zmeny v Premium IC

V slovenskom poisťovníctve
nastala personálna zmena.
Sprostredkovateľ poistenia Tomáš
Rehuš odišiel z Respect Slovakia
do poisťovne PREMIUM IC.
V rámci underwritingu
podnikateľských rizík má na
starosti všetky druhy poistenia
zodpovednosti za škodu.

PREDSTAVTE SA TÝM, KTORÍ VÁS ZATIAĽ
NEPOZNAJÚ...
V oblasti poistenia firemných klientov pôsobím pätnásť rokov. Po
ukončení vysokoškolského štúdia som pracoval dva roky v zahraničnom obchode a potom rok v zahraničí. Po návrate v roku 2004 som
nastúpil do Allianz Slovenskej poisťovne, a.  s.  , na odbor firemných
klientov, kde som sa niekoľko rokov venoval predovšetkým poisteniu zodpovednosti a finančných rizík, a posledný rok ako vedúci oddelenia komplexne poisteniu priemyselných rizík. V roku 2013 som
sa rozhodol pre zmenu a začal som spoluprácu s Respect Slovakia,
s.  r. o. Trvala viac ako päť rokov a umožnila mi ako sprostredkovateľovi
poistenia vidieť a pochopiť problematiku aj z druhej strany.

ODCHOD DO
POISŤOVNE
PREMIUM IC

TERAZ STE VŠAK UŽ SÚČASŤOU TÍMU
POISŤOVNE PREMIUM IC. ČO JE NÁPLŇOU
VAŠEJ PRÁCE?
Na novom pôsobisku mám v rámci underwritingu podnikateľských
rizík na starosti všetky druhy poistenia zodpovednosti za škodu.
Okrem samotného vypracovania ponúk i poistných zmlúv a súvisiacich interných činností vo vzťahu k zaisteniu a podobne, je súčasťou
mojej práce, samozrejme, aj každodenná komunikácia so sprostredkovateľmi poistenia, analýza ich požiadaviek a v neposlednom rade
v rámci reálnych možností hľadanie riešení pre ich požiadavky. S tým
bude v dlhšom časovom horizonte súvisieť aj rozšírenie ponuky poisťovne PREMIUM IC o ďalšie druhy poistenia.

AKÉ SÚ VAŠE VÍZIE A AMBÍCIE NA NOVOM
PÔSOBISKU?
Rád by som plne využil svoje doterajšie skúsenosti získané počas pôsobenia v Allianz Slovenskej poisťovni, a.  s.  , a následne aj v Respect
Slovakia, s.  r.  o.  , pri ďalšom budovaní mena poisťovne PREMIUM IC
a posilnení jej pozície na trhu. Mojou snahou bude nadviazanie na
doterajšie pozitívne výsledky poisťovne, pomoc ďalšiemu rastu obchodu a chcem byť súčasťou tímu, ktorý zaradí PREMIUM IC medzi
rešpektované poisťovne na slovenskom trhu.
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