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Ubezpieczenia to dziedzina pełna zawiłości, ale dobrze dobrana
ochrona pozwala zaoszczędzić olbrzymie kwoty w firmie.
Wiemy jak to zrobić. Skupiamy się na problemach naszych Klientów i doradzamy
najbardziej opłacalne rozwiązania, zapewniając ochronę ubezpieczeniową
na najwyższym poziomie. Wskaż swoje oczekiwania i rodzaj ubezpieczenia,
którego potrzebujesz, a my zajmiemy się resztą. Rzetelnie, uczciwe,
kompleksowo. Po to jesteśmy.
Zespół Grupy Profika

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
•

Pełna obsługa w zakresie wyboru, zawierania
i realizacji umów ubezpieczeniowych oraz likwidacji szkód

•

Indywidualne warunki polis dopasowane do Twoich potrzeb

•

Atrakcyjne bonusy dla naszych Klientów

•

Brak kosztów związanych z obsługą brokerską

•

Wymierne, długofalowe korzyści finansowe dla Twojej firmy

Dedykowana
oferta

Dostęp do polis
online

Doradztwo
ekspertów

Kompleksowa
obsługa

Co możemy Ci zaoferować?
Doradzamy, negocjujemy, zawieramy i realizujemy umowy ubezpieczeniowe w imieniu naszych Klientów.
Zapewniamy firmom ochronę ubezpieczeniową na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Oferujemy
duży wybór ubezpieczeń, w tym z nasze unikalne autorskie programy ubezpieczeniowe dedykowane m.in.
firmom budowlanym i transportowym.
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UBEZPIECZENIA
DLA BIZNESU
Nie ryzykuj – oszczędź na
kosztach finansowania
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia ochroni
Cię przed wysokimi kosztami szkody powstałej
u kontrahenta i osób trzecich, pozwoli również na
wypłatę odszkodowania spowodowaną utraconymi
korzyściami oraz pokryje szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa. Gwarancje ubezpieczeniowe są
doskonałym rozwiązaniem dla firm startujących w przetargach
oraz realizujących kontrakty na zlecenie. Dzięki nim oszczędzasz
na kosztach finansowania i unikasz blokady środków w postaci kaucji
gwarancyjnych. Koszty gwarancji ubezpieczeniowych są zwykle wielokrotnie niższe od innych sposobów zabezpieczania kontraktów, dlatego rozwiązanie
to jest chętnie wybierane przez Klientów.
Skorzystaj z ochrony przed konsekwencjami złych decyzji i czynników,
których nie możesz przewidzieć i na które nie masz wpływu.
•

Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności oraz OC władz spółki

•

Gwarancje: przetargowe (wadium), zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu,
terminowego usunięcia wad i usterek

•

Ubezpieczenia techniczne (m.in. sprzętu budowlanego)

•

Ubezpieczenie mienia budynków, budowli, maszyn, wartości pieniężnych,
również mienia przyjętego do sprzedaży komisowej lub w celu wykonania usługi
– ochrona przed wypadkami losowymi, kradzieżą, włamaniem czy nieuprawnionym
działaniem osób trzecich

Ubezpieczenia biznesowe szczególnie dedykujemy firmom transportowym, budowlanym
i produkcyjnym, a także przedsiębiorstwom z innych branż.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

gwarancje@profika.pl

majatek@profika.pl

+48 887 770 890 / +48 887 770 893

+48 887 770 896

UBEZPIECZENIA
DLA FLOT
Nie trać klientów – zapewnij ciągłość pracy floty
i bezpieczeństwo przewożonych towarów

Ubezpieczenia dla przewoźników drogowych zajmujących się zawodowo przewozem towarów, to pewność
wykonania podjętych zleceń. Gwarantujemy korzystne stawki ubezpieczeniowe i pojazdy zastępcze bez limitu kilometrów. Nasz oddział Profika Expert posiada własną wypożyczalnię aut specjalistycznych. W ramach
Assistance zapewniamy auta: ciężarowe, dostawcze, osobowe. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi
ubezpieczycielami.
Skorzystaj z ochrony przewożonych towarów i ubezpiecz się od nieszczęśliwych wypadków,
na które zawsze warto być przygotowanym.
•

Ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo): na całej trasie przejazdu, w trakcie przeładunku,
przejściowego składowania towaru i podczas transportu

•

Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, Assistance, KR, NNW

•

Pełny monitoring szkody i procesu likwidacji w Polsce i za granicą

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
floty@profika.pl
+48 887 770 892
+48 887 770 894

UBEZPIECZENIA
DLA PRACOWNIKÓW
Wyróżnij się na rynku – zadbaj o swoich
pracowników
Proponując dodatkowe świadczenia w postaci ubezpieczeń,
zwiększasz swoją atrakcyjność jako pracodawca i zyskujesz
lojalnych pracowników. Tego typu ubezpieczenia – dobrowolnie
opłacane przez pracownika lub sponsorowane przez pracodawcę,
oferujemy dla firm zatrudniających już od 3 pracowników.
Zaoferuj swojemu zespołowi dodatkowe benefity,
a zyskasz zadowolonych, oddanych i zdrowych pracowników.
•

Opieka medyczna

•

Ubezpieczenie na życie

•

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

•

Gwarancja pomocy dla naszych Klientów przy ustalaniu wypłat w przypadku
wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem

•

Odpowiednio dostosowane do oczekiwań pracodawcy i sytuacji pracownika
programy profilaktyki zdrowotnej, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczeń na życie

•

Wsparcie w postaci: audytów obecnych warunków ubezpieczeniowych, przygotowania
zapytań, tworzenia strategii negocjacji i uczestniczenia w nich, wdrażania nowych ofert
(umowy, komunikacja) oraz późniejszej bieżącej współpracy

•

Wdrożenie dedykowanych do obsługi programu rozwiązań IT, które spełniają rolę
informacyjną i transakcyjną

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE I MEDYCZNE
zycie@profika.pl
+48 887 770 889

ASYSTA
SZKODOWA
ASSISTANCE - POJAZDY ZASTĘPCZE
Jeżeli brałeś udział w kolizji lub wypadku drogowym i jesteś Klientem Profiki, możesz zgłosić szkodę
za naszym pośrednictwem bez żadnych formalności. Profika zajmuje się rozliczaniem szkód zarówno
krajowych jak i zagranicznych. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami:
•

Zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela

•

Monitorowanie szkody

•

Organizacja naprawy

•

Pomoc w rozliczeniu szkody

•

Podstawienie pojazdu zastępczego

POJAZDY ZASTĘPCZE
Jako jedni z nielicznych, dysponujemy własną flotą samochodów osobowych i ciężarowych.
Podstawiamy zarówno osobowe auta luksusowe i sportowe jak i pojazdy dostawcze, ciężarowe
i autobusy. Dla naszych Klientów wciąż poszerzamy ofertę o specjalistyczne auta wyróżniające się jakością, funkcjonalnością, przystosowane do wyjazdów zagranicznych (tachografy,
kabiny sypialne), z różnego rodzaju zabudową.

Brałeś udział w kolizji / wypadku drogowym?

ZGŁOŚ SZKODĘ ZA
POŚREDNICTWEM PROFIKI:
szkody@profika.pl
+48 790 63 33 88
BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW
– BEZ FORMALNOŚCI
•

Podstawimy pojazd zastępczy* na okres
trwania naprawy, bez limitu km

•

Przejmiemy ryzyko rozliczenia
z ubezpieczycielem

•

Zlecimy naprawę w warsztacie sieci IGP

*dostępne pojazdy – osobowe, dostawcze o DMC
do 3,5t, ciągniki siodłowe, naczepy

UBEZPIECZENIA ASSISTANCE
assistance@profika.pl
+48 887 770 895
+48 887 770 652

Jak działamy?
POLISA UBEZPIECZENIOWA
2

1
Kontakt z zespołem sprzedażowym Profika

Rozpoznanie ryzyk oraz pozyskanie pełnomocnictw
i dokumentacji

4

3

Podpisanie korzystnej dla Klienta polisy
z towarzystwem ubezpieczeniowym

Współpraca z dedykowanym brokerem, który
przygotowuje ofertę szytą na miarę

SZKODA KOMUNIKACYJNA
1

2

Zgłoszenie szkody

Dostarczenie pojazdu zastępczego

3

4
Negocjacja wysokości odszkodowania lub dopełnienie
wszystkich formalności związanych z naprawą pojazdu

Oględziny i kosztorys

Naszym Klientom zapewniamy
•

Usługi prawne i doradcze

•

Zorganizowanie napraw pojazdów i likwidację szkód

•

Uzyskanie terminowych i pełnowymiarowych rekompensat

•

Sprawdzenie zasadności i negocjowanie wypłat z polis ubezpieczeniowych

•

Analizę i tłumaczenie dokumentów w przypadku szkód zagranicznych

Chcesz rozwijać firmę z naszym wsparciem? Dołożymy wszelkich starań, aby dobrać najkorzystniejszą
ofertę ubezpieczeniową w Twoim przypadku. Dzięki temu będziesz mógł w pełni wykorzystać potencjał
swojej firmy i skupić się na osiąganiu celów biznesowych.

Dołącz do Klientów Grupy Profika
i rozwiń skrzydła w swoim biznesie
Z odpowiednim zabezpieczeniem łatwiej jest podejmować wyzwania
Profika Broker Sp. z o.o.
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

www.profika.pl

sprzedaz@profika.pl
+48 887 770 655

