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Parteneriatul PPTT – GrECo JLT Romania  
Consultanta de risc si brokeraj in asigurari 

 

 

Pentru a asigura accesul membrilor sai la servicii de calitate, Patronatul Producatorilor de Timplarie 

Termoizolanta (PPTT) a dezvoltat un parteneriat cu GrECo JLT Romania pentru servicii de consultanta de risc 

si brokeraj in asigurari. 

Grupul GrECo JLT este lider de piata in CEE / CEE / CIS in managementul riscurilor si consultantei in 

asigurari. Mai multe detalii se pot gasi la urmatoarele adrese  www.greco-jlt.com/ro sau www.pptt.ro/ 

 

In industria constructiilor, GrECo JLT se distinge prin expertiza si solutii inovatoare, grupul si entitatea locala 

fiind implicate intr-o multitudine de proiecte (constructii civile, infrastructura, hale industriale, montaj etc.), in 

toate fazele de proiect (planificare, design, executie,mentenanta, operational etc.). 

 

Serviciile oferite de GrECo JLT Romania in cadrul parteneriatului cu PPTT sunt: 

Persoane de contact: 

Eduard Simionescu – Director General                                                                                  

E-mail: e.simionescu@ro.greco.eu     

Telefon mobil: 0756.104.104        

                   

Consultanta de 
risc

• Consiliere gratis 
pentru membrii 
PPTT

• Consultanta de 
specialitate pentru 
proiectele de 
constructii

Brokeraj in 
asigurari

• Echipa de 
specialisti in 
negocierea si 
plasarea  riscurilor 
pe piata locala si 
internationala de 
asigurari

Produse de 
asigurare PPTT

• Configurare 
produse de 
asigurare dedicate 
pentru membri: 
CAR/EAR, garantii  
si raspundere 
civila in constructii  

Proiecte 
educationale

• Organizare 
seminarii de 
specialitate pentru 
membrii PPTT

http://www.greco-jlt.com/ro
http://www.pptt.ro/
mailto:e.simionescu@ro.greco.eu
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Serviciile noastre. Beneficiile dumneavoastră. 

 

 

1 Analiza de risc 

Prin atentia noastra acordata industriei constructiilor si proiectelor, 

intelegem elementele de risc specifice ale organizarii unui proiect si 

interactiunile intre beneficiari, contractori, finantatori, subcontractori si 

autoritati si va putem consilia in aceasta privinta.  

2 Conceptul de 
asigurare 

 
Acordam consiliere cu privire la riscuri avand in vedere  capacitatea 
existenta in piata, care dintre riscuri si cum pot fi acestea alocate si 
transferate prin contracte de asigurare. Combinand accesul la piete de 
asigurare specializate locale si internationale cu expertiza tehnica de 
cea mai inalta calitate, va putem furniza un grad ridicat de siguranta si 
un cost redus alocat programului de asigurare. 

 

3 Risk 
engineering 

 
Detinem in cadrul grupului o divizie specializata in furnizarea de servicii 
de risk management. Evaluarea riscurilor la fata locului si acordarea de 
suport pentru a le tine sub control sunt servicii de care puteti beneficia 
atat pentru finalizarea cu succes a proiectului, cat si pentru minimizarea  
costurilor de transfer al riscului. 

 

4 Servicii 

 
Promisiunile sunt facute pentru a fi respectate. In caz de dauna, 
promisiunea trebuie tinuta de asigurator si acoperirea trebuie sa-si 
dovedeasca utilitatea. Raportari concise si acces la situatia daunelor va 
asigura informarea in timp real, eliberandu-va timp pentru dezvoltarea 
afacerii. 

 

5 Consultanta 

 
Finantarea unui proiect fara posibilitatea de a influenta in mod direct 
executia sa presupune o posibilitate limitata de interventie o data ce 
detaliile au fost stabilite. Noi oferim consultanta in privinta 
conformitatii acoperirii sau analizam politele de asigurare existente, in 
baza solicitarilor Dvs sau ale finantatorului. 

  
 


