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UMS - finančné služby pre firmy i občanov

Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
člen skupiny GrECo
Dolnopotočná 5
917 01 Trnava
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UMS – popredný sprostredkovateľ na finančnom trhu v SR
• Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. (UMS) je nezávislým sprostredkovateľom poistenia registrovaným
v Národnej banke Slovenska ako samostatný finančný agent v sektoroch poistenia alebo zaistenia,
prijímania

vkladov

a

poskytovania

úverov

pod

registračným

číslom

32233

(http://regfap.nbs.sk/search.php).

• UMS je už viac ako 10 rokov spoľahlivým a profesionálnym partnerom pri výbere optimálneho poistného
krytia, správy poistenia a po rozšírení licencie NBS v roku 2010 aj pri zabezpečovaní financovania bývania

pre svojich klientov.

• UMS dlhodobo a úspešne spolupracuje s renomovanými a významnými poisťovňami, čo poskytuje jej
klientom záruku a istotu, že UMS dokáže sprostredkovať uzatvorenie akéhokoľvek druhu poistenia v

poisťovniach na Slovensku a aj v zahraničí.
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UMS – člen skupiny GrECo
• V decembri 2006 prevzala v UMS majoritný podiel skupina GrECo.

• Spoločnosť GrECo International AG je podľa rebríčka časopisu Medianet z roku 2009 najväčší poisťovací

sprostredkovateľ v Rakúsku.

• Finančná sila GrECo = akciový kapitál 2 milióny EUR + absolútna nezávislosť na trhu

• Skupina GrECo má široké zastúpenie najmä v strednej a východnej Európe a prostredníctvom partnerskej
siete Jardine Lloyd Thompson (JLT), jedného zo svetových lídrov medzi sprostredkovateľmi, má skupina
GrECo vrátane UMS aj celosvetové zastúpenie.
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UMS - trhový líder v poistení majetku
• UMS patrí medzi lídrov na slovenskom trhu sprostredkovateľov majetkového poistenia, najmä poistenia
motorových vozidiel a poistenia poľnohospodárov.

• UMS sa významne angažuje v oblasti poistenia strojných rizík, špeciálnych rizík autodopravcov, logistických
centier a rôznych druhov profesných zodpovedností.

• Naše odborné analýzy využívajú mnohí klienti aj v sektoroch poistenia majetku miest a obcí, bytových

domov a hotelov.
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Rizikový a poistný manažment UMS
Certifikovaní finanční sprostredkovatelia UMS
• odborne a zodpovedne analyzujú všetky riziká klientov s ohľadom na ich potreby a záujmy.

• tvoria a navrhujú pre klientov efektívne poistné programy, spolupracujú pri dojednávaní pre klientov
najvhodnejších poistných podmienok na Slovensku i v zahraničí,

• pomáhajú klientom pri riešení poistných udalostí v poisťovniach a realizujú pre klientov komplexnú správu
ich poistenia.

• našim cieľom je zabezpečiť pre klientov optimalizáciu nákladov na poistenie relevantných rizík pri
dosiahnutí čo najširšieho poistného krytia.
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Obchodné zastúpenia UMS na Slovensku
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Služby UMS
Analýza – Návrh - Riešenie
• Zrealizujeme analýzu Vašich rizík, navrhneme poistnú stratégiu a následne implementujeme poistné riešenie.
Poskytneme Vám starostlivosť o poistné programy, zabezpečíme likvidáciu poistných udalostí. Súčasťou
našich služieb je aj poistný controlling. Optimalizujeme Vaše náklady na poistenie riešeniami šitými na mieru.
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Výhody spolupráce s UMS
Komplexný servis v SR aj na celom svete
Servis poskytovaný UMS je založený na lokálnom prístupe s medzinárodným know-how, na kvalifikovaných
zamestnancoch komunikujúcich vo Vašom jazyku, ako aj na efektívnej analýze rizík v súlade s vždy

aktuálnymi miestnymi právnymi predpismi.

Manažment poistenia s efektívnymi riešeniami

Ako klient UMS ste zverili správu poistenia do rúk profesionálnych sprostredkovateľov poistenia. V UMS sa
postaráme o správu Vašich poistných zmlúv a o rýchlu a úspešnú likvidáciu poistných udalostí a
poskytneme Vám neustály poistný controlling.
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Výhody spolupráce s UMS
Tendre - výberové konania
V spolupráci s našimi odbornými spolupracovníkmi vypracujeme pre Vás podmienky výberových konaní,
ktoré budú objektívne zohľadňovať Vaše reálne potreby v oblasti poistenia alebo zaistenia a zabezpečíme

zrealizovanie celého procesu výberu optimálneho poistného riešenia pre Vás „na kľúč“ a to vrátane
zabezpečenia verejného obstarávania v zmysle legislatívy pre štátnu a komunálnu sféru, ktoré zrealizuje náš
oprávnený certifikovaný spolupracovník.

Zaistenie
Slovenský poistný trh nie vždy dokáže kapacitne pokryť všetky riziká, pri veľkých rizikách, resp. pri
neštandardných je potrebné vyhľadať zaistenie. V tomto prípade zabezpečí pre Vás naša materská
spoločnosť z Viedne zaistné riešenie kdekoľvek ho potrebujete.
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Ďakujeme Vám za pozornosť!

Všetky práva na túto prezentáciu sú vyhradené,
Prezentácia zahŕňajúca sekcie (všetky alebo v častiach) je chránená
výhradným právom. Informácie obsiahnuté v nej sú dôverné.
Táto prezentácia a jej obsah nemôže byť použitý, preložený alebo distribuovaný,
kopírovaný alebo spracovaný elektronicky bez výslovného súhlasu UMS, s.r.o.
Poskytnutie tretej osobe nie je povolené!

