Dokážeme snížit škodní
průběh až o 50 %.

Zatěžuje Vás vysoký počet škodních událostí?
Doplácíte v zahraničí na jazykovou bariéru řidičů
nebo odlišnost právních předpisů?

Ušetříme Vám peníze, čas i starosti.
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Právník na telefonu ZDARMA každému řidiči
(24/7, v řadě jazyků).

Nová aplikace provede řidiče všemi kroky
pro bezproblémové řešení škodní události.

S vyřízením škodní události Vám pomohou naši
specialisté likvidace.
Analyzujeme škodní průběh a doporučíme
konkrétní systémová opatření k prevenci škod.
Ve spolupráci s předními pojistiteli pro Vás
zajistíme pojistnou ochranu s nejlepšími
podmínkami na trhu.

Rozumíme Vám! Jsme největší pojišťovací makléř v ČR a tým
specialistů RENOMIA se věnuje pojištění dopravy, přepravy
a právní ochrany více než 20 let.
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Výhody spolupráce
s RENOMIA při řízení rizik

Řízení rizik
jako účinná
prevence škod

Pomůžeme Vám identifikovat příčiny a trendy
škodních událostí. Dáme Vám přehled o rozložení
škod v čase či počtu škod na řidiče. Proškolíme
Vaše řidiče a dispečery.
Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

Snížení škodního
průběhu a nákladů
na pojištění

Méně administrativy,
prostojů a přerušení
provozu

Propracovaný systém sankcí
a odměn pro zaměstnance
s ohledem na prevenci rizik

Rychlejší
a efektivnější
vyřízení pojistných
událostí

Nepřetržitá procesní
a právní podpora řidičů při
řešení nehod v zahraničí
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Asistence
při škodní
události

Naše mobilní aplikace je průvodcem řidiče
v případě škodní události. Díky ní na nic
nezapomene a vyřízení škody bude rychlejší a
jednodušší. Služba Právník na telefonu je řidiči
k dispozici 24/7 a zahrnuje právní poradenství,
tlumočení nebo třeba řešení pokut s policií.

S RENOMIA

Chcete začít s řízením rizik své flotily?
Naši specialisté Vám rádi pomohou.

se nám povedlo snížit náš škodní průběh a zefektivnit a zrychlit proces
likvidace pojistných událostí.

Karel Makovec
Senior specialista pojištění přepravy
karel.makovec@renomia.cz | +420 608 305 206

Ing. Aleš Willert, CEO skupiny CS CARGO

Nebo navštivte naše webové stránky
www.renomia.cz/doprava-preprava

