OFERTA ŚWIADCZENIA CZYNNOŚCI
BROKERSKICH W UBEZPIECZENIACH

Pragniemy zaoferować świadczenie czynności brokerskich w ubezpieczeniach w zakresie
czynności faktycznych związanych z:
-

przygotowaniem do zawarcia umowy ubezpieczenia,

-

nawiązaniem umowy ubezpieczenia,

-

zarządzaniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, również w sprawach
o odszkodowanie.
BMiKK jest podmiotem profesjonalnie przygotowanym do świadczenia w/w czynności.

Członkowie Zarządu spółki dogłębnie poznali zagadnienia związane z ubezpieczeniami poprzez
wieloletnią praktykę własnej działalności, doskonalenie zawodowe oraz udział w licznych krajowych
i zagranicznych sympozjach i konferencjach o tematyce ubezpieczeniowej, a także uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych w ramach edukacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Polskich
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polską Izbę Brokerów oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń. Posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych, osobowych, w tym
grupowych ubezpieczeniach na życie i w prowadzeniu pracowniczego programu emerytalnego.
W dotychczasowej działalności zawodowej z ich udziałem opracowane i wdrożone zostały programy
ubezpieczeń majątku dla kilku dużych przedsiębiorstw z sektora gospodarczego i mieszkaniowego,
instytucji kościelnych i jednostek publicznych.
Standardy współpracy BMiKK z klientem przewidują przygotowanie odpowiedniego
programu ubezpieczenia na podstawie uważnej analizy potrzeb i możliwości finansowych klienta.
Analiza ta dokonywana jest w porozumieniu i z udziałem pracowników znających specyfikę jego
działalności. Następnie wspólnie z klientem ustalony zostaje katalog ryzyk, które mają być
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przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej wraz z określeniem warunków i zakresu tejże ochrony.
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W dalszej kolejności BMiKK występuje do Towarzystw Ubezpieczeń o przedstawienie oferty
ubezpieczenia, która mogłaby zapewnić realizację założonego programu ubezpieczenia na
oczekiwanych warunkach i przy optymalnej składce ubezpieczenia.
W procesie nawiązywania umowy ubezpieczenia BMiKK pomaga przygotować wszelką
dokumentację wymaganą przez Ubezpieczyciela. W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
pozostaje w ciągłej dyspozycji klienta, tak aby w razie jakichkolwiek zmian lub wystąpienia
dodatkowych potrzeb, możliwie szybko dostosować do nich warunki umowy.
Pragniemy podkreślić, iż uczestnictwo brokera w nabywaniu ubezpieczeń w żaden sposób nie
obciąży Państwa finansowo, pomoże natomiast odpowiednio określić potrzeby ubezpieczeniowe
i efektywnie nawiązać skuteczne umowy ubezpieczenia.

Z poważaniem
Łukasz Łydka
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