GRAS SAVOYEBROKER UBEZPIECZENIOWY

Gras Savoye informuje o rozszerzeniu działalności i partnerstwie z CRS

(Informacja prasowa – sierpień 2015)

Gras Savoye poszerza swoją działalność w zakresie ubezpieczeń finansowych
dzięki strategicznemu partnerstwu z brokerem Credit Risk Solution.
W pierwszej połowie sierpnia Gras Savoye zawiązała strategiczne partnerstwo z
brokerem wyspecjalizowanym w zakresie ubezpieczeń należności handlowych
Credit Risk Solution (CRS).
Decyzja o strategicznym związaniu się ze strukturą brokerską CRS jest
podyktowana coraz większym zainteresowaniem aktualnych i potencjalnych
Klientów Gras Savoye tymi produktami ubezpieczeniowymi i czyni naszą ofertę
pośrednictwa w tym zakresie pełniejszą i bardziej wyspecjalizowaną – komentuje
Przemysław Konopka Wiceprezes Gras Savoye, odpowiedzialny za tę współprace
po stronie Gras Savoye.
W ramach Gras Savoye został powołany nowy dział ubezpieczeń należności
handlowych, którego dyrektorem został mianowany aktualny Prezes CRS Artur
Kras. Artur Kras jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył też Studia Ubezpieczeń Gospodarczych na
SGH. Z rynkiem ubezpieczeń należności handlowych związany jest od 1998.
Doświadczenie zdobywał między innymi w firmie Hermes (aktualnie Euler
Hermes) oraz w Coface. Od 2009 rozwijał własną działalność gospodarczą w tym
obszarze najpierw pod nazwą CRAS SECURIT, a od 2014 Credit Risk Solution.
Cieszę się z tego partnerstwa, gdyż zwiastuje obustronne korzyści. Z jednej strony
daje naszym Klientom, którzy będą nadal obsługiwani pod naszą marką dostęp do
międzynarodowych rozwiązań sieci Gras Savoye. Ze swojej strony CRS wnosi
kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego. –
mówi Artur Kras – prezes CRS, dyrektor nowego działu Gras Savoye.
Gras Savoye na polskim rynku pod francuską marką funkcjonuje od 1994. Jest
brokerem wyspecjalizowanym we wszystkich liniach ubezpieczeń. Nieustannie
rozszerza swoją ofertę dla Klientów zarówno dzięki nowym produktom
ubezpieczeniowym jak i dzięki wyspecjalizowanym narzędziom obsługowym. W
2014 roku, polskie spółki tej międzynarodowej sieci osiągnęły obroty powyżej 155
mln PLN, plasując ponad 900 mln składki na polskim rynku.

Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwszą pozycję w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a
od 2004 w Polsce. Firma Gras Savoye została założona w 1907 we Francji. Obecnie grupa Gras Savoye zatrudnia ponad 3800
osób, a jej sieć obejmuje około 100 placówek w różnych częściach świata.
Grupa działa w Polsce w ramach dwóch spółek:

Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

Pol-Assistance – spółka serwisowa
Gras Savoye w Polsce, z ponad 400 osobowym zespołem i obrotami przekraczającymi 155 mln PLN zapewnia obsługę
wszystkich linii ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej,
osobowe oraz specjalistyczne produkty usługi takie jak na przykład ubezpieczenia pogodowe czy ubezpieczenie budowlane wad
ukrytych. Usługi Gras Savoye kierowane są dużych międzynarodowych firm oraz do średnich przedsiębiorstw ze wszystkich
branż. Grupa specjalizuje się w szczególności w obsłudze sektora budowlanego i nieruchomości, energetycznego, finansowego
i motoryzacyjnego oraz podmiotów publicznych. W ramach jej struktur istnieje dedykowany departament obsługi klientów
francuskich. Grupa świadczy ponadto usługi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, risk management,
reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance.
Spółki Gras Savoye są sześciokrotną Gazelą Biznesu. Znalazły się również w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes oraz
otrzymały od Dun&Bradstreet certyfikat Przejrzysta Firma oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
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