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INFORMACJA PRASOWA
ABUS Polska nawiązuje współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym NationaleNederlanden.
Firmy ABUS Polska oraz Nationale-Nederlanden nawiązały współpracę merytoryczną w
zakresie zabezpieczeń - w ramach ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń NNW.
Partnerzy planują m.in. akcje na rzecz poprawy świadomości bezpieczeństwa oraz system
wzajemnych zniżek dla swoich klientów.
- Analizując ofertę produktową Nationale-Nederlanden oraz portfolio produktów ABUS, można
zauważyć jak wiele wspólnych pól dla potencjalnej współpracy posiadają obydwie firmy. ABUS
Polska zostaje wyłącznym partnerem merytorycznym Nationale-Nederlanden w zakresie
zabezpieczeń fizycznych dla klientów lub ich mienia. Chcemy także czerpać wiedzę od naszych
partnerów z Nationale-Nederlanden dotyczącą wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, a także rozwijać
swoje produkty bazując na doświadczeniach uznanego towarzystwa ubezpieczeniowego. ABUS od
wielu lat prowadzi współpracę z działami prewencji technicznej Policji, stowarzyszeniami
działającymi na rzecz zwiększania świadomości bezpieczeństwa i posiada ugruntowaną
międzynarodową pozycję w dziedzinie zabezpieczeń. Nadrzędnym celem działalności ABUS
Polska oraz Nationale-Nederlanden jest dbanie o dobre poczucie bezpieczeństwa i dlatego
wierzymy, że współpraca przyniesie wymierne korzyści dla użytkowników produktów obydwu firm.
– mówi Józef Grabowski, Prezes Zarządu ABUS Polska.
Klienci ABUS Polska dzięki współpracy z Nationale-Nederlanden będą mogli uzupełnić najwyższej
jakości zabezpieczenia o dopasowane do ich potrzeb ubezpieczenie.
Firmy planują udostępnić wspólne rozwiązania dla nabywców:
- kasków i zabezpieczeń rowerowych – ubezpieczenie roweru i rowerzysty,
- zabezpieczeń okien, drzwi, czujników dymu itp. – ubezpieczenie nieruchomości,
- rozwiązań zabezpieczających bagaż – ubezpieczenia turystyczne,
- produktów zwiększających bezpieczeństwo dzieci w domu – ubezpieczenie dziecka.
- Ubezpieczenia majątkowe mają chronić to, co najważniejsze dla klientów. Jako NationaleNederlanden rozwijamy nasze portfolio o kolejne produkty zabezpieczające ich na wypadek
nieprzewidzianych zdarzeń. Teraz, wraz z naszym partnerem ABUS Polska, chcemy zwiększać
świadomość klientów w zakresie ochrony oraz łączyć produkty ubezpieczeniowe z
zabezpieczeniami dopasowanymi do sytuacji i potrzeb klientów - mówi Edyta Fundowicz, Członek
Zarządu Nationale-Nederlanden.
Współpraca obu firm będzie również polegać na wymianie wiedzy eksperckiej oraz zwiększaniu
wiedzy swoich klientów w zakresie bezpieczeństwa.
KONTAKT:
Dział bezpieczeństwa mobilnego:
Piotr Szczygłowski piotr.szczyglowski@abus.pl T: 668 019 319
Dział bezpieczeństwa nieruchomości:
Michał Truszkowski michal.truszkowski@abus.pl T: 604 267 496
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