Udtalelse fra De frie Forsikringsmæglere
Vi tror, at mange opfatter en forsikrings mægler som mellemmand mellem kunde og forsikringsselskab.
Sådan ser vi ikke os selv.
Som mæglere, er vi ”ansat” hos jer, som jeres medarbejdere. Vi tager os af alt der har med jeres
forsikringer at gøre.
Hvis vi siger det lidt firkantet, så køber vi forsikringer på jeres vegne hos det forsikringsselskab, som giver de
mest optimale forhold for jer.
Hvert år bruger vi mange dage på besøg hos forsikringsselskaberne med henblik på konstant at have de
mest hensigtsmæssige løsninger klar til jer.
Og det handler til enhver tid om både pris og kvalitet. Det er en dårlig idé at spare 10.000 kr. i dag, hvis der
mangler en erstatning på 2.000.000 i morgen.
Sådan kan man så let blive snydt.
Vi er bredt uddannet i forsikringsbranchen og har dertil mange års erfaring på skoleområdet, omkring
institutioner og på hele det kirkelige område.
Derfor kan vi også ”trykke på de rigtige knapper” både i forbindelse med indkøb af forsikringer, daglig
administration af små og store ændringer og i forbindelse med behandling af skadesituationer.
Når et forsikringsselskab, nedsætter prisen på forsikringer, som de gør, når en kunde benytter mægler, så
skyldes det flere ting.
For det første har de ikke længere udgifter på jer i deres salgsafdeling.
Vi overtager en stor del af deres løbende administration af de forskellige forsikringer.
F.eks. sørger vi for, at arbejdsskadeforsikringen bliver reguleret hvert år til det rigtige antal ansatte uden at
selskabet først skal spørge om tallene.
Eller når der sker bygningsændringer, serverer vi oplysningerne til selskabet, så disse kan omsættes direkte
til forsikring.
Det har også betydning, at selskaberne ved, at vi arbejder professionelt.
I sidste ende betyder det nemlig, at det er os og ikke dem selv, der står med problemerne, hvis der skulle
opstå en skadesituation, som ikke er ligetil at få løst.
I et samarbejde med os, er I ikke bundet flere år ad gangen, hverken til os eller til noget forsikringsselskab.
Alligevel tilbydes I af forsikringsselskaberne lavere priser end normalt og dertil også dækninger som er helt
unikke.
Fra først til sidst tager vi ansvaret for evt. fejl eller mangler, og så står vi på jeres side i enhver situation,
også hvis der en dag skulle opstå uenighed.
Vores kontakt oplysninger er:
Claus Rasthøj, mail: cr@defrie.dk eller tlf. 20 75 55 25
Åge Madsen, mail: aage@defrie.dk eller tlf. 26 11 24 30
Ser frem til at hjælpe og gøre en forskel.

