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Szanowni Pa ństwo 

 

Z przyjemnością przedstawiam Państwu ofertę produktowo - usługową mojej firmy. 

 

Od kilkunastu lat  zajmuję się szeroko pojętym rynkiem finansowo - 

ubezpieczeniowym , świadczę również usługi w zakresie wsparcia i doradztwa 

gospodarczego w ró żnych sektorach gospodarki.  

Podstawowym celem wykonywanej przeze mnie działalności jest profesjonalne 

doradztwo i optymalna obsługa klientów zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. 

Jako solidny partner, w obszarze rynku finansowego i ubezpieczeniowego moja 

firma współpracuje z takimi partnerami jak min: HDI, PTU, PZU, ERGO  HESTIA, 

ALLIANZ, SIGNAL IDUNA, WARTA, LIBERTY DIRECT, COMPE NSA oraz innymi. 

Bogata oferta pozwala na szeroki wybór produktów oraz dopasowanie najlepszych 

rozwiązań w zależności od wymagań i potrzeb klienta. 

Ze swojej strony gwarantuję Państwu dołożenie najwyższych starań dla doboru 

najlepszej oferty zarówno w zakresie ubezpieczeń jak również w szeroko pojmowanej 

tematyce wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej.  

Wierzę, że niniejsza oferta sprosta Państwa potrzebom oraz zachęci do 

skorzystania z usług mojej firmy. 

 

Z poważaniem 

 

 

    Tomasz Szarek- wła ściciel 

 

 

 

 

Szczegóły oferty poniżej 
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Oferuj ę Państwu swoje usługi w zakresie:  

 

1. Ubezpieczenia maj ątku firmy, tj. ubezpieczenia : 

� ogniowe, 
� kradzieżowe, 
� utraty zysku, 
� mienia w transporcie, 
� sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń itd. 

 

2. Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. ubezpieczenia: 

� OC / AC / NW pojedynczych samochodów; 
� OC / AC / NW flot pojazdów (kompleksowo); 
� assistance; 
� ochrona prawna właścicieli / użytkowników pojazdów. 

 

3. Ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej firmy, tj. ubezpieczenia: 

� OC deliktowa i/lub kontraktowa lub ogólna; 
� OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym; 
� OC spedytora; 
� OC pracodawcy, za produkt, członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne. 

 

4. Ubezpieczenia płynno ści finansowej firmy, tj.: 

� gwarancje wadialne; 
� gwarancje należytego/dobrego wykonania kontraktu; 
� gwarancje należytego usunięcia wad i usterek; 
� gwarancje zapłaty zaliczki  
� gwarancje związane z zabezpieczeniem inwestycji współfinansowanych ze środków UE 
� gwarancje celne; 
� ubezpieczenie należności handlowych; 

 

5. Ubezpieczenia grupowe, tj. m.in.: 

� zdrowotne; 
� kosztów leczenia  (w tym za granicą); 
� grupowe na życie; 
� grupowe NNW. 
 
6. Inne ubezpieczenia (indywidualne potrzeby klient a) 

 

 
Szanowni Państwo, dziękuję za poświęcenie swojego cennego czasu na zapoznanie się z 
niniejszą ofertą. Pozostaję do Państwa dyspozycji: osobistej czy też telefonicznej i elektronicznej.  

 
Z poważaniem 

 
Tomasz Szarek 

 Tel. 792-828-948 lub 609-828-948 
Email: biuro@szarekubezpieczenia.pl 

  


