„Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska,
po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość,
tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.”
- Artur Schopenhauer

POOL BROKER Sp. z o.o.
Siedziba: 20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/5, tel. (81) 445-98-80, fax (81) 445-98-82
KRS 0000126470 Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Filia: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 20, tel./fax (84) 664-12-31
NIP 712-26-45-405, REGON 432249423, Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Filia: 22-400 Zamość, ul. Pereca 10, tel. (84) 627-14-49
Volkswagen Bank Polska S.A. 60 2130 0004 2001 0246 9120 0001
www.poolbroker.pl e-mail: biuro@poolbroker.pl
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INFORMACJE O POOL BROKER SP. Z O.O.
Informacje ogólne
Stoi za nami ponad 20 lat doświadczenia w zakresie ubezpieczeń gospodarczych.
W obecnej formie prawnej działamy od 2000 roku.
Działalność brokerską prowadzimy na podstawie Zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń numer 990/01.
Zarząd
Feliks Żołądek – Prezes Zarządu, z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1990 roku, działalność brokerską prowadzi od 1991 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS
w Lublinie, ukończył Studia Podyplomowe w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
Paweł Śliwiński – Wiceprezes Zarządu, z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1991 roku,
działalność brokerską prowadzi od 1999 roku, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, ukończył studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń w Akademii Finansów
w Warszawie.
Janusz Budzanowski – Członek Zarządu, z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1985 roku, działalność brokerską prowadzi od 1998 roku.
Grażyna Żołądek – Członek Zarządu, z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 1996 roku.
Nasz zespół
Nasz zespół liczy ponad 20 osób.
14 osób zdało egzamin dla brokerów i może wykonywać czynności brokerskie.
Utrzymujemy stałą współpracę z kancelarią adwokacką dla sprawnej likwidacji szkód naszych
klientów.
Mamy trzyosobową komórkę do likwidacji szkód złożoną z brokera, adwokata i aplikanta radcowskiego.
Nasi pracownicy posiadają szerokie spektrum zainteresowań profesjonalnych i określone specjalizacje.
Sposób działania
Sprawdzamy każdy aktywnie działający na polskim rynku zakład ubezpieczeń.
Dobieramy zakres ochrony pod potrzeby klienta i optymalizujemy jej koszt.
Oferty pozyskujemy modułowo umożliwiając klientowi wybór pożądanych elementów.
Informujemy o dostępnych produktach, sprawdzamy ich dopasowanie do potrzeb klienta i prezentujemy koszt pozyskania.
Rozwiązania specjalne
Fundacja Kreowania Inicjatyw „Unia” – prowadzona przez nas fundacja obsługująca programy
ubezpieczeniowe dla grup nie posiadających innego wspólnego mianownika.
Magni sp. z o.o. – spółka wspierająca likwidację szkód osobowych.
POOL BROKER SP. Z O.O.
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Rozwiązania informatyczne
Zapewniamy dostęp on-line do danych o ubezpieczeniach klienta, oraz statusie szkód.
Szybki podgląd istotnych informacji – najbliższe polisy do wznowienia i najbliższe płatności
do zrealizowania.
Szczegółowo opisane polisy wraz ze skanami dokumentów – podgląd z każdego miejsca zapewniającego dostęp do Internetu.
Miejsce Pool Broker w Państwa Firmie

Państwa Firma
Pool Broker
Dział Ubezpieczeń
A

B

C
Zakłady
ubezpieczeń





8.

Pool Broker działa dla Państwa jak pomocnicza – ekspercka komórka organizacyjna.
Współpracujemy z zarządem i wybranymi komórkami firmy wykonując wypracowany program ubezpieczenia.
Wykonujemy zarówno czynności faktyczne jak i doradcze.
Optymalizujemy komunikację firmy z rynkiem ubezpieczeniowym.
Gdzie się znajdujemy?
Biuro główne
ul. Pielgrzymia 4/5
20-502 Lublin
Tel. 81 445 98 80
Fax 81 445 98 82

9.





Filia Tomaszów Lubelski
ul. Rynek 20
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel./Fax 84 664 12 31

Filia Zamość
ul. Pereca 10
22-400 Zamość
Tel. 84 627 14 49

Zalety współpracy z Pool Broker
Wysoki profesjonalizm i kompetencje brokera.
Znajomość reguł i przepisów ubezpieczeniowych funkcjonujących na rynku europejskim.
Tworzenie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.
Dostępność do know – how w celu podniesienia poziomu wiedzy ubezpieczeniowej pracowników Państwa przedsiębiorstwa.
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Wysokość składki lokowanej przez Pool Broker sp. z o.o.
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Podział ubezpieczeń obsługiwanych przez Pool Broker Sp. z o. o.
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12. Nasze największe atuty







Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych
działów gospodarki.
Profesjonalny, wyspecjalizowany zespół.
Dopasowujemy obsługę do potrzeb klienta, a nie klienta do naszych procedur.
Własny dział prawny i komórka dedykowana do obsługi szkód.
Szerokie spektrum obsługiwanych produktów ubezpieczeniowych.
Nowoczesna platforma obsługi klienta on-line.

POOL BROKER SP. Z O.O.
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II ETAPY OBSŁUGI
1.

Analiza i identyfikacja występujących w Państwa Firmie ryzyk

Analiza ryzyk ubezpieczeniowych to szczegółowe opracowanie dotyczące identyfikacji oraz oceny
ryzyka pod kątem możliwości jego ubezpieczenia w celu zapewnienia maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej. Odbywa się to przez oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie zebranych od Państwa informacji (charakterystyka działalności, dane o posiadanym majątku, jego wielkość, usytuowanie, zabezpieczenia, istniejące procedury, identyfikacja zagrożeń wynikających ze
specyfiki prowadzonej działalności itp.).
2.

Wykonanie audytu posiadanych umów ubezpieczenia

Sprawdzenie umów pod względem merytoryczno-finansowym, skuteczności ochrony, optymalizacji składki. Weryfikacja poprawności i zasadności przyjętych zakresów ochrony, sum ubezpieczenia
(gwarancyjnych), limitów, klauzul i franszyz.
3.

Opracowanie programu ubezpieczeniowego

Dopasowanie zakresu do ponoszonego ryzyka – przygotowanie kilku rozwiązań biorąc pod uwagę
wysokość składki i zakres ochrony ubezpieczeniowej.
4.

Pozyskanie ofert ochrony ubezpieczenia i rekomendacje

Opracowanie programów w kilku wariantach ubezpieczenia przed rozpoczęciem postępowania, w
celu dopasowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do możliwości finansowych klienta. Szczegółowa analiza otrzymanych ofert ubezpieczenia z punktu widzenia: kondycji finansowej ubezpieczyciela, zakresu ochrony, składki ubezpieczeniowej, zasad likwidacji szkód. Udzielenie rekomendacji.
5.

Obsługa realizowanego programu ubezpieczenia wraz z bieżącym monitoringiem potrzeb i zagrożeń



Doradztwo ubezpieczeniowe obejmujące zmiany i rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności.
Monitoring zawartych ubezpieczeń – nadzór nad terminami płatności składek, wygaśnięciem
polis, zmiany w przyjętych do ubezpieczenia wartościach.
Obsługa prawna opracowanych za naszym pośrednictwem programów ubezpieczeniowych.
Bieżąca kontrola zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiadająca zmianom legislacyjnym na
rynku ubezpieczeniowym w Polsce.





6.





Aktywne wsparcie w procesie likwidacji szkód
Ocena zdarzenia wypadku ubezpieczeniowego w świetle warunków umowy.
Dopasowanie lub opracowanie formularzy do sprawnego zgłaszania szkód.
Przyjęcie zgłoszenia szkody od klienta – sformułowanie zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela.
Monitorowanie przebiegu likwidacji szkód zgłoszonych do Ubezpieczyciela – podgląd on-line
w aplikacji klienckiej.
6
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III APLIKACJA KLIENCKA
1.

Funkcjonalność

Aplikacja kliencka składa się z następujących zakładek:


Strona Startowa – zapewnia szybki podgląd pod najbliższe terminy końca polis i zbliżające się
terminy płatności:



Zakładka umowy generalne – zawiera listę zawartych umów generalnych – głównie dotyczy
ubezpieczeń flot i gwarancji ubezpieczeniowych. Umowy generalne grupują polisy wystawiane
w ich ramach oraz śledzą zaangażowanie w przyznane limity gwarancyjne i terminy uwalniania
limitów.



Zakładka polisy – to lista polis zawierająca istotne informacje o zakresie i czasie obowiązywania, etapie wykonywania oraz opiekunie danej polisy. Zielona strzałka widoczna po lewej stronie umożliwia wyświetlenie większej ilości danych oraz pogląd dokumentów dołączonych do
polisy.

POOL BROKER SP. Z O.O.
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Zakładka szkody – to lista szkód zgłoszonych przy udziale brokera zawierająca istotne informacje identyfikujące szkodę oraz wskazujące opiekuna ze strony brokera.



Zakładka raty – to lista rat z zawartych polis z określeniem wartości, terminu płatności, przedmiotu ubezpieczenia i informacją stwierdzającą potwierdzenie uzyskania płatności przez towarzystwo ubezpieczeniowe.



Zakładka pojazdy – to lista pojazdów przekazanych do obsługi. Zielona strzałka widoczna po
lewej stronie umożliwia wyświetlenie większej ilości danych pojazdu, oraz przejrzenie historii
polis wystawiony na dany pojazd i przejście do nich.
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ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

POLISA OC DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

Pieczęć zleceniodawcy

Pełnomocnictwo
Z dniem ………………….. udzielam(y) pełnomocnictwa na czas nieokreślony firmie
„POOL BROKER” SP. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Pielgrzymiej 4/5 (Zezwolenie PUNU
nr 990/01 na prowadzenie działalności brokerskiej), do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z treścią Ustawy z dnia 22 maja 2003r. „O pośrednictwie ubezpieczeniowym” Art. 4 ust. 2 według którego, pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu
poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, zwanej dalej „czynnościami brokerskimi” polegające na
zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu
umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich (działalność brokerska).
Udzielenie pełnomocnictwa jest zgodą na współpracę w zebraniu wszelkich technicznych
i finansowych informacji niezbędnych do wykonania wyżej wymienionych czynności, a także do:
1. Wypowiadania umów ubezpieczenia, wprowadzania zmian w umowach wcześniej zawartych, oraz ich wznawiania.
2. Odstępowania od umów ubezpieczenia.
3. Występowania do Zakładów Ubezpieczeń o wydanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia i ich odbierania.
4. Występowania do Zakładów Ubezpieczeń o zwrot niewykorzystanej części składki na rachunek Mocodawcy.
Powyższe dotyczy ubezpieczeń Działu I i II zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.).
Pełnomocnictwo dotyczy również czynności związanych z doprowadzaniem do zawarcia i zawierania gwarancji ubezpieczeniowych.

………………………………………

