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Vybrané reference klientů: 

„prostudovala jsem si návrh smlouvy, velice vítám úpravy smlouvy v náš prospěch v zásadních bodech 

(prodl. na 90 dnů, snížení ročního poj. na 450 tis., min. škoda...), je to Vaše veliká zásluha a známka 

Vaší profesionality. Zejména díky těmto zvýhodněným podmínkám jsme se rozhodli pokračovat 

nadále s pojištěním pohledávek, a to u (cenzura INSCOM) ve spolupráci s Inscomem.“ 

 

„Děkujeme Vám za zaslanou nabídku pojištění pohledávek. Na základě analýzy nabízených podmínek 

se současnými podmínkami pojištění a s konkurenční nabídkou jsme se rozhodli přijmout upravené 

podmínky stávajícího pojistitele (cenzura INSCOM) a tudíž nevypovídat existující pojistnou smlouvu, 

kterou pouze doplníme o nově sjednané smluvní podmínky uvedené ve Vašem mailu níže. Pokud jde o 

bod „   nabídka pojištění závazných objednávek, rozšíření platnosti úvěrových limitů a sporné 

pohledávky“, musím ho ještě podrobně projednat s obchodní ředitelem (cenzura INSCOM:) a vyjádřím 

se Vám k němu v průběhu zítřka. 

Ještě jednou Vám děkuji za výborně odvedenou práci a jsem s pozdravem“ 

 

„Ano dělám s firmou INSCOM konkrétně spolupracuji cca 2 roky s majitelem Tomášem Janderou – viz 

níže 

Pan Jandera působil  cca 10 let ve společnosti Atradius a nyní je to makléřská firma, která je 

v kontaktu se všemi pojišťovnami na trhu.  

Fungují výborně, naprosto nemáme problém. Jsou to lidé, kteří vědí o čem mluví a dávají důraz na 

slabá místa, které ve standardní spolupráci s pojišťovnami nemáme šanci vychytat.“ 

 

„děkuji Vám  i Vašim spolupracovníkům za spolupráci při výběrovém řízení. Moc jste nám pomohl.“ 

 

„Ještě jednou Vám děkuji za perfektní přípravu a rozbor.“ 

 

„děkuji za zaslaný návrh podmínek. 

Jsem rád, že se Vám podařilo domluvit tolik požadovaných úprav. Jediné co bych ještě navrhoval 

upravit je výše minimálního pojistného. 

...... pročítám maily od nejnovějších takže při psaní původního poděkování jsem neměl o tomto 

úspěchu tušení. Zítra Vám dám finální rozhodnutí ohledně vymáhací agentury. 

Skvělá práce, děkuji.“ 

 

„Smlouvu jsem prošla, děkuji velice za dohodnuté úpravy. 

Smlouvu tímto potvrzuji a požádala bych Vás o zajištění vystavení originálů.„ 

 

„děkuji za návrh nové smlouvy s (cenzura INSCOM), a zvláště za srovnávací tabulku. Z Vašeho návrhu 
je mi jasné, že uzavřít smlouvu s profesionály (s vámi) nebylo vůbec špatné. 
Vzhledem k tento týden probíhající kontraktační výstavě jsme to s panem (cenzura INSCOM) nestihli 
probrat, ale příští týden se určitě ozvu a domluvíme schůzku.“ 
 
„d ěkuji moc za zaslání smlouvy a podrobných informací.  
Také za vyjednání snížení poplatk ů, naši podpisovatelé budou mít radost.“ 
 

„Děkuji moc takhle se mi to skutečně líbí! Tlačila na nás společnost (cenzura INSCOM), že 
by nás chtěli zastupovat kromě pojištění i v pojištění pohledávek, ale to jsem zatím nechal a 
nechám být.“ 
Děkuji! 


