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Szanowni Państwo, 
 
Pragniemy przedstawić korzyści jakie mogą wyniknąć z wyboru Naszej firmy 
jako Państwa opiekuna w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej. 
 
Ubezpieczeniowe Centrum Biznesu SZLIPS jest wyspecjalizowaną firmą 
dedykowaną do współpracy w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego w sektorze 
ubezpieczeń: 
 

 Komunikacyjnych, 

 Majątkowych, 

 Finansowych. 
 
Realizujemy się w następujących obszarach współpracy: 
 

 Analiza ryzyka – zdefiniowanie ryzyk i potrzeb ubezpieczeniowych 

 Konstruowanie ochrony ubezpieczeniowej 

 Administrowanie programem ubezpieczeniowym 

 Wsparcie w likwidacji szkód 
 
Nasi Klienci mogą liczyć na zespół legitymujący się wysokimi kwalifikacjami 
oraz bogatym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. 
 
Posiadamy do dyspozycji naszych Klientów: 
 

 Dział prawny, który będzie pomocny przy merytorycznych kwestiach 
związanych z ubezpieczeniami, 

 Rzeczoznawców komunikacyjnych oraz majątkowych dających 
możliwość przeprowadzania własnych ekspertyz oraz wycen przedmiotu 
ubezpieczenia. 
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Naszym klientom zapewniamy pełną ochronę ubezpieczeniową, 
zatem ubezpieczenie Autocasco jest z założenia ALLRISK'owe 
z następującymi właściwościami: 
 

   Zniesienie udziału własnego – brak potrąceń na rzecz TU w momencie 
ewentualnej wypłaty odszkodowania, 

   Wykupienie amortyzacji części – możliwość naprawy pojazdu w ASO, 

   Niepomniejszanie sumy ubezpieczenia po szkodzie  

   Stała wartość pojazdu przez okres trwania polisy ubezpieczeniowej, 
 
Istnieje oczywiście możliwość na życzenie Klienta, w wybranych pojazdach, uzupełnić 
zakres ubezpieczenia o dodatkowe ubezpieczenia, takie jak: 
 

   Ubezpieczenie szyb niezależnie od Autocasco 

   Ubezpieczenie pomocy w momencie awarii/uszkodzenia pojazdu Assitance - na terenie 
Polski lub całej Europy 

   Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 
 
Nasze działania opierają się o tzw. "konsolidację ubezpieczeń". Polega ona na utworzeniu 
indywidualnego programu ubezpieczeniowego dostępnego jedynie dla Państwa firmy, która 
jest realizowane bezpośrednio między Klientem, Towarzystwem Ubezpieczeniowym bez 
zbędnych pośredników. Z takiego typu rozwiązania wynika szereg korzyści: 
 

   Uzyskanie najkorzystniejszych warunków w zakresie ubezpieczeń poprzez 
wynegocjowane na zasadach indywidualnych ubezpieczeń między Państwa firmą, a 
Towarzystwem Ubezpieczeniowym na zasadach niedostępnych dla innych podmiotów, 

   Możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia w jeden termin,  
z możliwością podziału należności za ubezpieczenia do 12 rat. 

   Definiowanie szkodowości klienta raz do roku – przez cały okres 
trwania umowy indywidualnej, stawki są niezmienne, pomimo wystąpienia ewentualnych 
szkód. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Zespół U C B SZLIPS                              

……………………………… 
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Celem stworzenia finalnej oferty ubezpieczeniowej jest doprowadzenie do spotkania 
przedstawiciela Państwa firmy z naszym specjalistą. Takie spotkanie pozwoli Nam uzyskać 
niezbędne informacje i pełnomocnictwa, które bezpośrednio przyczynią się do 
przedstawienia aktualnych ofert ubezpieczeniowych dostępnych na rynku oraz w 
późniejszej fazie wyboru finalnej umowy indywidualnego ubezpieczenia. 
 
Zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszych możliwości. W najbliższym czasie skontaktuje 
się z Państwem nasz przedstawiciel. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani sprawdzeniem 
skuteczności naszych działań, przedstawiciel ustali najdogodniejszy dla Państwa termin 
spotkania. 
 
W razie pojawiających się pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy  
lub telefoniczny: biuro@szlips.pl lub +48 32 724 88 88 
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