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 Skupina Emperata d.o.o. je neodvisno družinsko podjetje, ki sodeluje z večino
zavarovalnic in že 6 let s svojim poslovnim modelom uspešno deluje na trgu.
 Do danes imamo v podjetju že več kot 6000 zadovoljnih in zvestih strank katere redno
servisiramo.
 Naša naloga je, da strankam uredimo najbolj optimalne storitve, glede na njihove potrebe
in želje, s tem pa stranka veliko prihrani na času in denarju.
 Na tržišču se produkti med zavarovalnicami zelo razlikujejo in ker poznamo vse
prednosti ter slabosti ponudbe, stranka vedno prejme ponudbo, ki je zanjo
najprimernejša.
 S svetovanjem postopamo po korakih, saj se s stranko najprej pogovorimo kaj vse
potrebuje, nato pa gremo v iskanje najustreznejših storitev in priprav ponudbe.
 Po podatkih bonitetne hiše Bisnode se uvrščamo med 12% najboljših pravnih
subjektov v Sloveniji, z bonitetno oceno A.
POSLOVNI PARTNERJI:
• Wiener Stadtische zavarovalnica
• Zavarovalnica Triglav
• Zavarovalnica Sava
• Zavarovalnica Adriatic Slovenica
• Prva osebna zavarovalnica
• Ergo zavarovalnica
• Grawe zavarovalnica
• Generali zavarovalnica
• Vzajemna
• Arag
• Finance 24
• SH Global - GP Finance

UREDIMO VAM:
• Avtomobilsko zavarovanje
• Zavarovanje nepremičnine
• Zavarovanje podjetij
• Življenjsko zavarovanje (riziko)
• Klasično življenjsko zavarovanje
• Nezgodno zavarovanje (odrasli, družine
in otroci)
• Naložbeno življenjsko zavarovanje
• Zavarovanje kritičnih bolezni
• Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
• Turistično zavarovanje
• Pravna zaščita
• Posredovanje odškodninskih zahtevkov
• Kreditno posredovanje, …

ZAKAJ SKUPINA EMPERATA:
 Uredimo vam vse vrste zavarovanj za vse zavarovalnice na enem mestu
 Znižamo stroške vseh vrst zavarovanj tudi do 50%
 Vsako leto vam zagotavljamo najnižjo premijo zavarovanj z najvišjo kvaliteto
 Pomagamo ter svetujemo pri reševanju škodnih dogodkov
 Nudimo servis čez celotno obdobje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni podatki
Ime in priimek: _____________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________
Datum rojstva: ________________ Privatni/mobilni telefon: _________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Kraj in datum: ____________________

Podpis: _________________

S podpisom dovoljujem, da podjetji GP Finance in Skupina Emperata d.o.o., obdelujeta in uporabljata pridobljene
podatke za: telefonsko, pisno, elektronsko ali osebno kontaktiranje. Moje osebne podatke lahko podjetji obdelujeta
do pisnega preklica. Preklic je možen tudi na e-mail naslov: info@gp-finance ali info@emperata.si. Podatki bodo
obravnavani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

