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Rezultate care ne recomandă
    

Rezultatele muncii noastre de până acum au fost recompensate de către Revista XPRIMM cu
numeroase premii:
- șapte premii la Gala Premiilor Pieței Asigurărilor 2009, desfășurată pe 26 martie 2009 : locul 1
în județele ALBA, ARGEȘ și BISTRIȚA-NĂSĂUD, locul 2 în județele MUREȘ și SATU-MARE,
respectiv locul 3 în județele SĂLAJ și SIBIU ,
- opt premii la Gala Premiilor Pieței Asigurărilor 2010 , desfășurată pe 31 martie 2010 : locul 1
în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD , locul 2 în județele DOLJ și ALBA , locul 3 în județele MUREȘ ,
SIBIU și ARGEȘ , respectiv locul 4 în județele SĂLAJ și TULCEA

  

- unsprezece premii la Gala Premiilor Asigurărilor 2011 : locul 1 în județele: ALBA ,
BISTRIȚA-NĂSĂUD , DOLJ , TULCEA și ARGEȘ , locurile 4 în județele COVASNA , SIBIU ,
SĂLAJ și GIURGIU , locul 5 în județul HARGHITA , precum și locul 1 pe regiunea sud-vest.

  

- patrisprezece premii la Gala Premiilor Asigurărilor 2012: locul 1 în județele
BISTRIȚA-NĂSĂUD , ARGEȘ , DOLJ ,TULCEA ,MUREȘ , locul 2 în județele ALBA ,
COVASNA , DÂMBOVIȚA , locul 3 în județul MEHEDINȚI , locul 4 în județul SIBIU , precum și
locul 2 pe regiunea de Sud-Vest , locurile 3 pe regiunile Centru și Sud-Muntenia.

  

La sfârșitul anului 2012 , totalul primelor intermediate în valoare de 23 milioane de euro au dus
la clasarea societății pe locul 6 dintr-un total de peste 600 de brokeri din România .

  

  Servicii oferite
    

- identificarea riscurilor, analiza, evaluarea și gestionarea lor
- prezentarea unor recomandări de minimizare sau transfer al riscurilor
- analiza eventualelor polițe de asigurare existente
- conceperea unui program de asigurări adecvat
- negocierea condițiilor și termenilor de asigurare, analiza oportunităților pieței din punct de
vedere al raportului calitate/preț și alegerea soluției optime conform intereselor clientului
- gestionarea contractelor de asigurare pe toată perioada de valabilitate a acestora și adaptarea
lor la dinamica afacerii clienților
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- asistență în soluționarea daunelor și în obținerea despăgubirilor
- furnizarea de informații privind piața de asigurări
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