
Szanowni Państwo

Dziękujemy za zapoznanie się z poniższym listem.

Nasza  ofertę  kierujemy do  Firm,  Jednostek  Samorządowych,  Budżetowych,  oraz 
Klientów  Indywidualnych,  które  reprezentujemy  przed  Zakładami  Ubezpieczeń. 
Nasze doradztwo obejmuje zarówno kwestie zawierania umów ubezpieczeniowych, 
likwidacji  szkód  jak  i  opracowanie  indywidualnych  programów dla  Klienta:  w  tym 
dotyczących  ubezpieczeń  komunikacyjnych,  majątkowych,  gwarancji  finansowych 
i innych produktów.

Z góry zakładamy że oferta jaką dla Państwa wynegocjujemy będzie korzystniejsza 
od tej jaką Państwo obecnie posiadają.

Na czym polegają usługi PerfektBroker? :

1. Badamy potrzeby ubezpieczeniowe Klienta w zakresie ubezpieczeń 
komunikacyjnych, majątkowych, życiowych, gwarancji finansowych, 
odpowiedzialności cywilnej i innych.

2. Zwracamy się do wszystkich (bez wyjątku, wybranych przez Klienta), 
Zakładów Ubezpieczeń o sporządzenie oferty.

3. Dokonujemy analizy zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i cen a następnie 
przedstawiamy jasne podsumowanie Klientowi.

4. Klient dokonuje wyboru z ofert, korzystając dodatkowo z wiedzy i porady 
Brokera. 

5. Zlecamy Zakładowi Ubezpieczeń sporządzenie polis, sprawdzamy je 
merytorycznie, następnie dostarczamy Klientowi.

6. Jako Broker ubezpieczeniowy jesteśmy prawnie umocowani do 
uczestnictwa w procesie likwidacji szkody.

7. Usługi PerfektBroker są bezpłatne dla Klientów, naszym zyskiem jest 
kurtaż wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

• zapłacą Państwo taniej za swoje ubezpieczenia - oszczędność pieniędzy 
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• zajmujemy się zleconymi ubezpieczeniami od początku do końca, nie tracą 
Państwo czasu na zbieranie ofert, ich porównywanie, dojazdy i telefony do 
Firm ubezpieczeniowych - zatem oszczędzają Państwo czas. 

• korzystacie Państwo z wiedzy długoletnich praktyków ubezpieczeniowych- 
dlatego istnieje pewność, że pakiet ubezpieczeń zostanie dobrany dokładnie 
do potrzeb, tak aby mienie było bezpieczne i nie trzeba było się martwić 
skutkami możliwej szkody. 

• nasza usługa jest bezpłatna, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów, w każdej 
chwili można z niej zrezygnować nie ponosząc żadnych opłat ani 
konsekwencji. Podsumowując mogą odnieść Państwo wiele korzyści z naszej 
współpracy, jednocześnie mając wolność wyboru i możliwość wycofania się. 

Aby skorzystać z z naszych usług wystarczy:

Kontakt telefoniczny lub e-mail

Z poważaniem

Zespoł PerfektBroker
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