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ЩЕТИ
Екип от професионалисти, работещи за
вашата спокойствие!
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За нас
От създаването си през 2010 г., RECREX си създава визия да отговори на някои
непокрити нужди на пазара в областта на застраховането, които в икономически
план се характеризират с нестабилност.
RECREX успява да се наложи на пазара за много кратък период от време чрез
ефективност и всеотдайност, както и насърчаване на най-високите стандарти за
качество на своите услуги.
RECREX получава сертификат за качество за управление от Румънските автмобилни
застрахователи (BAAR) в международната система Зелена карта.
Основателят на компанията Г-жа Даниела Бадалута успя да изгради престиж на
името на фирмата в Румъния. Дейността й се асоциира главно с центъра за борба с
предотвратяването на измамите, който непрекъснато се развива и усъвършенства
на най-високо ниво, с цел да подпомога и работата на партньори и сътрудници.
.
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Партньори
Дейността на центъра за управление на щети RECREX първоначално е била
проектирана да се развива като партньорство, за да отговаря на най-добрите
интереси на застрахователни компаниите в Европа.
До сега Центъра за управление на щети се превърна в надежден партньор на
застрахователните компании от цяла Европа. Една от нашите основни методики бе
призната от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за
добра практика в тази насока.
Тези силни партньорства са в резултат на нашата интензивна работна дейност с цел
защита на нашите партньори.
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Нашите резултати
С помощта на най-модерните и напреднали компютърни технологии, RECREX успя
да намали и да поддържа минимално съотношение загуба (по-малко от 50%) за
своите партньори, като в областта на правоприлагането и съотнасяне на реални
пазарни цени.
Използвайки специфичните си методи, успяхме да предотвратим неправомерни
плащания при опити за измама за един от основните ни партньори на обща
стойност 2,255,482 EUR. Също така успяхме да намалим опитите за измама до под
5 %, докато средно за Европа е 35 %.

Тази сума представлява общия размер на плащанията, изисквани от трети лица,
които представляват спестявания за застрахователните компании.

2016

5

Опасността от измами при цикъла на предявяване
на щети
В основата на опасността от измама стои свободното предвижване и ежедневното
транзитно преминаване на румънски или чуждестранни граждани с автомобили на
румънска територия, регистрирани в различни европейски страни.
Всеки един случай има своите особености и рядко има два идентични случая, казусите са
различни и ние създадохме организирана група за разследване на измами в страните от
ЕС. Най-голяма степен на регистрирани измами са в системата Зелена карта.
Понякога трети лица използват някои трикове и различни правни разпоредби в ЕС за
инсцениране на така наречените инциденти, особено при използване на
идентификационните данни за регистрирани превозни средства в Източна Европа.
Също така, поради тяхното икономическо участие, кореспондентите показват нулеви
интереси по отношение на разследването на измами.
Накрая цялата отговорност пада върху застрахователя с неизбежните финансови
последици.
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Решения
За да се открият и да се предотвратят измамите, този център за управление на
щети на RECREX е разработил уникален набор от решения. Основните от тях са :
 RECREX разработи база данни на шофьорите, пътуващи в Румъния, чрез подкрепата на
доказателства от румънската полицията по отношение на идентификация;
 RECREX разработи цялостна система за мониторинг и следене на една щета от самото
предяваяване до окончателното и плащане;
 За да осигури високачествено обслужване, RECREX разработи пакет услуги в областите:
разследване за измама, процедурен и технически опит, финансов анализ, съдебна консултация
и представителство, покриваща файлове в рамките на цяла Европа.
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Нашият екип експерти
RECREX събра група от експерти, подбрани от полицейските структури за борба с
измамите, технически и съдебни експерти с повече от 20 години опит, за да бъде
близо до интересите на застрахователя, от правна гледна точка.
До този момент RECREX набира все по-голям екип, достигнал повече от 50
служители и сътрудници. Центърът има национално и международно покритие, и е
структуриран в следните работни области: борба с измамите, технически,
юридически, финансови и грижа за клиента.
Нашият методически и тактически модел за разследване на измами борави със
следните инструменти: становища, справки, изследвания, технически разследвания,
допълнителни технически разследвания в случай на съмнение, разширяване и
задълбочаване на разследвания, експертиза.
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Вашите ползи
 Плащате по - малко!

 Изплащате истинския размер на щетите!
 Придържане към вашия интерес!
 Започнете с регрес!

 Работа с топ сектерна информация!
 Яснота в реално време за водачите!
 Двоен контрол!

 Разширете своя собствен отбор с нашето партньорство!
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Териториален обхват
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ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЩЕТИ
Защити парите си!

2016
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