
Światowa sieć 
specjalistów 
ubezpieczeniowych



„Niezależność. Elastyczność. Najwyższa jakość.

GrECo nova to światowa sieć brokerów ubezpiecze-
niowych, gwarantująca naszym Klientom wyraźne 
korzyści we wszystkich prowadzonych przez nich 
przedsięwzięciach.”

Friedrich Neubrand, 
CEO Grupy GrECo



nova independence.
Niezależne doradztwo na całym świecie.

Od momentu powstania GrECo jest firmą rodzinną z głęboko zakorzenioną 
niezależnością. Właśnie ta niezależność definiuje nas na całym świecie. 
Dlatego też współpracujemy głównie z wiodącymi brokerami lokalnymi, 
którzy są tak samo niezależni jak my, podzielają nasze podstawowe 
wartości i dbają o własny wizerunek.

Pierwsi w Europie Wschodniej. Z ponad 30-letnim 
międzynarodowym doświadczeniem

W 1989 roku jako jeden z pierwszych brokerów i doradców ubezpieczeniowych 
rozpoczęliśmy ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie, z siedziby 
głównej w Wiedniu, zarządzamy 53 filiami i ponad 960 pracownikami w 16 kra-
jach. Jako firma rodzinna o silnych europejskich korzeniach jesteśmy szczególnie 
dumni z naszej pozycji lidera w regionie.

Od dziesięcioleci współpracujemy też z wiodącymi międzynarodowymi brokerami 
ubezpieczeniowymi. Głównym powodem była i jest chęć wspierania naszych 
Klientów także na rynkach lokalnych, w celu zagwarantowania im stałej, wysokiej 
jakości w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami. Dlatego wybór takich 
partnerów lokalnych, którzy podzielają naszą niezależność i najwyższe standardy, 
jest dla nas absolutnym priorytetem. 



 

Dokądkolwiek się wybierasz, my już tam jesteśmy. Będąc niezależnym 
doradcą ds. ryzyka i ubezpieczeń, jesteśmy elastyczni i samodzielnie wska-
zujemy najlepsze możliwe lokalne rozwiązania dla naszych Klientów. Nasza 
otwartość w wyborze daje nam maksymalną swobodę działania. Nie tylko 
szukamy odpowiedniego partnera dla Ciebie, ale już z nim współpracujemy!

Starannie dobrani partnerzy z serwisem na miarę 
Twoich potrzeb

Przy wyborze lokalnych partnerów kierujemy się jedynie najwyższymi stan-
dardami. Oznacza to, że współpracujemy tylko z podobnie myślącymi osobami, 
które, całkiem jak my, utożsamiają się z naszymi wartościami i zrozumieniem 
obsługi klienta. Wielu z nich znamy i cenimy od dziesięcioleci - często są oni 
również wiodącymi niezależnymi doradcami ubezpieczeniowymi w swoim 
kraju. Nawet jeśli potrzebujesz specjalistów w niszowych dziedzinach, nasi 
partnerzy przedstawią Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. 

Wiemy, dokąd zmierzamy: 
Lokalni koordynatorzy sieci nova

Każdy z naszych lokalnych partnerów zatrudnia koordynatora sieci nova. Są to 
osoby kompetentne i doświadczone w obsłudze międzynarodowych programów 
ubezpieczeniowych oraz zapewniające zgodność z naszymi wartościami. 
Koordynatorzy ci stale wymieniają się informacjami, aby być na bieżąco 
z najnowszymi trendami i zmianami na całym świecie. 

nova flex. 
Maksymalna elastyczność na całym świecie.



nova value. 
Najwyższa jakość na całym świecie.

Nie tylko działamy odpowiedzialnie, ale również bierzemy na siebie 
odpowiedzialność za zagwarantowanie, że wybrani przez nas lokalni 
pośrednicy świadczą usługi najwyższej jakości. Tego właśnie, bez zadawania 
zbędnych pytań, oczekujemy od nich w imieniu naszych Klientów. W tym 
celu uzgodniliśmy z partnerami kompleksowe standardy usług. Oznacza to, 
że gwarantujemy jakość GrECo na całym świecie - gdziekolwiek jesteś.

Globalne standardy świadczenia usług 
w sieci GrECo nova

Specyficzne potrzeby naszych Klientów są dla nas jednocześnie codziennym 
wyzwaniem i wskazówką. Aby zagwarantować Państwu najlepszą obsługę 
i indywidualne rozwiązania na całym świecie, wybraliśmy lokalnych 
pośredników kierując się wysokimi standardami jakości GrECo. 

Standardy te - Globalne standardy świadczenia usług w sieci GrECo nova - 
zostały opracowane w formie Dobrych praktyk przez wiodących światowych 
ekspertów w zarządzaniu międzynarodowymi programami ubezpieczeniowy-
mi. Gwarantują one naszym Klientom niezmiennie wysoką jakość procesów 
obsługi i zarządzania odpowiedzialnością, czasu reakcji, sprawozdawczości oraz 
procesu likwidacji szkód. Z przyjemnością udostępnimy Ci treść Standardów 
świadczenia usług w sieci GrECo nova. 



GrECo Online Services.
Raportowanie online na całym świecie

System GrECo Online Services został opracowany w celu zapewnienia naszym 
Klientom rzetelnych i aktualnych informacji. Składa się on z różnych modułów, 
które na żądanie Klienta mogą zostać dostosowane do jego potrzeb. 

Kompleksowa zawartość i indywidualne ustawienia

System GrECo Online Services zawiera aktualny stan ryzyka i sytuacji ubezpieczenio-
wej Klienta, jak również szczegółowe informacje na temat jego polis i szkód. Ponadto, 
pod polisą lub szkodą można zapisać dowolne dokumenty. Dostępna jest oddzielna 
baza dokumentów. Dostęp do systemu może być nadawany konkretnym osobom, 
a uprawnienia dostępu mogą być ustalane dla każdego w sposób indywidualny. 
System funkcjonuje w wielu językach. 

Łatwy i przyjazny dla użytkownika 

System GOS został stworzony przez GrECo. Dzięki temu jest niezależny od wszelkich 
zewnętrznych programistów. Dostęp do aplikacji jest możliwy za pośrednictwem 
bezpiecznego i zabezpieczonego hasłem połączenia internetowego z dowolnego 
urządzenia korzystającego z Internetu i przeglądarki internetowej. 

Dane w serwisie mogą być sortowane i filtrowane. Wystarczy jedno kliknięcie, aby 
wyeksportować je do środowiska informatycznego Klienta i wykorzystać do dalszej 
analizy. Powiadomienia na temat aktualizacji danych są dostarczane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub RSS natychmiast, raz dziennie lub raz w tygodniu.
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