SPRÁVCE POJIŠTĚNÍ A INVESTIC

Profesionální servis pro podnikání s budoucností.

Ing. David Malík, výkonný manažer

Seznamte se s námi
1993

vytvoření samostatného jednatelství v Opavě
první zprostředkovatel pojištění v regionu

1996

vznik obchodního jména Sillet a rozšíření obchodních a
správních zastoupení do dalších regionů ČR

1997

založení akciové společnosti

2008

vybudování sídla společnosti Sillet Group a.s. v Ostravě

2010

vznik projektu pro korporátní klientelu Program Partner

2012

založení regionálních center Praha, Brno, Ostrava, Opava,
Bruntál a registrace investičního zprostředkovatele

2014

založení dceřiné společnosti Sillet IT services s.r.o. včetně
návazného spuštění nového informačního systému RIO
a on-line prodejní aplikace POJISTLINE.cz

2018

Jak vám můžeme pomoci?
OCHRANA MAJETKU,
OSOB A PODNIKÁNÍ
ODBORNÝ DOHLED

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ,
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
OBCHODNÍ ZASTUPITELNOST

OKAMŽITÁ ÚSPORA ČASU
PRO VLASTNÍ REALIZACI
OUTSOURCING IT SLUŽEB
OSOBNÍ MAKLÉŘ PRO
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Zkušenosti a odbornost
K práci přistupujeme v každém okamžiku zodpovědně. Snažíme se, aby se pro naše

klienty stala potřebnou a nenahraditelnou. Máme důvěru více než 30 tisíc subjektů,
kterým spravujeme pojistné v hodnotě 0,5 mld. Kč. A v čem jsme jiní?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plně etablovaný a zavedený subjekt s významným postavením na trhu (TOP 10).
Firemní klienty servisují proškolení zaměstnanci s dlouholetou praxí.
Celorepublikové zastoupení s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Opavě.
Systém zcela nezávislý na outsourcovaných službách.
Zajištěna průběžná kvalitní péče, včetně řízení likvidací pojistných událostí.
Zvýhodněné programy a unikátní rámcové projekty Sillet Group.
Moderní přístup k IT technologiím – možnost náhledu na vlastní smlouvy.
Novým klientům garance minimálně 10% úspory z nákladů na pojištění.
Nezávazný audit stávajících smluv a zcela nezávislé poradenství.

Obchodní potenciál
Vlastní úspěchy si nenecháváme jen pro sebe. Jak nás vnímají naši dlouholetí klienti?
Pomáháme životnímu prostředí
pomocí ekologické likvidace
tříděného odpadu, proto také
naši pojistnou ochranu a likvidaci
pojistných událostí svěřujeme do
rukou profesionálů.
Ing. Martin Macek, finanční analytik
Tradiční postupy volíme při
výrobě cukru a tyto očekáváme
rovněž při správě našeho
pojištění. Jen tak lze docílit vždy
spokojených zákazníků a široké
regionální působnosti.
Ing. Tomáš Kovařík, vedoucí obchodu

Naše klienty připravujeme na
nástrahy silničního provozu.
Starosti za volant nepatří, proto
pojistnou ochranou nechte na
odbornících – pouze tato cesta
Vás bezpečně dovede k cíli.
Bc. Pavel Blahut, jednatel
Dopřejte si šálek kvalitní kávy
nebo horké čokolády pouhým
zmáčknutím tlačítka s
vědomím, že jste pojistnou
ochranu svého majetku svěřili
do správných rukou.
Jan Šimánek, jednatel

Zeptejte se také našich další klientů:
Hl. město Praha, Abel, Opametal, Bandi Vamos, Biomac, dopravní podnik Opava, technické služby Bohumín a mnoho dalších

Tradiční firemní hodnoty
1. Progrese znalostí

Trh se vyvíjí a my s ním. Nové úpravy ihned aplikujeme do pojistné ochrany klientů.

2. Plná moc

Jsme zcela nezávislí. Klienty zastupujeme na základě plné moci a hájíme jejich zájmy.

3. Pružnost, rychlost a rozhodnost

Operativně řešíme jakékoliv specifické situace. Rychlý kvalitní servis je naší prioritou.

4. Pravidlo důvěry

Přebíráme osobní odpovědnost za realizaci služeb. Důvěra klientů je závazná.

5. Prospěch a výběr

Vždy zohledňujeme názory a potřeby klientů. Maximalizujeme prospěch naší práce.
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