozidel

19,2 %

Pojištění proti požáru a ostatním 
majetkovým škodám

10,4 %

Pojištění odpovědnosti za škody 5,4 %

Ostatní pojištění 4,9 %

Direct od roku 2016, tedy prvního plného roku pod novým
vedením, dosáhl v průměru každý rok 25,7 % růstu ve
hrubém předepsaném pojistném. Ke konci roku 2020 hrubé
předepsané pojistné činilo 2,3 mld. Kč, což představuje 3,5x
výsledku roku 2016. Dle neauditovaných výsledků dosahuje
hrubé předepsané pojistné Directu za rok 2021 2,6 mld. Kč.

Zároveň i přes silný růst byl Direct schopen výrazně zlepšit
svou hrubou marži, která v roce 2016 činila 131 mil. Kč,
zatímco v roce 2020 již dosahovala 638 mil. Kč. Za prvních
9 měsíců 2021 dosáhl Direct hrubé marže 514 mil. Kč
a z neauditovaných výsledků pro celý rok 2021 dokonce 762
mil. Kč.

Po jednorázových odpisech v letech 2017 a 2018, kdy
Pojišťovna zůstala na čistém zisku v červených číslech, se od
roku 2019 profitabilita řádově zlepšila a v roce 2020 dosáhla
zisku 90,3 mil. Kč.(3) Za prvních 9 měsíců 2021 pak Direct
dosáhl čistého zisku před zdaněním ve výši 69 mil. Kč
a neauditovaného zisku za celý rok 2021 ve výši 98 mil. Kč.

Direct má zároveň silnou kapitálovou pozici a v čase posiluje
disponibilní kapitál. Na základě evropské regulace musí
Direct držet dostatečné vlastní fondy v objemu daným
vzorcem tak, aby vlastní fondy dosahovaly kapitálové
přiměřenosti alespoň 100 %. V roce 2020 dosahovala
kapitálová přiměřenost* Directu 151,2 %.

„Klíčové finanční ukazatele Directu reflektují 
silný růst a výrazně posilující ziskovost.“

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.

13,9 %
(2020-2021)

Růst hrubého 
předepsaného 

pojistného



DLUHOPISY DIRECT 6,85/26

Dluhopisy DIRECT 6,85/26

MANAGEMENT TEAM

18

Pavel Řehák
Předseda představenstva

/ Generální ředitel

Martin Frko
Místopředseda představenstva

/ Produktový ředitel

Robert Dohnal
Člen představenstva

/ Finanční ředitel

Michal Řezníček
Člen představenstva
/ Obchodní ředitel

 Ve světě velkého byznysu se pohybuje přes 20 let.
Působil 7 let ve vysokých manažerských pozicích
v České pojišťovně, v letech 2010–2013 byl jejím
generálním ředitelem. Do největší české
pojišťovny přišel z McKinsey & Company. Je
zakladatelem Skupiny VIGO Investments, jejíž
součástí je Direct pojišťovna, kterou vede od
jejího vzniku v roce 2015.

 Martin pracoval v McKinsey & Company více než
7 let, poté následoval Pavla Řeháka do České
pojišťovny, kde se v různých manažerských rolích
úspěšně podílel na její restrukturalizaci a řízení
retailové distribuce. Od roku 2015 působí v Direct
pojišťovně jako místopředseda představenstva.
V rámci Direct pojišťovny má Martin na starosti
produktový vývoj, inovace a služby klientům.

 Robert strávil v McKinsey & Company více než 11
let. Předtím působil v oblasti bankovnictví, mj. ve
společnosti Goldman Sachs International. Od
roku 2015 působí v Direct pojišťovně jako člen
představenstva s odpovědností za finanční řízení,
řízení rizik a cenotvorbu.

 Pohybuje se v pojišťovnictví a obchodní sféře více
než 15 let. Zkušenosti sbíral v Penzijním fondu
České pojišťovny či eBance. Naposledy pracoval
8 let v České pojišťovně, kde se podílel na řízení
externích i interních distribučních kanálů. Od roku
2015 působí v Direct pojišťovně jako člen
představenstva za obchod.

Libor Matura
Předseda dozorčí rady

Petr Herzmann
Člen dozorčí rady

 Je zkušeným odborníkem na fúze a akvizice.
V této oblasti působil více než 13 let, mj. v České
spořitelně, Natland Investment Group či
v poradenské firmě Consilium, dceřiné
společnosti investiční banky Rothschild. V rámci
Skupiny VIGO Investments má Libor na starosti
finanční řízení skupiny.

 Sbíral zkušenosti v koncernu Johnson & Johnson,
ve Factory Pro, Unipetrolu, Spolchemii a v České
pojišťovně, kde působil na pozici ředitele centrální
podpory obchodu. Jeho parketou je tvorba
nástrojů pro efektivní řízení obchodu, projektové
řízení a optimalizace procesů. Věnuje se také
budování a restrukturalizaci firem. Od roku 2015
působí Petr jako Chief Operating Officer Fidoo.
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(1) K Datu schválení Základního prospektu („Prospekt“) se Projektové společnosti skládají z 5 samostatných SPV, jejichž aktiva nejsou s ohledem na zástavu významná.
Poznámky:

VIGO Investments 
a.s.

VIGO Finance a.s.

Direct pojišťovna, 
a.s.

Direct Financing 
s.r.o.

Projektové 
společnosti(1)

100%

100%

80,04% 19,96%

100%

Peněžní
prostředky

Zástavní právo prvního v pořadí ke 100 % kmenových akcií VIGO Finance a.s.

4

Zástavní právo prvního v pořadí ke všem ochranným známkám vztahujícím se k Direct 
pojišťovně a souvisejícím aktivitám entit v rámci Perimetru Dluhopisů realizovaným 

pod značkou „Direct“

5

Zástavní právo prvního v pořadí ke 100 % obchodního podílu v Emitentovi

3

Zástavní právo prvního v pořadí k pohledávkám Emitenta z titulu úvěrů a zápůjček vůči 
VIGO Finance a.s., budou-li poskytnuty touto formou

2

Zástavní právo prvního v pořadí ke 100 % (= 19,96 % + 80,04 %) akcií Direct pojišťovny

1
1 13

4

2

5

Hlavní obchodní 
společnost skupiny

Společnosti ve skupině

Emitent

STRUKTURA SKUPINY S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ Zajištění dluhopisů DIRECT 6,85/26 je tvořeno přímo nebo nepřímo zástavními právy
k veškeré hodnotě aktiv v rámci Perimetru Dluhopisů.

Hlavní zajištění Dluhopisů tvoří zástavní právo první v pořadí ke 100 % akcií Direct pojišťovny
včetně všech ochranných známek vztahujícím se k Directu tak, jak jsou definovány ve
vyhotoveném Prospektu.

Mimo zástavní právo k akciím Direct pojišťovny a relevantním ochranným známkám jsou
Dluhopisy dále zajištěny zástavním právem prvního v pořadí k obchodnímu podílu
v Emitentovi Dluhopisů, akciím VIGO Finance a.s. jakožto mateřské společnosti Emitenta
a spoluvlastníka Directu, a rovněž budoucím pohledávkám Emitenta za svou mateřskou
společností.
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Hlavní kovenant dluhopisů DIRECT 6,85/26 je závislý na hodnotě parametru loan-to-value

(„LTV“).

V případě dluhopisů DIRECT 6,85/26 představuje ukazatel LTV celkovou zadluženost

společností v Perimetru Dluhopisů (včetně preferenčních práv v rámci prioritních akcií* ve

VIGO Finance) v poměru k celkové hodnotě Direct pojišťovny(1). Nižší ukazatel LTV implikuje

vyšší bezpečnostní rezervu, a tedy nižší rizikovost.

Teze nižší rizikovosti dluhopisů DIRECT 6,85/26 z Dluhopisového programu je podporovaná

také regulatorním dohledem České národní banky, která zajišťuje, že aktivity Direct pojišťovny

splňují přísné podmínky provozu tak, aby se zajistila finanční stabilita sektoru a ochrana

spotřebitelů.

Historicky byly aktivity Directu financované pouze provozně generovanými prostředky

nebo ekvitními investicemi. V současnosti tedy Direct nedisponuje žádným externím

zadlužením.

Na pro-forma bázi, tj. za předpokladu, že se při vydání první dluhopisové emise DIRECT

6,85/26 z Dluhopisového programu dosáhne plného úpisu emise a prodá se 100 %

nabízené nominální hodnoty (650 mil. Kč), vzroste hodnota kovenantového LTV parametru

na 28 %.(2)

Direct může financovat své budoucí aktivity pomocí dalšího zadlužování (popřípadě

pomocí instrumentů, které jsou definované jako další zadlužování ve schváleném

Prospektu) až do hodnoty parametru LTV 50 %.

Bezpečnostní 
rezerva (50 %)

Bezpečnostní 
rezerva (72 %)

Bezpečnostní 
rezerva (100 %)Nezávislé 

ocenění
Directu
za rok 
2021
100 %

LTV 28,0 %

LTV 0,0 %

LTV 50,0 %

(1) Plné znění kovenantu LTV je uvedeno ve vyhotoveném Prospektu.
(2) LTV 28 % je založeno na nezávislém ocenění Directu ke 31. prosinci 2021. LTV ve vyhotoveném 

Prospektu je založeno na ocenění pro rok 2020.

Poznámky:

Současný stav Pro-forma stav
Maximální 

dovolené LTV 

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.
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POJIŠŤOVACÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE

Zdroje: Česká asociace pojišťoven, Česká kancelář pojistitelů
Poznámky: 1) Hrubý zisk bez jednorázových (neprovozních) výnosů a nákladů

Celkové předepsané hrubé pojistné („GWP“) dle metodiky České asociace pojišťoven
dosáhlo v roce 2021 hodnoty 157 mld. Kč, z toho předepsané hrubé pojistné za
neživotní pojištění představuje 98,8 mld. Kč (tj. zhruba 2/3 z celku), přičemž zbylá
část trhu připadá na životní pojištění. Dlouhodobým trendem je potom posilování
neživotního pojištění na úkor životního.

Mezi lety 2016 a 2021 vzrostlo tržní předepsané pojistné na trhu neživotního
pojištění o cca 24 mld. Kč (tj. průměrný roční růst 5,7 %) a téměř dosáhlo 99 mld. Kč.
Tento vývoj představuje nárůst o 1/3 z tržního pojistného v roce 2016. Silný růstový
trend zaznamenávají všechny hlavní produktové linie.

Nejvýznamnější produktovou linií neživotního pojištění je dlouhodobě
autopojištění. V roce 2021 dosáhlo celkové hrubé předepsané pojistné tohoto
segmentu 53,8 mld. Kč (54,5 % neživotního trhu). Z toho:

 pojistné z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
představovalo 28,2 mld. Kč (28,5 % neživotního trhu); a

 havarijní pojištění 25,6 mld. Kč (25,9 % neživotního trhu).

V roce 2020 dále následuje:

 pojištění majetku a odpovědnosti pro podnikatelské subjekty s hrubým
předepsaným pojistným ve výši 21,9 mld. Kč (22,2 % neživotního trhu); a

 pojištění majetku a odpovědnosti pro občany s hrubým předepsaným
pojistným 14,1 mld. Kč (14,3 % neživotního trhu); a

 ostatní produktové linie neživotního trhu představují celkem 9,0 mld. Kč (9,1 %
neživotního trhu) hrubého předepsaného pojistného a zahrnují především
úrazové pojištění, pojištění neschopnosti splácet, nebo cestovní pojištění.

Trh neživotního pojištění v ČR má velmi dobrou profitabilitu, která je
reprezentována výsledky technických účtů* („TÚ“) proti hrubému předepsanému
pojistnému. V roce 2020 dosáhl hrubý zisk z technických operací výše 9,1 mld. Kč
(tj. 9,7% profitabilní marže).

Profitabilita na trhu neživotního pojistného navíc nepodléhá ekonomickému
cyklu a díky tomu přirozeně redukuje expozici pojišťoven vůči ekonomickým krizím.

CAGR* 5,7%; +24 mld. Kč

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Retail – majetkové 
a odpovědnostní pojištění

Podnikatelé – majetkové 
a odpovědnostní pojištění

Vývoj segmentů neživotního pojištění v ČR

Výsledek technického účtu neživotního pojištění v ČR(1)

7,6% 4,9% 9,7%7,3%8,6%𝑇
Ú

𝐺
𝑊
𝑃

Ostatní pojištění

* Veškeré pojmy v této prezentaci označené hvězdičkou (*) jsou vysvětleny na konci prezentace, v sekci Slovníček pojmů. Každý takový pojem je hvězdičkou označený poprvé, co se v prezentaci vyskytuje.
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Struktura trhu neživotního pojištění v České republice se vyznačuje poměrně vysokou mírou
stability a koncentrace. Na konci roku 2021 skupina tří největších pojišťoven – Generali Česká
pojišťovna, Vienna Insurance Group (Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna) a Allianz –
představují přes 70 % předepsaného pojistného v neživotním pojištění. V minulých letech
probíhala na trhu postupná konsolidace částečně zmírněna tím, že největším skupinám
v dlouhodobém horizontu tržní podíl klesá na úkor především menších pojišťoven. Ten v čele
s Direct pojišťovnou vzrostl ze 7 % v roce 2015 na 12,0 % ke konci 2021.

Direct pojišťovna patří k nejrychleji rostoucím neživotním pojišťovnám na trhu. Tuto
skutečnost lze demonstrovat například v nejsilnějším segmentu Direct pojišťovny, kdy od konce
roku 2015 do konce roku 2021 vzrostl počet pojištěných vozidel u Direct pojišťovny o 310,6 tisíc
(změna za dané období o 351 %), což je nejvyšší nárůst pojištěných vozidel na celém pojistném
trhu.

Tržní podíl Directu na celkovém tržním předepsaném pojistném v neživotním pojištění dosáhl
v roce 2021 výše 2,6 %. Direct pojišťovna je tak na českém pojistném trhu 8. největší neživotní
pojišťovnou a zároveň největší pojišťovnou, která je vlastněna českými vlastníky. V klíčovém
segmentu povinného ručení je aktuální tržní podíl Directu na předepsaném pojistném na
úrovni 5,4 %. Z pohledu podílu na novém obchodu je aktuálně zhruba každý desátý osobní
automobil a každá dvanáctá domácnost/nemovitost pojištěna u Directu. Pokud bude tento trend
pokračovat, bude k této úrovni v budoucnu směřovat i tržní podíl Directu na celkovém pojistném
v relevantních segmentech.

STRUKTURA TRHU NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A KLÍČOVÍ HRÁČI

Zdroje: Česká asociace pojišťoven

Byznys model Directu se prokázal jako odolný vůči ekonomickým výkyvům a ztrátám
způsobeným pandemií SARS-COV-2. Přímý negativní dopad pandemie na pojistné plnění se
vztahoval výhradně na plnění v oblasti cestovního pojištění a jeho celkový dopad byl nemateriální.
Navíc, po přechodnou dobu, primárně během lockdownu na jaře 2020, zaznamenala Direct
pojišťovna nižší počet škod z autopojištění oproti situaci před pandemií, což ještě více zmírnilo
celkový efekt pandemie na Direct.

Jako další zmírňující faktor pak lze uvést pokročilou digitalizaci procesů a obecně vstupní
strukturální nastavení pojišťovny (bezpapírové fungování, vysoký podíl online kanálů na prodeji).
Toto prozíravé strukturální nastavení úzce souvisí se základní myšlenkou Directu, kterou je dodání
maximálního klientského zážitku (v dnešní době často spojováno s minimalizací fyzické interakce
mezi klientem a institucí).

VLIV PANDEMIE SARS-COV-2

Podíl na předepsaném neživotním pojistném

Vývoj tržních podílů v čase

2021
98,8 mld. 

Kč

Top 3 skupiny Střední pojišťovny Menší pojišťovny

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Colonnade

1,1%

Cardif

2,7%

Direct 
pojišťovna

2,6%

Uniqa / Axa

8,3%

Ostatní

5,6%

Generali ČP

28,3%

Kooperativa (VIG)

19,9%

Allianz
13,2%

ČPP (VIG)

9,3%

ČSOB Pojišťovna

9,0%
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PRO VÍCE INFORMACÍ O EMITENTOVI, DLUHOPISECH A O PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEJICH NÁKUPU 
DOPORUČUJEME VYUŽÍT:

Investujte online z pohodlí domova jakoukoli 
částku již od 10 000 Kč prostřednictvím 

platformy opPORTUnity

o.portu.cz 

o.portu.cz/nabidka-investic/dluhopis-DIRECT-
68526

info@portu.cz 

Přesahuje-li vaše investice 500 000 Kč, 
můžete také kontaktovat prodejní tým 

WOOD & Company

https://www.wood.cz/wealth-management/

https://o.portu.cz/
https://o.portu.cz/nabidka-investic/dluhopis-DIRECT-68526
https://www.wood.cz/wealth-management/
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ČNB musí schválit vstup jakéhokoliv subjektu na trh a může odebrat
licenci hračům nesplňujícím regulatorní požadavky. Při vstupu na trh
ČNB posuzuje u žadatelů finanční zdroje k provozování pojišťovny
a způsobilost členů představenstva.

Zajistit, aby na trhu působily jen finančně silné pojišťovny 
s odborně zdatným vedením.

Licence a povolení 
činnosti

Kapitálová přiměřenost je založena na:
 Pravidlech stanovených EU regulací (tzv. Solvency II)
 Pravidlech na výpočet požadovaného a disponibilního kapitálu
 Požadavcích na systém řízení kapitálu pojišťoven (role, metody)
 Kvartálním reportingu kapitálové pozice do ČNB

Zajistit, aby pojišťovny měly dostatek kapitálu a ustály 
situace s významným finančním dopadem (šoky).

Kapitálová 
přiměřenost

Postačitelnost pojistného je regulována:
 Povinnostmi ČNB dle zákona o pojišťovnictví
 Kvartálními detailními výsledky ČNB
 Požadavky na systém řízení (metody pricingu, monitoring)
 V případě nutnosti, právem ČNB nařídit pojišťovně úpravu cen

Zajistit, aby pojistné ceny povinného ručení dlouhodobě 
kryly náklady pojišťoven.

Postačitelnost 
pojistného

Odborná péče závisí na:
 Požadavcích řízených jak lokální, tak EU legislativou (např. GDPR, 

požadavky na distribuci pojištění)
 Obecnými doporučeními a pravidly 
 Pravidelnými ČNB kontrolami na místě, možností klientů podat 

stížnost u ČNB, možností udělení pokut v případě neodborné péče

Zajistit, aby pojišťovny poskytovaly kvalitní služby 
a chránily práva klientů.

Odborná péče 
a ochrana 
zákazníků

Typ regulace Cíl regulace Obsah regulace

„Cílem regulace ze strany ČNB je finanční stabilita sektoru a ochrana spotřebitelů.“ 

Regulace ze strany České národní banky („ČNB“) zajišťuje, že Direct a další pojišťovny na trhu fungují v mantinelech konzervativního rizikového profilu. Investor do Dluhopisů má tedy
jistotu, že nad Directem a potažmo nad kvalitou zajištění Dluhopisů je kontinuální dohled, který nedovolí rizikovější typ podnikání a zajistí stabilní rizikový profil investice. Investice do
Dluhopisů tak získává velice atraktivní výnos s vysokou mírou bezpečí.
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Struktura Skupiny VIGO zahrnuje vícero aktivit nejen z oblasti pojišťovnictví a je uzpůsobena k separování rizik jednotlivých projektů. Pro každý projekt je založeno
nové SPV, či skupina nových SPV, pod hlavní holdingovou společností VIGO Investments, která je vlastněna přímo, či nepřímo, koncovými vlastníky Skupiny VIGO.
Dluhopisy DIRECT 6,85/26 jsou vydány na financování společností v rámci Perimetru Dluhopisů(1) (hlavním podkladovým aktivem je Direct pojišťovna) a jsou tak
rizikově odděleny od zbytku Skupiny VIGO.

(1) V souladu s účelem emise blíže specifikovaným v Prospektu

VIGO Investments a.s.

Direct Fidoo a.s.

Direct auto s.r.o.

Direct Fidoo Payments s.r.o.

NH Car Holding a.s.

AUTOTRIO PRAHA, s.r.o.

KEI Group s.r.o.

VIGO Project Financing a.s.

Direct echo s.r.o.

VIGO SICAV, a.s.

Nadace Vigo Foundation

VIGO Finance a.s.

Direct pojišťovna, a.s. Direct Financing s.r.o.

VIGO Investments SPV 10 s.r.o.

VIGO Investments SPV 3 s.r.o. VIGO Investments SPV 4 s.r.o.

Direct Real Estate a.s.

VIGO Beta s.r.o. VIGO Smart s.r.o.

VIGO Investments SPV 
1,2,5,6,7,8,9 s.r.o.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

19,96% 80,04%

100%

Perimetr Dluhopisů

Hlavní obchodní 
společnost skupiny

Společnosti ve skupině Emitent
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Hrubé předepsané pojistné (mil. Kč) a meziroční nárůst (%) Čistý zisk (mil. Kč)(2)

Poznámky:
1) Na základě neauditovaných výsledků pro rok 2021.
2) Čistý zisk v letech 2017-18 byl ovlivněn jednorázovou změnou účtování zajistných smluv (2017) a odpisem pohledávek z dob Triglavu (2018).

Od převzetí Pojišťovny Skupinou VIGO dosáhl Direct významného růstu,
kdy hrubé předepsané pojistné vyrostlo 3,9x od roku 2016 na současnou
hodnotu 2 583 mil. Kč v roce 2021.(1)

Za období od ledna do září 2021 dosáhlo hrubé předepsané pojistné
Directu 1 936 mil. Kč, což představuje 15% nárůst proti stejnému období
roku 2020.

Čistý zisk každý rok významně roste ze ztráty 143 mil. Kč v roce 2017 na
zisk 90 mil. Kč v roce 2020. V roce 2021 Direct dosáhl čistého zisku 98 mil.
Kč.(1)

Za období od ledna do září 2021 dosáhl čistý zisk Directu před zdaněním
69 mil. Kč, což odpovídá interně plánované výši.
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Vlastní fondy (mil. Kč) Kapitálová přiměřenost (%)
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„Return on Equity Directu je na úrovni nejlepších pojišťoven.“
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Pojem Definice

CAGR Cumulative annual growth rate, neboli kumulativní roční růst je ukazatel teoretického průměrného růst parametru za určené období.

Hrubé předepsané pojistné
Hrubé předepsané pojistné představuje výši pojistného, které bylo na základě pojistných smluv určeno v příslušném roce a které má po
přirážkách a slevách klient uhradit pojišťovně. Tento ukazetel ale není očištěn o pojistné postoupené zajišťovatelům a změny v rezervách.

Hrubý škodní poměr Hrubé náklady na pojistné plnění (včetně změny rezerv na nahlášených škodách) v poměru k zaslouženému pojistnému*.

Kapitálová přiměřenost
Poměr vlastního kapitálu, který pojišťovna musí držet, vyjádřen jako procento rizikově vážených aktiv. Pro účely tohoto dokumentu je
kapitálová přiměřenost vypočtena jako poměr vlastního kapitálu vůči kapitálovému požadavku*.

Kapitálový požadavek

Kapitálový požadavek vyjadřuje množství vlastního kapitálu pojišťovny, kterým pojišťovna musí disponovat, aby pokryla veškerá pojišťovnou
podstoupená rizika. V úplnosti, solventnostní kapitálový požadavek odpovídá hodnotě v riziku primárního kapitálu pojišťovny na hladině
spolehlivosti 99,5 % a v časovém horizontu 1 roku. Solventnostní kapitálový požadavek zahrnuje nejméně riziko a) upisovací, b) tržní,
c) úvěrové a d) operativní.

Nedobytné pohledávky Pohledávky, které jsou po splatnosti a které Direct není schopný a nepředpokládá schopnost od zákazníka vymoci.

Neživotní pojišťovna
Neživotní pojišťovna je pojišťovna, která působí v odvětvích pojištění, která nespadají pod životní pojištění. Patří sem
především pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škodu.

OPEX ratio Poměr provozních nákladů vůči pojistnému (bez nákladů na Českou kancelář pojistitelů, Českou asociaci pojišťoven a off a on-line marketing).

Portfolio
Portfoliem je myšleno aktuální roční pojistné. Tímto pojmem se označuje celková platba, kterou klienti musí vynaložit na úhradu uzavřených
pojistek.

Prioritní akcie

Prioritními akciemi jsou v případě Perimetru Dluhopisů akcie (typ A, B a C), kterými se v průběhu roku 2021 rozhodla Skupina navýšit základní
kapitál VIGO Finance. Tyto prioritní akcie jsou spojeny mj. s přednostním právem na fixní dividendu do výše 5-6 % jmenovité hodnoty dané
akcie dle typu dané prioritní akcie. K datu vyhotovení Prospektu vydala společnost VIGO Finance a.s. prioritní akcie v celkové jmenovité
hodnotě 180 mil. Kč.

Škodní průběh
Škodní průběh je typicky využíván k vyhodnocování pojistného vztahu pro klienta i pojistitele. Vypočítává se jako podíl vyplacených škod
(a vytvořených rezerv) za škody vůči zaplacenému pojistnému za určité období.

Technický účet
Technický účet eviduje výnosy a náklady pojišťovny. Tento účet se vytváří za každé pojistné odvětví zvlášť a z obecného hlediska pak celkově za
životní a neživotní pojištění.

Zasloužené pojistné
Zasloužené pojistné je část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, které časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím,
bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno. Tedy, v případě, že klient uzavřel pojistnou smlouvu na tříleté období, v roce jedna by
pojišťovna zohlednila 1/3 předepsaného pojistného z této smlouvy jako zasloužené pojistné.
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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento dokument je propagačním sdělením.

Tento dokument byl vypracován společností WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26503808 („Manažer emise“)
za účelem představit společnost Direct Financing s.r.o. se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 139 75 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217.

Tento dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o Emitentovi. Informace zde zveřejněné jsou získávány z několika zdrojů, které Manažer emise považuje za důvěryhodné.
Přestože byl tento dokument připraven v dobré víře, Manažer emise nenese odpovědnost a nezaručuje úplnost nebo přesnost zde uvedených informací.

Úspěšné investice v minulosti neindikují příznivé výsledky do budoucna. Tento dokument nepředstavuje v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Investiční
nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich
finanční zázemí, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Investoři jsou povinni se
o vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční
strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace.

Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně cenných papírů vydávaných Emitentem měl poradit se svými
právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Emitentovi uvedené v příslušném základním prospektu
dluhopisového programu („Základní prospekt“) a konečných podmínkách pro danou emisi vydanou v rámci Základního prospektu. Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České
národní banky („ČNB“) č. j. 2022/014060/CNB/570 ze dne 8. února 2022, které nabylo právní moci dne 15. února 2022. Základní prospekt pozbyde platnosti 14. února 2023 a byl uveřejněn
na internetových stránkách Emitenta www.vigoinvestments.com/direct-financing. Schválení Základního prospektu ze strany České národní banky by nemělo být chápáno jako potvrzení
vhodnosti nabízených Dluhopisů vydávaných Emitentem.

Potenciální investoři by se měli řádně seznámit se Základním prospektem jako celkem, než učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené
s rozhodnutím investovat do cenných papírů vydávaných Emitentem.

Manažer emise, Emitent, i jeho akcionář tímto výslovně odmítají jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za přesnost, chyby nebo neúplnost informací uvedených v tomto dokumentu. Žádné
informace, prohlášení nebo názory uvedené v tomto dokumentu nebudou tvořit podklad pro jakékoliv budoucí smluvní vztahy, jejichž stranou bude Emitent.

Zde obsažené informace anebo názory mohou obsahovat anebo vycházet z informací, které byly získány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly nezávisle ověřeny. Žádné prohlášení se
nevztahuje ani žádná záruka není poskytována za přesnost, úplnost nebo spolehlivost takových informací. Z důvodu zaokrouhlování nemusí některé číselné informace v této prezentaci
přesně odpovídat vyjádřeným součtům a procenta nemusí přesně odrážet absolutní hodnoty. Jakýkoli odkaz na slovo „aktuální“ nebo na podobný výraz se odkazuje.

Tento dokument a informace v něm uvedené, které nejsou veřejně známé, nesmí být bez souhlasu Manažera emise dále šířeny a jakkoli zveřejňovány.

Tento dokument prezentuje názor Manažera emise ke dni vyhotovení tohoto dokumentu a může být změněn bez předchozího upozornění.

© 2022 WOOD & Company Financial Services, a.s.

http://www.vigoinvestments.com/direct-financing
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