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Prezes D.A.S. Rafał Hiszpański wyróżniony tytułem TOP Profesjonalista
Rafał Hiszpański, Prezes D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. znalazł się w
gronie wyróżniających się menedżerów nagrodzonych tytułem TOP Profesjonalista 2017,
przyznawanym przez biznesowy dodatek tygodnika „Wprost”. D.A.S. TUOP zostało także
nagrodzone w kategorii „najlepsza usługa”.
„Business Gate”, comiesięczny dodatek biznesowy tygodnika „Wprost”, już po raz trzeci
przyznał tytuły TOP Profesjonalisty. Nagrody otrzymali prezesi, którzy mogą poszczycić się
wysokimi standardami w zarządzaniu. Na decyzję redakcji złożyła się ocena jakości zarządzania
firmą, jej strategii i rozwoju, a także konsekwencji w działaniu i budowie profesjonalnego
wizerunku w otoczeniu biznesowym i opinii publicznej.
TOP Profesjonalistą 2017 w kategorii najlepszy menedżer został Rafał Hiszpański, Prezes D.A.S.
Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A, lidera na rynku ubezpieczeń ochrony prawnej
w Polsce. Dodatkowo, D.A.S. TUOP zostało także docenione w rankingu w kategorii „najlepsza
usługa”.
- Cieszę się, że doceniono moje działanie na rynku, na którym jestem już od 25 lat. Wyróżnienie
mianem TOP Profesjonalisty to jednak wyjątkowy zaszczyt nie tylko dla mnie, ale przede
wszystkim dla naszej firmy i całego zespołu. Stanowisko Prezesa D.A.S. TUOP objąłem
stosunkowo niedawno, ale bardzo wiele udało nam się w tym czasie wspólnie osiągnąć. Firma
przeszła już wiele zmian, niemało zadań jeszcze przed nami, ale widać, że rozwijamy skrzydła, a
D.A.S. oraz cały rynek ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce mają przed sobą ogromny
potencjał rozwoju. Ta nagroda utwierdza mnie w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek
– komentuje Rafał Hiszpański, Prezes D.A.S. TUOP.
Statuetki zostały wręczone laureatom podczas uroczystej gali 11 kwietnia br. przez Jacka
Pochłopienia, redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”. W trakcie gali odbyła się również
debata poświęcona znaczeniu profesjonalizmu, jakości i doświadczenia dla rozwoju firm w
różnych branżach. Poza Rafałem Hiszpańskim, który mówił o swoich doświadczeniach w branży
ubezpieczeń, w debacie uczestniczyli też Alexandra Kazimierski, Executive Director w Hudson,
Ewa Małyszko, Prezes TFI BGK oraz Krzysztof Krystowski, Prezes PZL Świdnik. Debatę
poprowadził Jacek Pochłopień.
---

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące
wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej. Wśród produktów Towarzystwa znajdują się: Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej Życia Prywatnego, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Firmy lub Wolnego Zawodu oraz Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej Pojazdu. W 2015 r. Towarzystwo obsługiwało ponad 82% wszystkich zdarzeń objętych
ubezpieczeniem, jednocześnie wypłacając ponad 53% wszystkich odszkodowań i świadczeń z zakresu ubezpieczeń
ochrony prawnej na polskim rynku.
Marka D.A.S. powstała w 1928 r. w Niemczech. Obecnie działają pod nią spółki, które ubezpieczają 9 mln klientów,
w 16 krajach Europy oraz w Kanadzie. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. jest także częścią
europejskiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Versicherung AG, należącej do największego światowego
reasekuratora Münich Re.
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