
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawo-
wych potrzeb ludzkich. Dlaczego więc nie zagwaranto-
wać sobie odpowiedniej ochrony w czasie wyjazdu?
Do zasadności takiego działania nie trzeba chyba niko-
go przekonywać. Pozostaje wybrać odpowiedni pakiet,
dopasowany do własnych potrzeb. Ciekawą ofertę
w tym zakresie posiada HanseMerkur – drugi najwięk-
szy ubezpieczyciel turystyczny w Niemczech. Skiero-
wana jest ona zarówno do klientów indywidualnych,
jak i firmowych (biura podróży, organizatorzy turystyki).
Aktualnie firma poszukuje partnerów do współpracy.

LATA DOŚWIADCZENIA
HanseMerkur to przedsiębiorstwo z wieloletnią trady-

cją. Jego początki sięgają 1875 r. i pierwotnie związane
były z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Ponad 2,5 roku te-
mu – z początkiem sierpnia 2015 r. – firma oficjalnie roz-
poczęła działalność w Polsce. Przygotowano wtedy
ofertę ubezpieczeń podróżnych dedykowanych nasze-
mu rynkowi. Skierowana jest ona do klientów indywidu-
alnych, biur podróży, jak i do organizatorów turystyki.
Co istotne, oprócz pakietów stricte turystycznych Han-
seMerkur oferuje również gwarancje ubezpieczeniowe
– dla pośredników i organizatorów turystyki. – Współ-
praca z HanseMerkur odbywa się na zasadach part-
nerskich, a jej warunki są bardzo atrakcyjne. Za
pośredniczenie w sprzedaży produktów ubezpieczenio-
wych proponowane są konkurencyjne stawki prowizji sta-
łej oraz kilka dodatkowych form wynagrodzenia – mówi
Renata Łątka, operations manager w HanseMerkur.

SZEROKI WYBÓR
W portfolio produktowym HanseMerkur znajdują się

obecnie cztery rodzaje pakietów ubezpieczeniowych:
�� kom plek so we z kosz ta mi le cze nia, NNW, ubez pie -

cze niem ba ga żu, As si stan ce, OC (tyl ko w pa kie cie

Pre mium) oraz z ubez pie cze niem od wo ła nia lub/i
prze rwa nia po dró ży, 

�� kom plek so we z kosz ta mi le cze nia, NNW, ubez pie -
cze niem ba ga żu, As si stan ce, OC (tyl ko w pa kie cie
Pre mium) bez ubez pie cze nia od wo ła nia lub/i prze -
rwa nia po dró ży,

�� ubez pie cze nie kosz tów od wo ła nia lub/i prze rwa nia
po dró ży,

�� pa kiet Nar ty -Sport.
Każ dy z nich wy stę pu je w trzech wa rian tach ja ko ścio -

wych: pod sta wo wym (je go wy znacz ni kiem jest ni ska
ce na oraz do pa so wa ne do niej, wy wa żo ne pro duk ty
i świad cze nia), kom for to wym (któ ry cha rak te ry zu je naj -
lep szy sto su nek ce ny do ja ko ści ofe ro wa nych pro duk -
tów) oraz pre mium (pro duk ty ubez pie cze nio we dla
naj bar dziej wy ma ga ją cych, w dal szym cią gu w przy -
stęp nej ce nie). Ist nie je moż li wość sprze da ży po lis dla
osób in dy wi du al nych, ro dzin (do dwóch osób do ro słych
z mak sy mal nie piąt ką dzie ci) oraz grup (mi ni mum 10
osób). Za każ dym ra zem w dwóch za kre sach geo gra -
ficz nych (Eu ro pa i świat).

PART NE RZY PO SZU KI WA NI
Szcze gó ło wa ofer ta ubez pie czeń i wa run ków do stęp -

na jest na stro nie www.han se mer kur.pl – w stre fie
agen ta (po uprzed nim za lo go wa niu). Pro sty sys tem
umoż li wia do ko ny wa nie szyb kich i spraw nych re zer -
wa cji on li ne. Po za tym każ dy part ner mo że li czyć na in -
dy wi du al ne szko le nie, pro wa dzo ne w sie dzi bie swo jej
fir my. Han se Mer kur udo stęp nia rów nież lin ki sprze da -
żo we, któ rych im ple men ta cja na wła snej stro nie in ter -
ne to wej po zwa la na zwięk sze nie sprze da ży. Spo rym
uła twie niem w pro ce sie sprze da ży jest rów nież do -
stęp ność pro duk tów ubezpieczyciela w jed nym z naj -
bar dziej zna nych sys te mów re zer wa cyj nych Mer linX.
W trak cie trwa nia współ pra cy part ner mo że li czyć też

na in ne for my wspar cia, zwią za ne m.in. z dzia ła nia mi
mar ke tin go wy mi. – Ak tu al nie na szym głów nym ka na -
łem dys try bu cji są biu ra po dró ży, or ga ni za to rzy tu ry -
stycz ni oraz li nie lot ni cze. To na nich sku pia my swo ją
uwa gę po przez dzia ła nia wspie ra ją ce ich w pro ce sach
sprze da ży oraz w ak tyw no ściach mar ke tin go wych.
Z pew no ścią nasz mo del współ pra cy wy róż nia wy so -
kie wy na gro dze nie – się ga ją ce na wet 30 proc. pro wi -
zji pod sta wo wej. Mię dzy in ny mi z te go po wo du war to
się z na mi skon tak to wać – mó wi Re na ta Łąt ka. Han se -
Mer kur pro po nu je or ga ni za to rom tu ry sty ki nie tyl ko ofer -
tę do ty czą cą ubez pie czeń obo wiąz ko wych, ale tak że
sze reg pa kie tów fa kul ta tyw nych. – Przy od po wied niej
ska li pro duk ty te mo gą być „uszy te na mia rę” po trzeb
or ga ni za to ra, z cze go je ste śmy do brze zna ni na na szym
ro dzi mym ryn ku – do da je Re na ta Łąt ka. MMKK
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Ubezpieczenia turystyczne
HanseMerkur
Nieszczęśliwy wypadek, choroba, kradzież – to tylko niektóre z powodów,
dla których warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. Bo chociaż
większości z nas podróżowanie kojarzy się głównie z przyjemnością, 
to niestety istnieje wiele czynników, które mogą ten miły czas zakłócić. 

Więcej informacji: https://hansemerkur.pl/pl/dla-partnerow/zalety-wspolpracy
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