UPRAVLJANJE S TVEGANJI
ZAVAROVANJE

KONKURENČNE PREDNOSTI
 S ciljem maksimalne zaščite vaših strateških ciljev opravljamo storitve zavarovalnega
posredovanja pri vseh zavarovalnicah. Storitve zavarovalnega posrednika plača z vaše
strani izbrana zavarovalnica.
 Izkušnje na področju javnega naročanja.
 Naša poslovna praksa in strokovna mnenja na področju zavarovalnega posredovanja so
danes del poslovne prakse na celotnem slovenskem trgu.
 Večletne izkušnje na področju zavarovanj in visoka strokovnost ter predanost koristi strank
zagotavlja pravilne rešitve, potrjene v praksi.
 Naše odgovorno in sistematično delo zagotavlja optimalen zavarovalni svetovalni servis.
 Strankam nudimo prenos operativnih znanj in izobraževanje v praksi preizkušenih sodobnih
pristopov k upravljanju s tveganji.
 Odlično poznavanje zavarovalnega trga in doseganje najboljših ugodnosti za stranke.

NAŠE STORITVE
 Zavarovanje kot integralni del upravljanja s tveganji - najbolj pomembna metoda
obvladovanja tveganj.
 Možnost vključitve v celovito upravljanje tveganj - inovativni spletni portal SimpRisk.
 Zavarovalno posredovanje :
• analiza in predlogi sprememb/izboljšav zavarovalnega programa;
• obveščanje o spremembah na zavarovalnem trgu;
• predlogi izboljšav vašega zavarovalnega programa;
• obveščanje o spremembah zakonskih ureditev zavarovanj s predlogi prilagoditve
spremembam.
 Strategija na področju zavarovanja z idealno linijo. Rešitve na področju zavarovanja
potrjene v praksi.
 Rešitve na področju uveljavljanja zavarovanj - nadzor nad škodami.
 Rešitve na področju javnega naročanja s predlogi in vzorci.
 Pregledna in razumljiva ter optimalna zavarovalna dokumentacija.
 Povpraševanje izdelamo na lastni dokumentaciji.

SPLETNI PORTAL SimpBroker
Našim strankam nudimo spletni portal za celotno področje zavarovanja (https://www.simpbroker.com).
 Vnos, pregled in urejanje podatkov potrebnih za zavarovanje:
o podatki/dokumenti o objektih/lokacijah;
o knjigovodski podatki;
o podatki o zaposlenih in zalogah;
o podatki o poslovnih stroških;
o podatki/dokumenti o motornih vozilih ipd.
 Pregled zavarovalne dokumentacije:
o zavarovalne police;
o računi zavarovalne premije in
o ostali dokumenti (pogodbe z zavarovalnico, zavarovalni pogoji ipd.).
 Vodenje škodnega dogajanja (zavarovalni primeri):
o register škod;
o obvestilo o škodi;
o prijave škod in likvidacija škod.
 Vodenje škodnega dogajanja (zavarovalni primeri):
o razmerje med likvidiranimi škodami in premijo.

UVELJAVLJANJE ZAVAROVANJ

 Svetovanje na področju uveljavljanja zavarovanj.
 Sistemska ureditev področja s spletnim portalom SimpBroker.
 Preventivne in alternativne rešitve.
 Minimalni čas od škode do izplačila zavarovalnine.
 Razbremenitev zaposlenih.
 Učinkovito in enostavno poslovanje z dokumenti.
 Predlogi odpravljanja vzrokov nastanka škodnih dogodkov.
 Kontrola in hitro prilagajanje spremembam.

Obvladujte svoja tveganja z informacijskim orodjem SimpRisk
„Tveganjem se dandanes težko izognemo, lahko pa jih s pravilnim pristopom in ustreznim orodjem
uspešno obvladujemo“.

 SimpRisk ponuja enostaven odgovor na zahteve posameznikov in organizacij po orodju za
upravljanje s tveganji.
 SimpRisk omogoča, da skozi enostavno spletno aplikacijo izvedemo celotno identifikacijo in
ocenjevanje tveganj, in s tem poenostavimo obvladovanje in v nadaljevanju spremljanje
tveganj.
 SimpRisk z izpisom registra tveganj in grafičnim prikazom matrike tveganj olajša poročanje
upravi, poslovnim enotam in posameznim zaposlenim o kontrolnih mehanizmih, procesu, ki
se uporablja za identifikacijo tveganj in osnovnih kontrolah za obvladovanje največjih
tveganj.
 SimpRisk z določanjem tveganj in njihovih spremnih pojavov ključno pripomore k
učinkovitemu delovanju organizacije.
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