TISKOVÁ ZPRÁVA
Skupina EMMA Capital koupila on-line pojišťovací službu RIXO.cz
Praha, 9.3.2020
Skupina EMMA Capital dokončila akvizici společnosti RIXO.cz, která lidem bezplatně
kontroluje jejich pojistné smlouvy a pomáhá je vylepšit. Jedná se o on-line službu, která
je díky svým parametrům na českém trhu unikátní. Až dosud patřila společnost RIXO.cz
do portfolia skupiny Home Credit.

Služba RIXO.cz funguje tak, že klienti nahrají své pojistné smlouvy do internetového
přehledu, RIXO jim je zdarma zkontoluje a poskytne jim zpětnou vazbu – včetně
doporučení, kde by bylo možné sjednat si stejné pojištění za lepších podmínek.
„RIXO.cz jsme se rozhodli převzít, protože se jedná o velmi pozitivní, klientsky
orientovanou službu. Věříme, že jako menší, značně flexibilní investiční skupina
dokážeme tento start-upový projekt úspěšně rozvinout. Zároveň máme k dispozici i
odpovídající manažerské zázemí“, řekl k tomu investiční ředitel EMMA Capital Pavel
Horák.
Projekt RIXO.cz díky svému působení ve skupině Home Credit velmi detailně zná jak
hlavní akcionář skupiny EMMA Capital Jiří Šmejc, tak i jeden z jejích partnerů, Tomáš
Kočka. Do skupiny EMMA Capital navíc nově přichází dosavadní ředitel onlinových
aktivit skupiny Home Credit Pavel Krbec, který zde bude mít projekt RIXO na starosti.
Zároveň se stane jednatelem společnosti RIXO.cz.
„Na práci v RIXO se těším, protože je to jediná česká firma, která v oblasti on-line
pojištění stojí jednoznačně na straně klienta“, uvedl Pavel Krbec ke svému novému
angažmá. K samotnému fungování služby RIXO dodal: „Jejím hlavním přínosem je,
že v plných sedmdesáti procentech případů dokážeme pro klienty odhalit nesprávné
nastavení jejich pojistných smluv nebo přemrštěnou cenu. Často dokonce oba tyto
nešvary najednou. Celá služba je navíc vystavěna tak, aby ji byli bez problémů
schopni využít i technicky méně zdatní uživatelé.“
Služba RIXO.cz zahájila činnost v polovině roku 2018 a od té doby už obsloužila přes
12 tisíc uživatelů.
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