Obsługa Brokerska Adversum
Kompleksowa obsługa floty pojazdów
Podczas wielu lat obsługi klientów brokerskich przekonaliśmy się,
jak ważna jest szybka i przemyślana reakcja na zmieniającą się sytuację
rynkową i otoczenie prawne, w jakich działają nasi kontrahenci.
Okres ostatnich kilku lat cechuje się dynamicznymi zmianami na
rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Zarówno duże wahania kosztów
tych ubezpieczeń (zapoczątkowane wojną cenową ubezpieczycieli),
jak i planowane zmiany prawne (m.in. nowe podatki) spowodowały,
że klienci posiadający dużą liczbę pojazdów stają obecnie w obliczu
znaczącej podwyżki cen. W skrajnych przypadkach wzrost kosztów
ubezpieczenia floty pojazdów może wynieść nawet kilkaset procent.

Profesjonalizm obsługi


Nasza kadra to brokerzy
z wieloletnią praktyką na rynku

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na
profesjonalną obsługę brokerską, a zwłaszcza na skuteczne rozwiązania
pozwalające obniżyć lub zahamować wzrost kosztów ubezpieczenia
floty pojazdów – ADVERSUM przygotowało modułowy program
Kompleksowa Obsługa Floty Adversum.

i ogromną wiedzą teoretyczną,

Program ten pozwala na swobodny wybór poszczególnych modułów
i optymalne dostosowanie go do Państwa potrzeb. W pełnym zakresie
w ramach kompleksowej obsługi wspomagamy następujące obszary
działalności przedsiębiorstwa transportowego:

rzeczoznawcy i profesjonalni

 Obsługa Brokerska Adversum – zagwarantowanie właściwej
ochrony ubezpieczeniowej poprzez identyfikację zagrożeń
i przygotowanie programu ubezpieczeniowego, znalezienie
najkorzystniejszej oferty, obsługę polis i uproszczenie współpracy
dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu,
 Analiza Floty Adversum – ukierunkowanie na obniżenie
szkodowości, a w efekcie kosztów ubezpieczenia, poprzez
kompleksową
analizę obszarów
zagrożeń, rozwiązania
organizacyjne i techniczne oraz wdrożenie działań prewencyjnych,
 Zarządzanie Likwidacją Szkód – zapewnienie szybkiej i sprawnej
wypłaty odszkodowania poprzez czynną pomoc w likwidacji szkód,
wskazanie trybu postępowania likwidacyjnego i monitorowanie
ubezpieczyciela, a w razie sporu profesjonalnej pomocy prawnej,
 Broker Finansowy Adversum – rozpoznanie potrzeb i pozyskanie
najlepszego źródła finansowania pojazdów, w zakresie leasingu
zebranie ofert i uzyskanie minimalnej ceny transakcji.

popartą zdaniem egzaminu
państwowego. Przy pracy
pomagają im prawnicy,
specjaliści ubezpieczeniowi,
likwidatorzy szkód.
Oferowaną przez nas jakość usług
docenili sami Klienci.
Ponad 90% firm i instytucji, które
zdecydowały się na skorzystanie
z usług Adversum, współpracuje
z nami do dziś.

Jeśli są Państwo zainteresowani obsługą brokerską, prosimy o kontakt:
Michał Parol
691 090 310
m.parol@adversum.pl

Zalety obsługi brokerskiej
Obsługa Brokerska Adversum prowadzi do oszczędności
finansowych, na skutek odpowiedniego dopasowania zakresu
ubezpieczenia oraz intensywnych negocjacji z zakładami ubezpieczeń
i każdorazowego odnoszenia się do rynkowego poziomu składek.
Redukcję kosztów można osiągnąć również dzięki eliminacji ryzyk,
które nie stanowią wysokiego zagrożenia i mogą zostać
zminimalizowane poprzez program prewencyjny. Optymalizacja zakresu
ubezpieczenia polega na przełożeniu ciężaru ochrony ubezpieczeniowej
na najistotniejsze obszary zagrożeń występujących w firmie oraz
wyeliminowaniu i wyłączeniu z zakresu ubezpieczenia drobnych szkód.
Jednocześnie uniknięcie popełnienia błędów na etapie opracowania
programu ubezpieczeniowego, zabezpiecza przedsiębiorstwo przed
brakiem ochrony ubezpieczeniowej w razie wystąpienia szkody
w przyszłości. Szeroka wiedza i praktyczna znajomość procesu
postępowania likwidacyjnego wspomaga szybkie i skuteczne uzyskanie
odszkodowania odpowiadającego faktycznym kosztom.

Koszt ryzyka


Poza kosztem ubezpieczenia
(opłaconej składki), całkowity
koszt ryzyka obejmuje również
szkody pokryte z własnego
funduszu (nieubezpieczone
lub udział własny i potrącenia),
koszt nakładów na działania
prewencyjne, koszt administracji
i likwidacji szkód oraz koszt
związany z przestojem pojazdu
i koniecznością angażowania
dodatkowych środków w celu
kontunuowania działalności.
Dlatego tak ważna jest

Właściwie dopasowany program ubezpieczenia oraz sprawna i

ocena ryzyka przed wdrożeniem

skuteczna likwidacja szkód obniża łączny koszt ryzyka.

programu ubezpieczeń.

Etapy obsługi brokerskiej

Jeśli są Państwo zainteresowani obsługą brokerską, prosimy o kontakt:
Michał Parol
691 090 310
m.parol@adversum.pl

Analiza Floty Adversum
Zarządzanie ryzykiem floty pojazdów
Na podstawie wieloletnich doświadczeń w obsłudze Klientów
z branży transportowej wiemy, jak ważna jest szybka i przemyślana
reakcja na zmieniającą się sytuację rynkową i otoczenie prawne,
w których działają przewoźnicy drogowi.
Na ryzyko prowadzenia biznesu w transporcie coraz większy wpływ
wywiera spowolnienie gospodarcze, nakładające się na okres
dynamicznych zmian na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

W marcu 2016 roku ponad 78% polskich firm transportowych
było w słabej kondycji finansowej.

Otoczenie rynkowe


Okres ostatnich kilku lat
cechuje się dynamicznymi
zmianami na rynku

Problemy przedsiębiorstw wynikają nie tylko z sytuacji
makroekonomicznej i rynkowej. Częstą przyczyną spadku płynności
finansowej jest brak kontroli wzrastających kosztów podczas
stopniowego powiększania floty.
Zwiększająca się z roku na rok liczba pojazdów przekłada się
na wzrost kosztów stałych związanych z utrzymaniem floty.
Jednocześnie utrata dostatecznej kontroli nad liczbą wypadków
i kosztem napraw, skutkuje nagłym wzrostem szkodowości, co wiąże się
ze wzrostem kosztu ubezpieczenia.

ubezpieczeń komunikacyjnych.
Duże wahania kosztów
ubezpieczeń (wojna cenowa)
i zmiany prawne (nowe podatki)
spowodowały, że firmy
transportowe stoją w obliczu
znaczącej podwyżki cen polis.

Z naszych obserwacji wynika, iż przedsiębiorstwa nie przykładające
wagi do zarządzania ryzykiem, tracą kontrolę nad podstawowymi
wskaźnikami szkodowymi.
Najczęściej spotykamy się ze wzrostem częstości i rozmiaru szkód,
co bezpośrednio przekłada się na wzrost wypłaconych odszkodowań
i w konsekwencji poziomu szkodowości floty.
Przyczyny wzrostu szkodowości mogą być różne, od nadmiernej
prędkości połączonej z brawurową jazdą, przez brak przerw podczas
jazdy i zmęczenie kierowcy, nieuwagę, brak ostrożności i lekkomyślność,
nadużycia i sprzeniewierzenia, po zły stan techniczny pojazdu, stan
ogumienia i awarie.
Wzrost liczby zdarzeń często idzie w parze ze wzrostem rozmiaru
szkód, te z kolei implikują kolejne, powodując straty pośrednie,
roszczenia poszkodowanych i konieczność angażowania środków
na kontynuowanie działalności.

Jeśli są Państwo zainteresowani optymalizacją kosztów floty, prosimy o kontakt:
Michał Parol
691 090 310
m.parol@adversum.pl

Narzędzie do obniżania szkodowości
Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, opracowaliśmy skuteczne
narzędzie pozwalające na obniżenie i zapobieganie wzrostowi kosztów
ubezpieczenia floty pojazdów.

Koszt ubezpieczenia


Koszt ubezpieczenia
wprost zależy

Analiza Floty Adversum polega na kompleksowej analizie danych
szkodowych w oparciu o przebieg ubezpieczenia, raporty branżowe,
wiedzę ekspercką i wzorcowe praktyki.

od poziomu szkodowości.

Przeprowadzając analizę identyfikujemy przyczyny wzrostu
szkodowości oraz kluczowe czynniki wpływające na częstość
występowania szkód.

składka nie wystarcza

Po przeprowadzeniu analizy, pomagamy wdrażać optymalne
rozwiązania w zakresie prewencji szkodowej. W zależności od obecnego
stanu bezpieczeństwa floty, wdrażamy, m.in. spójną politykę flotową,
regulamin korzystania z pojazdów i wynagradzania, procedury
postępowania w razie wypadku, procedury likwidacji szkód, czy system
kar i nagród dla kierowców.

Wzrost kosztów ubezpieczenia

Jeżeli szkodowość
przekracza 100%,
na pokrycie kosztów
ubezpieczyciela.
floty może wynieść nawet
kilkaset procent.

Wdrożenie efektywnego
Skuteczne metody zarządzania ryzykiem ograniczają
liczbę szkód i łagodzą rozmiar ich skutków.
W zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań współpracujemy
z firmami szkoleniowymi i producentami systemów telematycznych.
W zależności od poziomu bezpieczeństwa floty i zdiagnozowanych
zagrożeń organizujemy szkolenia dla kierowców, kursy z eco-drivingu
i jazdy defensywnej, pomagamy wdrażać systemy telematyczne
i systemy prewencji kolizyjnej wyposażone w inteligentną kamerę.

zarządzania flotą
obniża koszty ubezpieczenia
i koszty napraw
nawet o 80%

Poprzez wdrożenie zalecanego rozwiązania zakładamy znaczny
spadek liczby szkód wyrządzanych przez kierowców, obniżenie kosztu
napraw powypadkowych i obniżenie szkodowości związane
ze zmniejszeniem wartości wypłaconych odszkodowań, a w efekcie
zdecydowane obniżenie kosztu ubezpieczenia w kolejnym okresie.
Bieżące monitorowanie i spójna w całej organizacji kontrola poziomu
ryzyka oraz utrzymanie bezpieczeństwa floty, zapewnia uzyskanie
w długim okresie niskiego kosztu ubezpieczenia na stabilnym poziomie,
co sprzyja dalszemu nie zakłóconemu rozwojowi firmy i wzrostowi
innowacyjności.

Jeśli są Państwo zainteresowani optymalizacją kosztów floty, prosimy o kontakt:
Michał Parol
691 090 310
m.parol@adversum.pl

Broker Finansowy Adversum
Pozyskanie źródła finansowania
Łącząc doświadczenie w obsłudze firm transportowych i znajomość
specyfiki branży z wiedzą ekspercką naszych specjalistów w zakresie
finansów, przygotowaliśmy dla Państwa usługę, mającą na celu
znalezienie odpowiedniego źródła finansowania pojazdów.
Broker Finansowy Adversum to usługa, polegająca na rozpoznaniu
Państwa potrzeb oraz dopasowaniu i pozyskaniu najlepszego źródła
finansowania. Przeprowadzamy indywidualną analizę i przygotowujemy
najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak eksploatacja
pojazdu czy czas amortyzacji.

Formy finansowania
pojazdów


Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania
zamierzonych inwestycji.
W zakresie leasingu pojazdów badamy rynek kompleksowo poprzez
zebranie ofert od wielu leasingodawców. Dążymy do uzyskania
minimalnej ceny transakcji, uczestnicząc w procesie od przygotowania
wymaganej dokumentacji, przez złożenie wniosku leasingowego
i negocjacje warunków z instytucjami finansowymi, po kompleksową
analizę otrzymanych ofert i rekomendację najkorzystniejszej.
Na każdym etapie obsługi przejmujemy wszelkie formalności,
pośredniczymy w kontaktach z leasingodawcami i nadzorujemy proces
rozpatrywania wniosków, zapewniamy przy tym wysoki poziom
merytoryczny, profesjonalizm doradztwa i konsultacje.

Ze względu na specyfikę
działalności przedsiębiorstwa,
uwzględniając rodzaj
prowadzonej działalności,
strukturę floty pojazdów
i przedmiot finansowania,
pod kątem kosztów i korzyści,
należy rozważyć trzy możliwe
formy finansowania pojazdów:
leasing, kredyt i wynajem
długoterminowy.

Jeśli są Państwo zainteresowani optymalizacją kosztów finansowania, prosimy o kontakt:
Michał Parol
691 090 310
m.parol@adversum.pl

