
Promesa Broker Sp. z o.o.
eksperci w ubezpieczeniach i obsłudze



Kim jesteśmy?

Promesa Broker Sp. z o. o. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym.
Jako niezależny pośrednik pozyskujemy dla naszych klientów oferty ubezpieczenia, pomagamy 
dobrać odpowiedni zakres ochrony i uzyskać atrakcyjny poziom składki ubezpieczeniowej.

Nie jesteśmy przedstawicielem żadnego zakładu ubezpieczeń. Reprezentujemy wyłącznie 
klienta, działając na jego rzecz i w jego interesie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Działamy zgodnie z przepisami prawa na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności 
brokerskiej nr 1092/02 wydanego przez organ nadzoru w dniu 06.03.2002 roku.



Partnerzy biznesowi

komisy

dealerzy 
samochodowi

importerzy

zakłady  
ubezpieczeń

pośrednicy 
ubezpieczeniowi

warsztaty 
naprawcze



Co oferujemy?

profesjonalną ocenę ryzyka

opracowanie optymalnego programu ochrony i wybór najkorzystniejszych rozwiązań

pośrednictwo w negocjacjach z ubezpieczycielami

szkolenia i doradztwo w zakresie ubezpieczeń

wsparcie w procesie likwidacji szkód i monitoring szkodowości

Nasza oferta obejmuje:



Oferta dla firm

Negocjujemy korzystne warunki ubezpieczenia 

majątku i OC działalności gospodarczej.

Dokładamy starań, aby zapewnić naszym klientom 

bezpieczne i stabilne warunki prowadzenia biznesu.

Dzięki dogłębnej znajomości rynku i świetnym 

relacjom z ubezpieczycielami pozyskujemy oferty, 

które najlepiej odpowiadają oczekiwaniom klientów, 

nie nadwyrężając ich budżetu.



Kompleksowe ubezpieczenie firmy

UBEZPIECZENIE MIENIA OD 
WSZYTKICH RYZYK

ubezpieczenie budynków, 
wyposażenia, maszyn, środków 

obrotowych, sprzętu 
elektronicznego, wartości 

pieniężnych

UBEZPIECZENIE 
OC DZIAŁALNOŚCI

ochrona przed roszczeniami osób 
trzecich, którym w związku

z prowadzoną działalnością lub 
posiadanym mieniem wyrządzono 

szkodę

UBEZPIECZENIE 
OC PRZEWOŹNIKA 

ubezpieczenie OC w związku
z realizacją przewozów krajowych, 

przewozów międzynarodowych
i kabotażowych na terenie Niemiec 

oraz innych krajów

UBEZPIECZENIA 
KOMUNIKACYJNE 

OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, autocasco,
NNW kierowcy i pasażerów, 

assistance

UBEZPIECZENIA 
PRACOWNICZE

grupowe ubezpieczenia na życie,
ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz 
zdrowotne dla pracowników firmy

PRODUKTY I PROGRAMY 
UZUPEŁNIAJĄCE

program assistance dla taboru 
ciężkiego, programy ochrony 

prawnej, ubezpieczenie cargo i inne 
zgodnie z zapotrzebowaniem



Programy ubezpieczeniowe dla komisów i punktów dealerskich

Ochrona w zakresie ryzyk nazwanych lub „od wszystkich ryzyk” obejmie trwałe i obrotowe 
składniki mienia, w tym:  samochody w salonie i na placu, samochody powierzone, 

kasetony i pylony reklamowe, materiały eksploatacyjne, wyposażenie serwisu.

Polisa obejmie ochroną również szkody powstałe w następstwie ryzyk,
na które dealerzy są szczególnie narażeni (np. grad, dewastacja). 

Zadbamy o właściwe ubezpieczenie mienia.



Ubezpieczenia flot pojazdów

Naszą specjalnością są ubezpieczenia komunikacyjne,

w tym ubezpieczenia flot pojazdów.

Dążymy do uzyskania atrakcyjnych stawek, które pozostaną 

niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy generalnej 

zawartej z wybranym ubezpieczycielem.

Nasz klient uzyskuje kompleksową obsługę całej floty oraz 

gwarancję niezmiennych stawek przez cały okres ubezpieczenia.



Etapy współpracy z klientem

ocena stanu 
dotychczasowej 

ochrony 
ubezpieczeniowej
i potrzeb klienta

zgromadzenie 
danych 

niezbędnych do 
oceny ryzyka oraz 

sporządzenia oferty

wysłanie zapytania 
do ubezpieczycieli

i negocjowanie 
warunków ochrony

porównanie ofert
i rekomendacja  

rozwiązania 
najkorzystniejszego 

dla klienta 

pełna obsługa 
ubezpieczeniowa 
umów zawartych 

przez klienta
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Negocjowanie ofert

Oferty ubezpieczenia negocjujemy w ramach działalności brokerskiej.

Nie jesteśmy przedstawicielem żadnego zakładu ubezpieczeń.

Zapytanie ofertowe kierujemy do różnych ubezpieczycieli, gwarantujących najlepsze pokrycie
dla oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Współpracujemy m.in. z:
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Pełna obsługa ubezpieczeniowa 

Oferujemy obsługę umów z udziałem agenta ubezpieczeniowego z Grupy 
Promesa. Zakres usług dostosowujemy do potrzeb klienta: 

monitorowanie terminów 

kończących się polis
wystawianie polis i wysyłka 

dokumentów do klienta

obsługa aneksów

do polis

obsługa wypowiedzeń

do polis OC

obsługa dokumentacji po 

sprzedaży pojazdu i zwrotów 

składek

wsparcie przy likwidacji

szkód
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Wsparcie w procesie likwidacji szkód

Zakres obsługi może obejmować:

przygotowanie odwołania
od decyzji ubezpieczyciela

w przypadku niezgodności

ze sztuką i umową ubezpieczenia

monitoring statusu 

szkód zgłoszonych do 

ubezpieczyciela

współorganizację procesu 

naprawczego, w tym doradztwo

w wyborze sieci naprawczej

(kontrola i optymalizacja procesu)

opracowanie procedury
postępowania w razie szkody 

krajowej i zagranicznej

pomoc w zgłoszeniu
szkody do zakładu 

ubezpieczeń

helpdesk szkodowy 

(dedykowany adres

e-mail i numer telefonu)
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Dane kontaktowe

Zachęcamy do kontaktu!
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Michał Olechowski
broker ubezpieczeniowy

+48 609 24 01 93

michal.olechowski@promesabroker.com

mailto:slawomir.szarejko@promesabroker.com


www.promesabroker.com


