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                                                 METODOLOGIE DE LUCRU 
 
 

1. Fiecare membru IPA si rudele de gradul 1 ale acestora pot obtine orice oferta de asigurare, 
consultanta de specialitate pentru analiza riscului si daune. 

2. Pentru aceasta se descarca din GOOGLE PLAY aplicatia Titan Broker, pe telefonul mobil, pentru cei 
ce au telefoane android. In aplicatie primiti indicatii pentru pasii de urmat, adica in functie de tipul de 
asigurare dorit, ce documente trebuie sa incarcati in aplicatie, acolo puteti mentiona si modul de 
plata. 

3. Cei ce au iphone, pot intra prin website-ul Titan Broker si acolo, sub poza cu reclama aplicatiei de 
telefon, este un buton“Asigurari pe baza de fotografii“ unde gasiti acelasi lucru ca pe aplicatia de 
mobil. Acolo aveti toate indicatiile si pasii de urmat, pentru a trimite spre ofertare. 

4. Dupa ce primim mesajul de la dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 9-17, va contactam in 
maxim 15 minute si dupa ce ne punem de acord cu ce se doreste a se oferta, in cel mai scurt timp 
posibil o facem si trimitem catre dumneavoastra oferta, pe adresa de e-mail sau whatsapp. 

5. Daca se mai doresc lamurii, va sunam si va explicam ofertele pentru a va ajuta in decizie. 
6. Va trimitem decontul de prima si dumneavoastra efectuati plata in contul indicat de noi in decont. 
7. Cand se confirma plata va trimitem polita de asigurare. 
8. Pentru inspectiile de risc, acolo unde societatea si produsul o impun, va indicam noi unde sa o faceti 

on-line. 
9. Broker-ul, pune la dispoziţia fiecărui membru IPA, Condiţiile generale si Condiţiile specifice pentru 

politele de asigurare emise. 
10. Broker-ul  informeza asiguratul,cu privire la obligaţiile pe  care le are conform  politei  de asigurare si 

conditiilor de asigurare ce fac parte integranta din aceasta si de faptul că neîndeplinirea acestor 
obligaţii îndreptăţeşte Asiguratorul sa refuze plata despăgubirilor pentru poliţa în cauză.   

11. Broker-ul acorda reducerile stabilite prin conventia incheiata cu IPA Romania. 
12. Pentru polita de asigurare de sanatate fiecare membru va completa cererea de inscriere si  o va trimite 

pe adresa de e-mail: ipa@titanbroker.ro 
13. Broker-ul acorda gratuit polita „Signal expert“ B1, pentru orice asigurare casco incheiata cu noi. Ce 

trebuie sa faceti pentru a beneficia de acest serviciu ? 
Dupa ce primiti aceasta polita intrati pe internet si descarcati aplicatia „Signal expert“. Acolo va cere 
sa va autentificati. Pe polita care o primiti de la noi, aveti un cod. Introduceti acel cod si se deschide 
aplicatia. In caz de dauna, folositi aplicatia, unde o sa va gasiti numarul dvs. de polita intrati sa 
deschideti dosarul de dauna. Aveti acolo si numarul de call center; 
Imediat o sa primi ajutor in cazul in care masina este nedeplasabila, atat a dvs. cat si acelui cu care 
aveti evenimentul, sunteti tractati in limita de 100 Km.  
Un inspector o sa mearga cu dvs. la asigurator pentru semnarea declaratiei soferului si o sa va 
indrume spre service, etc. 
In speranta ca am atins toate problemele va astemtam alaturi de noi, pentru a va proteja: familia, casa, 
sanatatea. 
 
Pentru informatii suplimentare contact telefonic: 0758.110.479 
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