
 

ADABET Kazimierz Adamski            Golub-Dobrzyń, 11.07.2016 r. 

 

ul. Piaskowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń 

tel. 56 683 28 17, fax: 56 682 13 51 

Dział sprzedaży 56 683 53 94 

e-mail: adabet@adabet.pl 

NIP: 878-000-09-29 

 

 

LIST REFERENCYJNY 

 

 Firma  charakteryzuje się profesjonalnym 

podejściem, skutecznością i sprawnością w załatwianiu wszelkich 

spraw związanych z ubezpieczeniami. 

 Nowoczesne formy kontaktu z klientem oraz przekazywania 

dokumentów, sympatyczna obsługa, pomoc i doradztwo w razie 

jakichkolwiek pytań, wątpliwości bądź niejasności. 

 Firma ADABET Kazimierz Adamski zdecydowanie poleca usługi 

Grupy brokerskiej CERTUM Sp. z o. o. do najwyższej jakości obsługi 

w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym każdego 

przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+48 506 064 310            borys-stanicki@adabet.pl   8779900         borys-stanicki 





 

Bydgoszcz, 07.07.2016 r. 

Flame Employment Polska Sp. z o.o. 

ul. Niedźwiedzia 5/2 

85-103 Bydgoszcz 

 

    Flame Employment Polska Sp. z o.o. z przyjemnością poleca 

usługi Grupy Brokerskiej Certum Sp. z o.o. w zakresie obsługi brokerskiej oraz 

zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.  

     Dzięki współpracy z Certum mamy dostęp do najlepszych ubezpieczycieli na 

rynku. Certum zawsze przedstawia nam rzetelne porównanie ofert i 

rekomenduje nam najlepsze rozwiązanie dostosowane do naszych potrzeb. 

     Certum na bieżąco informuje nas o trendach w branży oraz edukuje nas w 

zakresie trafnej oceny czynników związanych z ubezpieczeniem.  

     Za pośrednictwem Certum wybraliśmy ofertę ubezpieczenia naszej 

działalności oraz ubezpieczenia naszych należności co sprawia, iż spokojnie 

możemy skupić się na realizacji celów biznesowych wiedząc, że nasz biznes jest 

zabezpieczony. 

 

Arseniusz Woliński 

Prokurent / Dyrektor Operacyjny 

Tel: 517 – 531 - 666 



 
 

 

 

Meblik Sp. z o.o. 
Topole 42, 89-600 Chojnice 
Tel./fax : +48 52 397 69 03 
www.meblik.pl 

Siedziba Spółki: Topole 42, 89-600 Chojnice, Polska 

NIP 555-207-96-57 REGON 220820135 
Zarząd Spółki: Prezes Stanisław Gierszewski, Wiceprezes Andrzej Zabłotny  

KRS 0000332114 Sąd Rejonowy Gd-Północ Kapitał Zakładowy 5 000 000 PLN 

 

 
 

Topole 2016-06-23 

 
Meblik sp. z o.o. 
Topole 42  
89-600  Chojnice  

 

Tel. 696 635 904 
a.zablotny@meblik.pl 
 

 

 

Referencje 
 
 

 Firma Meblik Sp. z o. o. z przyjemnością informuje, że Grupa Brokerska 
Certum Sp. z o. o. zapewnia nam najwyższej jakości usługi w zakresie czynności 
brokerskich. Nasza firma zawsze może liczyć na pełną ocenę ryzyka, profesjonalne 
przygotowanie zapytań ofertowych oraz sprawną obsługę szkód.  
 Grupa Brokerska Certum Sp. z o. o. to zaufana marka na rynku brokerskim, 
która znacząco poprawiła efektywność wydatkowania środków na ubezpieczenie 
naszej firmy, jednocześnie znacząco podnosząc jakość posiadanych przez nas polis.  
 Na tej podstawie możemy śmiało polecić usługi Grupy Brokerskiej Certum Sp. z 
o.o. innym firmom z branży meblarskiej oraz drzewnej, ale również z innych gałęzi 
przemysłu i transportu.  
 

  












