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 O FIRMIE

AMA CONSULTING jest multiagencją ubezpieczeniową, która może pochwalić się wieloletnim
doświadczeniem na rynku. Firma powstała w 1999 roku i od tego czasu cieszy się niezmiennie
pozytywnymi opiniami klientów, którzy zdecydowali się na wykupienie oferowanych
ubezpieczeń. Od początku priorytetem agencji było świadczenie usług na najwyższym
poziomie, a także stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Obecnie firma o stabilnej
pozycji na terenie Warszawy zapewnia szereg zróżnicowanych propozycji kierowanych
zarówno do osób prywatnych, jak i firm.

 Multiagencja ubezpieczeniowa Ama Consulting 

Profesjonalna oraz kompleksowa
obsługa klientów indywidualnych
oraz firm

Agencja ubezpieczeń jest znana z
indywidualnego podejścia do każdego
klienta, z respektowaniem jego wszelkich
potrzeb oraz oczekiwań. Oferuje szeroki
wachlarz możliwości, wśród których każdy
bez wątpienia znajdzie opcję dla siebie.
Dobrze wykwalifikowani specjaliści, którzy
w profesjonalny sposób podchodzą do
powierzonych zadań, zawsze stają na
wysokości zadania, gwarantując
kompleksową obsługę. Oferta obejmująca
ubezpieczenia dotyczy wariantów
indywidualnych, dedykowanych firmom, a
także OC.

Szeroki zakres usług świadczonych na
najwyższym poziomie

Wśród proponowanych opcji są
ubezpieczenia lekarzy, jak również szkół i
przedszkoli, biur rachunkowych czy aut
zabytkowych. Bogata oferta dotyczy także
obowiązkowych ubezpieczeń agencji ochrony,
zarządców nieruchomości, przewoźników
oraz organizatorów imprez masowych.
Otwierając się na wszystkie oczekiwania
klientów, agencja ubezpieczeń przygotowała
również propozycje dotyczące ubezpieczenia
na życie, majątkowego, zdrowotnego czy
komunikacyjnego. Nie zabrakło także
ubezpieczeń prawnych, turystycznych,
cywilnych oraz rolniczych.

Spokój o to, co w życiu najważniejsze

Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz przygotowanie oferty najkorzystniejszej
dla danego przypadku. Agencja działa na terenie miasta Warszawa, a poszczególne biura
znajdują się na Białołęce oraz Mokotów. Pracownicy nieustannie poszerzają swoje
kwalifikacje, a oferta jest na bieżąco aktualizowana. Warto zadbać o siebie i swoich bliskich,
mając na uwadze dobro osób i mienia. Wykupując wybrane ubezpieczenie mamy pewność,
że nasze dobra będą odpowiednio zabezpieczone. Spokój o to, co najważniejsze, jest
niezwykle ważny, szczególnie w wiecznym pędzie oraz stresowym trybie życia, z którym
obecnie mamy do czynienia. Zachęcamy do skorzystania ze świadczonych przez nas usług.
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