STAFF BROKER DE ASIGURARE este înfiinţată în anul 1995 şi are ca obiect unic de activitate brokerajul în asigurări.
Suntem autorizați să funcționăm ca broker de asigurare fiind înregistrat la Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr.
RBK 027.
Scopul nostru este de a oferi clienţilor soluţii eficiente in gestionarea riscurilor si a daunelor, dar si o reprezentare
profesionistă a intereselor acestora in faţa asigurătorilor.
Furnizăm soluții ce se caracterizează prin structurarea riscurilor complexe şi/sau folosirea de programe personalizate de asigurare caracterizate de dezvoltarea unei relații profesionale cu clienții
Oferim cadrul necesar achiziției de asigurări, consultativ, bazat pe nevoile clienților săi, in detrimentul unei vânzări
tranzactionale, bazate in special pe pret.

VALORILE NOASTRE DECLARATE:
Interesul clienţilor este in centrul atenţiei noastre.
Calitatea serviciilor este argumentul suprem;
Încredere câştigată prin profesionalism;
Parteneriatul cu clienţii şi asigurătorii;

STAFF BROKER acţionează ca și cum ar fi agent al clientului asigurat sau potențial asigurat şi nu al asigurătorului,
adică negociaza poliţe de asigurare pentru clientul său şi nu vinde poliţe de asigurare pentru asigurător. Pentru
asigurător, noi prestăm serviciul de emitere a documentului de asigurare şi colectare a primelor in conformitate
cu prevederile alin (10) art. 35 din L32/2000.
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RECOMANDARI DE LA CLIENȚI EXISTENȚI
Dragoș Pavăl

- Președinte DEDEMAN SRL ”Colaborăm cu STAFF BROKER din anul 1996. Am apreciat, încă de atunci, faptul că sunt dedicați
problematicii clientului. Au calitatea de broker consultant şi sunt buni negociatori de programe de
asigurare privind plasarea riscurilor.”

Constantin Cojocaru

- Administrator SIR SAFETY Bacau „Colaboram de peste 10 ani cu cei de la Staff si nu putem spune decat atat: asteptari depasite de
nenumarate ori si munca in echipa.”

Radu Negurici

- Director Constructii Generale Moldova „Lucram de putin timp cu cei de la STAFF Broker.Ne-am convins imediat ca sunt profesionisti.Colaborasem
anterior si cu alti brokeri, dar fara rezultate notabile si de aceea nu aveam o parere foarte buna despre
brokeri de asigurare, in general. STAFF Broker ne-a schimbat optica si avem toata increderea in ei.”

Clienți care ne-au ales:
DEDEMAN, SIR SAFETY, CYBERNET AUTOCENTER, SUDOMETAL, VIVAFEED, ISATIS, VASION,
GEPEX, CAUCHO METAL PRODUCTOS, COMSERVICE, MEDICALTEST. GRUP SERBAN (INTERAGROALIMENT, FABRICA DE PÂINE ȘERBAN, SERBAN DISTRIBUȚIE)
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