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Naša spoločnosť
● Poistenie sprostredkúvame takmer 20 rokov.

● Zameriavame sa na poistenie medzinárodných spoločností ako aj lokálnych klientov.
● Dlhoročné skúsenosti + dynamický tím zamestnancov = služby sprostredkovateľa
poistenia na najvyššej úrovni a v najširšom možnom rozsahu.

● Sme dcéra významného renomovaného
belgického makléra Van Dessel.

Našou snahou je priblížiť západoeurópske poistné štandardy
slovenským klientom.

Vízia a poslanie
● Našou víziou je poskytovať klientom komplexné poisťovacie služby a byť pre nich prvou
voľbou pri hľadaní lepšieho riešenia ich poistenia.

● Naším poslaním je prostredníctvom vysoko

kvalifikovaných zamestnancov zodpovedne a na
najvyššej úrovni poskytovať služby poisťovacieho
makléra, aktívne pristupovať k riešeniu poistných
potrieb klientov a stať sa pre nich dlhodobým a
dôveryhodným partnerom, na ktorého sa môžu
vždy spoľahnúť.

Čomu sa venujeme?
● Sprostredkovávame produkty všetkých významných poisťovní na slovenskom trhu.
● Dlhoročne sa špecializujeme na sprostredkovanie poistných produktov z oblasti
neživotného poistenia, pričom sa zameriavame najmä na zabezpečenie poistných
potrieb firemných klientov.

● Zabezpečíme Vám všetky druhy poistení z oblasti poistenia:
•
•
•
•
•
•

Vozidiel
Zodpovednosti za škodu
Majetku a prerušenia prevádzky
Právnej ochrany
Finančných rizík
Cestovného poistenia

Čo Vám ponúkame?
Analýza
rizika
Výber správneho
poistného krytia závisí
od dôslednej analýzy
rizík, ktoré môžu mať
negatívny vplyv na Vaše
podnikanie či osobný
život. Naše služby
klientom sa preto
začínajú dôkladnou
identifikáciou týchto
rizík.

Návrh krytia
/ audit
poistenia
V prípade, že už
poistenie uzatvorené
máte, naša spoločnosť
Vám ponúka dôkladný
audit existujúcich
poistných zmlúv.
Výsledkom je
zhodnotenie, či rozsah
súčasného krytia je pre
Vaše potreby
dostatočný a či je cena
za produkt primeraná.

Výber
poistenia
Vybrať si správne
poistenie nemusí byť
vždy ľahké. My Vám
vypracujeme ponuky
poistenia od rôznych
poisťovateľov,
pomôžeme Vám s
výberom
najvhodnejšieho
poistného krytia a
taktiež zorientovať sa v
často neprehľadných
poistných podmienkach.

Správa
poistenia
Odbremeníme Vás od
komunikácie s
poisťovňami a väčšiny
administratívy okolo
poistných zmlúv.
Zabezpečíme pre Vás
kontrolu správnosti
predpisov poistného,
zelenú kartu k vozidlu
na počkanie a iné
administratívne úkony
týkajúce sa Vašich
poistných zmlúv.

Likvidácia
poistných
udalostí
Poskytneme Vám
profesionálne
poradenstvo pri riešení
poistných udalostí.
Poistnú udalosť za Vás
nahlásime,
zorganizujeme
obhliadku poisťovňou a
budeme dohliadať na
proces likvidácie zo
strany poisťovne tak,
aby bola ukončená k
Vašej spokojnosti.

Medzinárodný servis
● Máme dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o poistenie spoločností so zahraničnou
majetkovou účasťou.

● Vďaka našej belgickej materskej firme a členstvu vo viacerých medzinárodných maklérskych
asociáciách poskytujeme 100% servis slovenským firmám podnikajúcim nie len na
Slovensku ale aj v zahraničí a taktiež zahraničným firmám otvárajúcim si svoje pobočky
na Slovensku.

● Naši zamestnanci sa s Vami dohovoria vo viacerých

cudzích jazykoch, vďaka čomu bude pre Vás
medzinárodná spolupráca so zahraničnými poisťovňami a
partnermi bez komplikácií a straty času.
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