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Stratégiai partnerségre lépett az Insurance Partners

Kft.

a

Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-vel

Tisztelt Partnenink!

tájékoztatlu§ hory az Insurance Partners Kft. iizleti stratégiájának

Ezűton örömmel

fontos méríiildkövéhez érkezett. Üryfelei biztosítási igényeinek széleskörű lefedése
érdekóben stratégíaipartnerségre lépett a maryarországi alkuszpiac nag;rvállalati
biztosítási szakértőjévelo a Hungarikum Btztosítási Alkusz Kft.-vel. Az együttműködós
keretébeno a llungarikum Bíztosítási Alkusz Kft. többségi tulajdont vásárolt az Insurance

Partners Biztosítási Alkusz Kft.-ben, amely által egyedülállóan szóles körben
szolgálhatj uk ki Ü gyfólkörünket.

A"Hungarikum Biztosítási AlkuszKft. stratégiai befektetőkérrt lépett be az Insurance Partners
életébe,a cégbírósági bejegyzést követően pedig a Társaságunk csatlakozik a Hungarikum

Alkusz Cégcsoport tagvállalataihoz, és H[INlnsrrrance Biztosításkőzvetttő Kft. néven folytatja
tovább piaci múködését. A HUNlnsuíance Biáosításköwelitő

Kft. mint önálló jogi entiüís

továbbra is magas minőségi színvonalon fogia kiszolgálni Önöket és fog|a képviselni Cégük
érdekeit, avállalxúgyvezetőipozíciőjátpedig váItozatlarlmódon,

,,Cégünk, az Insurance Partners Biztosítási Alkusz
óta, melyet nag,lban lu)szönhettünk

ffi.

Karparl Gábor fogia ellátni.

dinamikusanfejlődött

a megalapítása

a magas színvonalúés alázatos szalanai munkavégzésnek,

a Munkatársaink lojalitásónak és a Tulajdonosok helyesen kijelalt stratégiájának. Kószönettel

tartozunk az eddig elért silr,eretnkért a biztosítói Partnereinlmek és az Üglfeleinlcnek, akik évről-

évre bizalmat szavaztak Társaságunlcrlak Az Insurance Partners megalapításának ]a.
éufordulójához méltó jelentőségű változás a Hungarikum Btztosítást Alkasz Krt. tulajdonoskánt

való megjelenése,
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melynekeredményelúnt Cégünkimmáronúj néven, HUNlnsurance Biztasításkömetítő Kft-kent

erősítheti tovdbb pozícióját Ügfelei karében és a magtar biztosítási piacon eg/aránt," *

Kárpáti Gábor, Insurance Partners Biztosítási Alfusz Krt. ügnezető igazgató

A

stratégiai partnersógről Keszthelyi Erik,

a lrungarikum Bíztosítási Alkusz Kft.

tulajdonosa és üglvezető igazgatója alábbiak szerint nyilatkozott:

,Fontosnak tartom ktemelni, hogl a ptacot megvizsgálva, a stratégiai partnerség melletti
elkateleződésben jelentős szerepet jótszatt az Insurance Partners több mint 10 éves magas
szintű biztosítási szakértelme az építőipar és a hitelbiztosítás területén, A megszerzett tudast a

Hungarikum Allanz Cégcsoport tagvóllalatain belül a jövőben kompetenciaközpontként is

alkalmazni kívánja. ElkOtelezetten haladunk tovdbb cégcsoportunk stratégiai célkitűzései
megvalósítósa érdekében, melyhez a létreiatt eg,lüttműlúdés további megerősítésül szolgál."

-

Keszthelyi Erik, Hungarilalm Biztosítási Alkusz {ft, tulajdonos, ügnlezető igazgató

Köszönjük

között!

A

a megtisztelő bizalmatn amely az elmúlt óvek alatt felópülhetett vállalataink

Hungarikum Alkusz Cégcsoport tagvállalataként a jövőben is mindent

megteszünk annak érdekóben, hogF még szólesebb körben szolgálhassuk ki Üryfeleinket

innovatív ós értékteremtő biztosítási megoldásainkkal.

Budapest, 2020.iúnius 24.
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