Współpraca

ARDA Spółka z o.o. sp.k. specjalizuje się w doradztwie oraz sprzedaży ubezpieczeń
komunikacyjnych i majątkowych. Naszym Partnerem Strategicznym jest Moje Towarzystwo
Ubezpieczeń MTU S.A. Grupa Ergo Hestia. Współpraca z Partnerami na modelu sieci
zewnętrznej jest naszą główną specjalizacją i celem, który nam przyświeca w codziennym
działaniu.
ARDA Spółka z o.o. sp.k. jest liderem sprzedaży
produktów MTU S.A. w Polsce. Sukces swój zawdzięczamy przede wszystkim wysokiej jakości
relacjom z Naszymi Partnerami, ale również ciężkiej pracy u podstaw, właściwym standardom
obsługi i nowatorskim rozwiązaniom. Współpraca z ARDĄ to dzisiaj przynależność do struktury
ponad 3500 partnerów w 10 województwach, wysokie standardy, partnerstwo i rozwój.

Współpraca z ARDĄ i MTU S.A. to profesjonalny pakiet szkoleń, wdrożenie modelu
biznesowego w Państwa firmie, wsparcie technologiczne i merytoryczne bieżącego działania,
pakiet indywidualnej wizualizacji działalności, wsparcie marketingowo – reklamowe.

W model działania ARDY doskonale wpisuje się oferta nowego ubezpieczyciela Grupama S.A
działającego w Polsce pod nazwą handlową
Proama
. Kanał sprzedaży oparty na sieci profesjonalistów jest traktowany przez Proamę, jako główny,
ARDA specjalizuje się w pracy z taką sieci. Dlatego również zapraszamy do współpracy w
zakresie sprzedaży ubezpieczeń
Proamy
. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, zdobycie uprawnień, rejestrację w KNF. Oferujemy
atrakcyjną i konkurencyjną prowizję.
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Oferta współpracy skierowana jest również do osób, które zamierzają zostać agentem
ubezpieczeniowym. Dla takich osób zapewniamy kursy oraz szkolenia pozwalające zdobyć
zawód agenta ubezpieczeniowego. Współpraca z ARDĄ to możliwość sprzedaży ubezpieczeń
MTU S.A, Ergo Hestia S.A, Proama.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy to skontaktuj się z nami:
- Zadzwoń do nas tel 015 842 93 29 lub 609 169 100
- Napisz do Nas e-mail: partnerzy@grupa-arda.pl
- Wypełnij formularz na stronie

Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24 godzin i przedstawimy kompleksową ofertę współpracy
z ARDĄ. Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań. Jeśli jesteś zdecydowany na
Współpracę z
ARDĄ to wykonaj poniżej opisane kroki:
- Skontaktuj się z Nami
- Pobierz Listę dokumentów potrzebnych do rejestracji w KNF i MTU S.A.
- Pobierz
Listę dokumentów potrzebnych do rejestracji w KNF i STU Ergo Hestia S.A.

Do rejestracji w MTU są potrzebne następujące dokumenty
(lista dokumentów wymaganych)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zaświadczenie o Niekaralności lub odpis notarialny nie starsze niż 1 miesiące.
Ksero Świadectwa Szkoły Średniej lub Wyższej.
Ksero potwierdzenia nadania NIP.
Ksero Dowodu Osobistego.
Ksero Licencji PUNU, KNUiFE lub KNF.
Potwierdzenie Danych Osobowych - pobierz
Informacja o pełnej Zdolności do Czynności Prawnych - pobierz

2/4

Współpraca

8. Informacja o odbytym Szkoleniu - pobierz
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Dokumenty KNF,które znajdują się w załączniku.(Potwierdzenie Danych, Informacja o pełnej
Zdolności do Czynności Prawnych, Informacja o odbytym Szkoleniu, Zgoda na przetwarzanie
danych) Należy je wydrukować dla Każdej OWCY komplet wypełnić czytelnie bez wpisywania
dat i miejscowości!!! Każda OWCA musi podpisać każdy z tych czterech dokumentów
czytelnie!!!

Do rejestracji w STU ERGO Hestia S.A. są potrzebne następujące dokumenty (lista
dokumentów wymaganych)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zaświadczenie o Niekaralności lub odpis notarialny nie starsze niż 1 miesiące.
Ksero Świadectwa Szkoły Średniej lub Wyższej.
Ksero Dowodu Osobistego.
Ksero Licencji PUNU, KNUiFE lub KNF.
Oświadczenie o pełnej Zdolności do Czynności Prawnych - pobierz
Oświadczenie zgoda na przetwarzanie Danych osobowych - pobierz

Dokumenty KNF, które znajdują się w załączniku.(Informacja o pełnej Zdolności do Czynności
Prawnych, Zgoda na przetwarzanie danych) Należy je wydrukować dla Każdej OWCY komplet
wypełnić czytelnie bez wpisywania dat i miejscowości!!! Każda OWCA musi podpisać każdy z
tych dwóch dokumentów czytelnie!!!

Dokumenty wymagane do przygotowania umowy współpracy:
1. ksero Wpis-u
2. ksero Regon-u
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3. ksero nadania NIP-u
4. ksero dowodu osobistego
5. nazwa banku i numer konta firmowego
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