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Čomu sa venujeme?

● Už takmer 20 rokov sprostredkovávame naším klientom poistné produkty všetkých

významných poisťovní na slovenskom trhu.

● Špecializujeme sa na poistenie dopravných spoločností, tak zahraničných ako aj lokálnych.

● 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.



Dopravné spoločnosti

● Naše bohaté skúsenosti so starostlivosťou o dopravné spoločnosti nám umožňujú

poskytnúť Vám stopercentný servis pri správe poistenia a likvidácií poistných udalostí 

● Na mieru Vám pripravíme poistenie, ktoré Vás ochráni pred rizikom poškodenia majetku,

prepravovaného tovaru či nákladmi na zdravotné ošetrenie Vašich zamestnancov

● Vyberte si typ poistenia, o ktorý máte záujem, alebo si u nás nechajte vypracovať komplexnú

analýzu rizík s možnosťami ich minimalizácie

Sústreďte sa na svoje podnikanie a prenechajte starostlivosť 

o Vaše poistenie na dôveryhodného partnera.



Dopravné spoločnosti

PZP
Havarijné 

poistenie

GAP – poistenie 

finančnej straty

Poistenie všeobecnej 

zodpovednosti za škodu

CMR poistenie

Cestovné 

poistenie vodičov

Poistenie 

právnej ochrany
Poistenie 

zodpovednosti za 

škodu zamestnancov

Doplnkové 

dôchodkové 

sporenie

Poistenie zodpovednosti 

za škodu špeditéra

● Zabezpečíme Vám poistenie všetkých rizík, s ktorými sa Vaša spoločnosť a zamestnanci

stretávajú pri výkone činnosti cestného dopravcu.



Likvidácia poistných udalostí

● Naše oddelenie likvidácie Vám poskytne profesionálne poradenstvo a pomoc pri riešení

Vašich poistných udalostí.

● Poskytneme Vám správy o nehode a inštrukcie pre vodičov až v siedmych jazykoch.

● S čím Vám pomôžeme?

● Nahlásenie poistnej udalosti

● Organizácia obhliadky škody

● Komunikácia s poisťovňami a asistenčnou službou

Budeme dohliadať na celý proces likvidácie aby bol ukončený 

pre Vašu spokojnosť!



Medzinárodný servis

● 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

● 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
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