TÁJÉKOZTATÓ
az Érdi Ipartestület új szolgáltatásáról
Ezúton tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Ipartestületünk új szolgáltatás bevezetését tervezi.
Tagságunk egy részének visszatérő nehézségei adódnak a tevékenységükkel és vállalkozói vagyonukkal
kapcsolatos biztosítási szerződésekkel-, pályázati kötelezettségekkel. Ezen az igen összetett és alapos piaci
információkat igénylő területen szeretnénk költséghatékony segítséget nyújtani a hozzánk forduló
tagjainknak.
A vállalkozások biztosítási szerződéseivel, biztosítási kötelezettségeivel kapcsolatos leggyakoribb
problémák:
1. A hatályos biztosítási szerződések általában nem fedik le hatékonyan az aktuális vállalkozói
vagyont és a vállalkozás által folytatott tevékenységgel kapcsolatos felelősségi eseteket. Ezek a
hiányosságok általában csak egy-egy nagyobb káresemény kapcsán derülnek ki, amikor már ez
utólagosan már nem orvosolható. Az esetek döntő többségében ez jelentős anyagi veszteséget
jelenthet az érintett vállalkozónak.
2. A biztosításra fordított díjak és költségek az esetek többségében indokolatlanul magasak. A
biztosítási piac áttekinthetetlensége miatt a vállalkozók egy része lényegesen több díjat fizet, mint
amennyiből megoldható volna a hatékony és szakszerű biztosítási védelme.
3. A vállalkozások a pályázatok során egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy az ajánlatkérők
különféle speciális biztosítási kötelezettségeket is előírnak nekik. Ezek költséghatékony
beszerzésére a vállalkozások általában nincsenek felkészülve.
4. A vállalkozások általában nem ismerik azokat a közvetlen bérköltségnél hatékonyabb biztosítási
megoldásokat, amelyekkel növelni lehet a munkavállalók elkötelezettségét, anyagi megbecsülését.
5. A vállalkozók a biztosítási igényeik beszerzése kapcsán elsősorban meglévő biztosítási
kapcsolataikra építenek. A biztosítási kapcsolatok egy jelentős része csak egy adott biztosítókhoz
kötődik, ami lehetetlenné teszi, hogy a vállalkozó széleskörű áttekintést kaphasson a piaci
lehetőségekről. Ez sok esetben a szükségesnél lényegesen magasabb költséget eredményez.
Az Ipartestület a tagjai sorába tartozó Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft-vel megállapodott, hogy
együttműködnek az ipartestülethez forduló tagok vállalkozásaival kapcsolatos biztosítási tanácsadásban. A
Reticulum sokéves vállalkozói és ipari biztosítási gyakorlattal, valamint széles körű biztosítói
kapcsolatrendszer rendelkezik.
Az Ipartestület a hozzá forduló tagoknak ingyenes tanácsadói szolgáltatást nyújt az alábbiak szerint:
1. A vállalkozás teljes körű vagyon és felelősségbiztosítási szerződésállományának felülvizsgálata,
költségoptimalizálása.
2. A meglévő szerződések módosításának, új szerződések beszerzésének bonyolítása. Pályázatok
esetén a biztosítási előírások értelmezése, a biztosítási fedezet beszerzése.
3. Minden esetben legalább 4-6 biztosítótársaság ajánlatát bekérjük, a legkedvezőbb feltételek és
díjak elérése érdekében.
Amennyiben kételyei támadnának meglévő biztosítási portfóliójának hatékonyságában, vagy új biztosítási
fedezetek beszerzésére van szüksége, úgy forduljon bizalommal az Ipartestülethez.
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