Informacja prasowa

Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

Rafał Hiszpański został Prezesem Zarządu
Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes
Komisja Nadzoru Finansowego podczas, odbywającego się 9 kwietnia 2013 roku, 179
posiedzenia zatwierdziła Rafała Hiszpańskiego na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Euler Hermes SA.
Rafał Hiszpański z międzynarodową grupą Euler Hermes, będącą światowym liderem w
ubezpieczaniu transakcji oraz dostarczającą raporty handlowe i odzyskującą należności, jest
związany od listopada 2012 roku, kiedy został powołany na Prezesa Zarządu Euler Hermes Services
Polska Sp. z o.o.
Rafał Hiszpański przeszedł do Euler Hermes z Grupy WARTA, gdzie początkowo tworzył i zarządzał
strukturami windykacyjnymi i działem obsługi sprzedaży. Następnie kierował projektem integracji back
office’u operacyjnego Grupy KBC Polska, a także zarządzał działami administracji w spółkach Kredyt
Bank S.A. oraz Grupy WARTA. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa spółki Warta Nieruchomości Sp.
z o.o. Ostatnio zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego w TUiR Warta S.A., gdzie odpowiadał
za sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym także poprzez sieci
sprzedaży partnerów zewnętrznych.
Rafał Hiszpański jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania Szkoły
Głównej Handlowej.
Euler Hermes oferuje produkty i usługi z zakresu ubezpieczenia należności w Polsce od 1998 roku.
Obecnie zatrudnia ponad 210 osób w oddziałach w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Gdyni i we
Wrocławiu.
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Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jednym z liderów w zakresie
gwarancji
ubezpieczeniowych
i
windykacji
należności.
Euler
Hermes
zatrudnia
ponad
6 000 pracowników w ponad 50 krajach, oferując kompleksowe usługi w zakresie zarządzania należnościami.
Skonsolidowany obrót grupy Euler Hermes w 2012 roku wyniósł 2,4 miliarda euro. Euler Hermes rozwinął
międzynarodową sieć nadzoru, która umożliwia analizę stabilności finansowej ponad 40 milionów
przedsiębiorstw na całym świecie. Na koniec grudnia 2012 Grupa Euler Hermes na całym świecie obejmowała
ochroną ubezpieczeniową transakcje handlowe na kwotę 770 mld euro.
***
Euler Hermes, członek gupy Allianz, jest notowany na giełdzie Euronext w Paryżu i otrzymał rating AA- od
agencji Standard & Poor’s. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.eulerhermes.com oraz śledzenia Twittera @eulerhermes
***
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje
ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca
na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę
ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
Usługi doradztwa prawnego świadczy Euler Hermes, Mierzejewska - Kancelaria Prawna Sp. k.

