
Dziś chciałem się z Państwem podzielić 
pewną historią…

Dzień Dobry!

To cudowna 
wiadomość Pani 

Soniu!

Doradzam moim Klientom w wyborze najlepszych ubezpieczeń już od 15 lat. 
Często moi Klienci dziękują mi za ubezpieczenie, które dla nich wybrałem. 

I o takim przypadku będzie dzisiejsza historia.

Jakiś czas temu odwiedziła mnie bardzo 
sympatyczna Pani Sonia - Menedżer Proama.

Panie Marku! Mam dobre wieści 
z Proama! Wprowadziliśmy do sprzedaży 
ubezpieczenie kosztów leczenia za 

granicą, czyli Proama Podróż!

Klienci coraz częściej pytają się o oferty 
ubezpieczenia podróżnego. Przeczytam 

dokładnie każdy akapit z OWU, ponieważ 
chcę mieć pewność, że to dobry produkt, 

który będę mógł polecić klientom.

Kiedy miałem już pewność, że to dobry produkt z czystym sumieniem poleciłem go rodzinie Proamowskich, która chciała kupić 
ubezpieczenie na kilkudniowy wyjazd do Czech

Wspaniała wycieczka 
Proamowskich trwała 
w najlepsze!

Jednak najmłodsze dziecko 
niespodziewanie zachorowało! Wysoka 

temperatura, okropny kaszel… 
Sytuacja stawała się dramatyczna!

To niesamowite jak Proama 
wykorzystuje najnowsze 
nowinki techniczne! Państwo 
Proamowscy zostali połą-
czeni przez  SKYPE z dy-
żurnym pediatrą w Polsce. 
Wniosek był jednoznaczny 
– potrzebna była szybka 
wizyta lekarza!

Godzinę później lekarz wysłany przez Centrum Pomocy Proama był już na miejscu. 
Konieczny był antybiotyk, ale na szczęście obyło się bez wizyty w szpitalu. 

 Lekarz wypisał recepty, które pan 
Proamowski zrealizował w aptece. 

Sytuacja została opanowana!

Była to dla Państwa Proamowskich 
trudna sytuacja, ale dzięki Proama 
nie byli sami. Dla mnie, jako Agenta 
Ubezpieczeniowego, było ważne, że 
ochrona ubezpieczenia Proama Podróż 

działa bez zarzutu. 

Często klienci pytają mnie: po co mi polisa 
ubezpieczeniowa na wyjazd? Mówię im wtedy, 
wyobraźcie sobie, że pakujecie rzeczy do 
bagażnika czy nadajecie bagaż na lotnisku. 
Zabieracie ze sobą jeszcze ważną rzecz: „czek”. 

I choć tym „czekiem” nie zapłacicie za bilet do 
muzeum czy za drinka w barze, to właśnie dzięki 
niemu macie wsparcie finansowe oraz opiekę jeśli 

niespodziewanie zdarzy się coś złego.
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Polisa turystyczna to bezpieczeństwo i ochrona, 
wszędzie tam gdzie cieszysz się urlopem
wyjazdem i wakacjami.

Zawsze powtarzam moim Klientom 
– gdy coś złego dzieje się podczas 
wyjazdu za granicą, bez wahania 

dzwońcie do Centrum Pomocy!

Dobry wieczór, tu 
Centrum Pomocy 
Proama. Jak 

możemy pomóc?

Wszystko będzie dobrze! 
Córka wyzdrowieje, 

proszę podać 
lekarstwa.

PRZYGODY 
PROAMOWSKICH


