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Sme !udia ako vy. Stretávame sa s vami, sna"íme sa vás 
pochopi# a flexibilne reagova# na va$e po"iadavky, sledu-
júc aktuálne trendy. Pracujeme pre vás. S ochotou sa s vami 
stretneme v na$ich obchodn%ch kanceláriách, teréne &i pro-
stredníctvom dia!kovej komunikácie.

MERKURY BROKER, s.r.o. 

je stabilná, dynamicky napredujúca spolo&nos#, ktorá je na 
slovenskom trhu u" do roku 2003. Pôsobíme ako finan&n% 
agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska 
pod registra&n%m &íslo PAG 025227 a &íslom rozhodnutia 
UDK-092/2006/PAGP.

Na$a spolo&nos# Vám ponúka bezplatne anal%zu poistn%ch 
zmlúv. Na základe anal%zy teraj$ieho stavu vám odporu&íme 
najvhodnej!ie poistenie pod!a va$ich $pecifick%ch 
po"iadaviek. 'alej vám ponúkame  vypracovanie nového, 
lep$ieho a v%hodnej$ieho poistenia ako aj kompletnú správu 
poistn%ch zmlúv.
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SAH=GHM>GB>�:DMN�EG>AH�LM:ON�IHBLM>GB:
Dnes sa u! nestretávame s organizáciou, ktorá by nemala 
uzatvorené aspo" základné poistenie majetku. Toto poiste-
nie je treba prehodnoti# tak z poh$adu potrieb klienta, ako 
aj z poh$adu aktuálnych mo!ností poistného trhu.

ORIK:<HO:GB>�KBSBDHO>C�:G:EøSR���Oø;>K�
KBSÝD
Znalos# %truktúry majetku, rozsahu podnikate$sk&ch aktivít, 
dislokácie majetku, systému zabezpe'enia a systému práce, 
umo!ní pomenovanie a ocenenie rizík, ktoré by potencio-
nálne mohli ohrozi# stabilitu organizácie.

G�OKA�DHFIE>QG¡AH�IHBLMG¡AH�IKH@K:FN�
Na základe rizikovej anal&zy a znalostí mo!ností sloven-
ského a medzinárodného poistného trhu navrhneme kom-
plexn& poistn& program, ktor& pokr&va potencionálne rizi-
ká, vytvára komplexn& systém poistenia jednotliv&ch rizík, 
stanovuje spoluú'asti.

NS:MOHK>GB>�:�LIK�O:�IHBLM>GB:�
Pod$a v&sledkov v&berového konania zabezpe'íme uza-
tvorenie poistnej zmluvy pod$a konkrétnych po!iadaviek 
klienta. Po'as platnosti poistn&ch zmlúv zabezpe'ujeme ich 
aktualizáciu vzh$adom na meniacu sa situáciu klienta alebo 
poistného trhu.

:LBLM>G<B:�IKB�EBDOB=�<BB�IHBLMGø<A�N=:EHLMÝ�
Asistovanie pri likvidácii poistn&ch udalostí pova!ujeme za 
jeden zo základn&ch prvkov na%ej 'innosti (nahlasovanie 
poistn&ch udalostí, obhliadky, konzultácie oh$adom potreb-
n&ch podkladov, snaha o r&chly priebeh likvidácie, preroko-
vanie náhrady %kody s pois#ov"ou ...).

H=IHKäĄ:GB>�IHBLĮHOGÝ�IK>�Oø;>KHO¡��
DHG:GB>�
Na základe permanentného sledovania medzinárodného 
i slovenského poistného trhu, vedomostí o finan'nej sile 
a stabilite pois#ovní, skúseností zo spolupráce s jednotliv&mi 
pois#ov"ami, ktoré sú schopné dané riziko prevzia#, navrhu-
jeme klientovi okruh pois#ovní, ktoré by bolo vhodné oslovi# 
v rámci v&berového konania. Kone'n& v&ber pochopite$ne 
realizuje klient.

BG?HKF�<B>�H�IHBLMGHF�MKAN���
Sledujeme v&voj poistného trhu a klienta priebe!ne infor-
mujeme o podstatn&ch zmenách a novinkách, navrhujeme 
finan'ne alebo pokrytím rizika v&hodnej%ie umiestnenia po-
istenia.
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