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Corredoria d’assegurances

broker
Formar part de Cobertis representa un
salt qualitatiu per a qualsevol corredoria
disposada a millorar els seus processos i
excel·lència professional.
Cobertis compta amb nous productes i
serveis que s’adapten a les necessitats
actuals del mercat. Disposem d’una
estructura
tecnològica
avançada
i
innovadora, per al benefici dels nostres
col·laboradors, treballadors i clients.
Actualment, treballem amb més de 40
companyies nacionals i internacionals,
amb una xarxa de col·laboradors per tot el
territori i 19.500 clients que avalen el nostre
compromís i dedicació empresarial.

Cobertis Broker ¿Per què?

Ens trobem cada cop més amb un mercat assegurador
més exigent, més legislat i tecnològicament més
avançat i innovador.
Les estructures actuals no permeten dedicar el temps
necessari al client. Invertim el nostre temps en processos
interns.
El mercat evoluciona tan ràpid que és difícil conèixer
les novetats dels productes.
Les companyies tradicionals es centren en els mateixos
productes, i les noves entitats són les que aporten
especialització i diferenciació amb la competència.
Es treballa per a mantenir la cartera, no per a créixer.

Les nostres xifres

COMISSIONS
2.850.000

PRIMES
INTERMEDIADES
20.000.000

SINISTRES
TRAMITATS
5.500

REBUTS
GESTIONATS
58.000

CONTRACTES
32.000

CLIENTS
19.500

PERSONAL
30

¿Què aportem?
Es garantitza la independència del nou col·laborador,
tant com a professional com a empresa.
El mediador associat decideix mantenir la seva marca,
però pot reforçar-la amb el prestigi i la imatge de
Cobertis per a diferenciar-se de la competència.
La titularitat de la cartera segueix essent de la corredoria
associada.
Contracte únic i adaptat 100% segons les necessitats de
la corredoria.
Adaptació tencològica sense inversió per part de
l’associat.
Facilitat de sortida en cas que el projecte no cobreixi les
expectatives.
Sense quotes d’entrada ni manteniment.
Formem part d’ADECOSE i COJEBRO.

¿Què oferim?

MARCA

TARIFICACIÓ

PRODUCTES EXCLUSIUS

Marca, experiència
i prestigi Cobertis.

Tarificació immediata i fàcil
contractació.

Acords amb les principals
companyies.

METODOLOGIA

INCORPORACIÓ FÀCIL

FORMACIÓ

Sense perdre
independència com a
professional.

Procés d’incorporació
ràpid i fàcil.

Formació inicial
i continua.

BO DE SINISTRES

ADMINISTRACIÓ

BO RAMS TÈCNICS

Plataforma de sinistres per a Centralizació de les tasques
la seva tramitació.
administratives.

Especialistes amb una
resposta de 24/48 hores.

TRANSPARÈNCIA

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

EXTRA COMISSIONS

Liquidacions mensuals
clares i transparents.

Material corporatiu per
a executar estratègies i
incrementar la capacitat de
captació i fidelització.

Beneficis econòmics
extres per als nostres
col·laboradors.

Innovació tecnològica
Major capacitat d’innovació i inversió en tecnologia

La tecnologia es troba a l’ADN de Cobertis. La nostra vocació pel servei ens impulsa a tenir un pla d’innovació anual en la qual adaptem, millorem i evolucionem
les nostres eines i fluxes de treball. Cobertis realitza una inversió cada any per a
innovar als seus sistemes i mètodes i ser més competitius dins del sector.

Cobertis disposa d’aplicació mòbil per a iOS i Android, essent la primera
corredoria del nostre mercat en tenir un sistema de validació de telèfons
d’assistència a carretera i llar, automàtics, per a què els nostres clients
puguin sol·licitar assistència, simplement escribint la matrícula del seu
vehicle.

Cobertis disposa d’una web propia per a facilitar als nostres clients l’accés a la seva informació, gestionar les seves pòlisses contractades i veure i modificar la infomació del seu perfil.

Cobertis disposa d’un portal propi per a empreses i col·lectius on poder
consultar i gestionar les seves pòlisses contractades i veure la informació de perfil.

Cobertis ofereix un ampli ventall d’assegurances innovadores i la possibilitat de la seva contractació online les 24h, 7 dies a la setmana, els 365
dies de l’any.

Plataforma de pagament online per a què els nostres clients puguin
realitzar pagaments automatitzats o puntuals mitjançant sistemses
de pagaments habituals, amb targeta de crèdit o Paypal.

Plataforma de cotització i emissió, independentment de les webs
de les companyies, permet obtenir les tarificacions per rams, de forma automàtica, amb un projecte ampliat i amb la prima confirmada
online.

El corredor podrà disposar de les fitxes de tots els productes disponibles i exclusius de Cobertis d’una forma ordenada, catalogada,
amb informació comercial i amb tota la documentació per a la contractació online.
A Cobertis disposem d’una plataforma de comunicació interna per
a agilitzar les comunicacions entre treballadors, per una banda, i
entre la xarxa de col·laboradors per una altra.
Estem presents a les principals xarxes socials per a poder atendre
als nostres clients.

¿Per a qui?
Per a aquells professionals del sector que creuen en ell.
Per als que sabem fer la nostra feina i desitgem que
les nostres estructures es centrin en estar al costat
del nostre client, i no passar el dia defensant la nostra
cartera i tractant amb companyies.
Per els mediadors que no puguin invertir temps i diners
en noves eines informàtiques.
Per a tots aquells que prioritzam l’atenció al client i no
les continues tasques administratives.
Per als que volem seguir treballant durant anys al sector
i desitgem mantenir la nostra imatge davant del client.
Per a aquells que desitgen continuar amb la propietat
de la seva cartera.

Catàlegs propis
Catàlegs de productes propis

Cobertis compta amb un ampli ventall de productes elaborats a mida per a satisfer les necessitats dels nostres clients.

Transports

Cyber

Clients
privats

RC Directius

Panell de companyies

Vols més informació?
Tens algun dubte?

Parlem!
Anna de Quirós
Socia Directora & Expansió
Escriu-me a anna.dequiros@cobertis.com
o truca’m al 93 755 24 60

Roger de Llúria, 44, 5a planta
08009 Barcelona
T. 93 488 34 87 - F. 93 488 24 48
barcelona@cobertis.com

Plaça de les Tereses, 15
08302 Mataró
T. 93 755 24 60 - F. 93 790 11 22
mataro@cobertis.com

Av. Martí Pujol, 143
08912 Badalona
T. 93 389 21 95 - F. 93 464 25 08
badalona@cobertis.com

Av. Comunitat Europea, 34
08917 Badalona
T 93 389 52 59 - F. 93 464 25 08
gremi@cobertis.com

Crta. Pont de Vilomara, 1-3 Ent. 3
Ed. Pare Algué - 08241 Manresa
T. 93 872 21 96 - F. 93 875 09 12
manresa@cobertis.com

Ervedelo, 2 (planta 1)
32002 Ourense
T. 98 804 53 19
bermello@cobertis.com

www.cobertis.com

