mln. zł. zorganizowanych

30

leasingów

klientów

50

mln. zł.
zorganizowanych
kredytów

10

„Realizując zadania dla naszych Klientów wykraczamy
poza standardy kreując rozwiązania na miarę potrzeb”

odszkodowań

100mln zł

Wywalczyliśmy ponad

szkód

15000

Skutecznie zlikwidowaliśmy

osób objętych programami
ochrony zdrowia i życia

10000

Ponad
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klientów

Pozyskaliśmy ponad

1mld zł 1000

Chronimy majątek o wartości

2,2mln zł

500

zlikwidowanych szkód

uzyskanych odszkodowań

300
klientów

„O pieniądze naszych Klientów walczymy jak o własne”

Działalność kancelarii likwidacji szkód została założona w 2018 roku jako odpowiedź na rosnące
potrzeby rynku w zakresie zastępstwa w procesie dochodzenia należnych odszkodowań.
Nasza kancelaria z powodzeniem reprezentuje zarówno klientów indywidualnych jak i
instytucjonalnych. Gwarantujemy profesjonalne zastępstwo w procesie likwidacji szkód. Nasze
ponad 30 letnie wyniesione z działalności brokerskiej doświadczenie w dochodzeniu należnych
odszkodowań pozwala nam na ustalanie realnych i osiągalnych kwot odszkodowania,
zadośćuczynienia etc.
Obsługujemy obecnie około pięćdziesięciu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych a
dzięki zaangażowaniu całego zespołu likwidacji szkód, stale podnoszonym kwalifikacjom i
systematycznym szkoleniom jesteśmy coraz bardziej skuteczni.

Od ponad 30-tu lat wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem przy pozyskiwaniu
skutecznej ochrony ubezpieczeniowej dla realizacji najbardziej złożonych przedsięwzięć.
Zgodnie z przyświecającą nam ideą by być dla naszych klientów doradcą, zastępcą i
reprezentantem w relacjach z zakładami ubezpieczeń zawsze braliśmy i bierzemy na siebie
odpowiedzialność za jakość i skuteczność aranżowanych przez nas ubezpieczeń. Zgodnie z
wypracowanym przez wiele lat pełnomocnictwem zawieramy w imieniu i na rzecz naszych
klientów umowy ubezpieczenia oraz rozliczamy składki ubezpieczeniowe ze wszystkimi
konsekwencjami.

Działalność kancelarii pośrednictwa finansowego została założona w 2018 roku jako
odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie organizacji finansowania dla
przedsiębiorstw z północnej Polski, w szczególności potrzeby Klientów Kancelarii
Brokerskiej.
Zgodnie z przyświecającą nam ideą by być dla naszych klientów doradcą, zastępcą i
reprezentantem w relacjach z instytucjami finansowymi zawsze braliśmy i bierzemy na
siebie odpowiedzialność za jakość i skuteczność aranżowanych przez nas
produktów/usług. Zgodnie z wypracowanym zleceniem prowadzimy w imieniu i na rzecz
naszych Klientów negocjacje z wieloma instytucjami na raz aranżując najkorzystniejsze
możliwe do uzyskania rozwiązanie.
W takiej właśnie formule „zawrzyj i wykonaj umowę” obsługujemy obecnie około
pięćdziesięciu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych a dzięki zaangażowaniu
całego zespołu, stale podnoszonym kwalifikacjom i systematycznym szkoleniom portfel
zadowolonych Klientów dynamicznie rośnie.

“Naszym celem jest nawiązanie trwałych, opartych na wzajemnym
poszanowaniu i zaufaniu relacji z naszym Klientem. Relacji
wynikających z profesjonalnego wypełniania naszych zobowiązań w
celu zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej”
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