
Ons is ’n geregistreerde finansiële diensverskaffer FSP 765

Die versekeringsbedryf word gereeld deur 
groot, deurlopende veranderings in 
regulasies in die gesig gestaar.

Orchid Risk verskaf mededingende 
oplossings vir versekering en risikobestuur 
aan onafhanklike korttermyn-makelaars. 
Ons kombineer sagteware, sake en dienste 
vir die prosessering van data om al ons 
finansiële diensverskaffers by te staan en jou 
sakegeleenthede te maksimaliseer.

Ons verskaf oplossings wat versekering se 
hele waardeketting van kwotasies tot 
eisbestuur rugsteun.

Maar jy val vas met administratiewe 
take wat jou uitput en min tyd vir 
persoonlike gesprekke met kliënte 
bied.
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Ons gee jou ’n stewige grondslag sodat jy op jou 
kliënte kan konsentreer terwyl ons vir die res sorg

As jy ons administratiewe diens 
gebruik, het jy meer tyd vir kliënte

Ons dienste sluit in:

Volle kwotasievermoë, uitreiking 
van polisse en onderhoud

Vermoë om jou produkaanbod vir 
kliënte ’n “wit etiket” te gee

Administrasie sluit eise en 
invordering van debietorders in

Toegang tot die wyer 
versekeringsmark

BEVEILIG SAKEKONTINUÏTEIT

Ons verseker dat jou besigheid sal 
aanhou werk as jy self nie meer 
daartoe in staat is nie

Ons benadering vergemaklik die 
oorgangsproses en verseker jou 
nalatenskap

Ons waarborg ’n deurlopende 
inkomste vir jou lewensmaat en 
familie

OPLOSSINGS VIR REGULERING 
EN FAIS-NAKOMING

Bestee minder tyd aan nakoming en 
meer tyd aan kliëntediens.

Ons staan jou by met:

Al jou regulering en FAIS-vereistes 
en deel ons kennis

Gewaarborgde nakoming van 
die Finansiële Diensteraad se 
wetlike vereistes 
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Ons bied jou praktiese leiding, 
sake-evaluerings en waardasies 
om jou opvolgplan te beveilig

Ons identifiseer en integreer jou 
opvolger om jou uitstekende 
kliënteverhoudinge te bewaar

Ons bied uitkoopgeleenthede

ADMINISTRASIEDIENS
VIR VERSEKERING

WANNEER JY WIL AFTREE/UIT 
DIE BEDRYF TREE

op kliënteverhoudings
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@ VIR MEER INLIGTING:
orchidrisk.co.za

SKAKEL ONS:
0861 366 044

E-POS:
Info@orchidrisk.co.za


