
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Background release 
 
 
Centrum Odszkodowań DRB jest jedną z największych i najaktywniej działających firm na rynku 

odszkodowań w Polsce, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim 

uzyskać należne odszkodowania i świadczenia.  

OBEJRZYJ FILM NA TEMAT DRB  - tutaj >> 

DRB reprezentuje klientów w kontaktach z Ubezpieczycielami i jest ich Partnerem w dochodzeniu 

roszczeń. Siedziba firmy znajduje się w Legnicy, a przedstawiciele DRB działają na terenie całej Polski.  

Zadaniem specjalistów DRB jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom 

w uzyskaniu odszkodowania (szkody osobowe i rzeczowe), zarówno na drodze polubownej, jak i na 

sądowej (własna Kancelaria Radców Prawnych DRB).  

DRB to jeden z liderów rynku odszkodowawczego w Polsce. 

DRB to profesjonalny zespół specjalistów, których ponad 13-letnia praca przyniosła efekt w postaci 

kilkudziesięciu tysięcy klientów zadowolonych z uzyskania dla nich należytych rekompensat 

finansowych. To Spółka, gdzie bezpieczeństwo i wysoka jakość świadczonych usług są priorytetem. 

Ponadto DRB to firma godna zaufania i rzetelna, o czym świadczą liczne wyróżnienia oraz 

certyfikaty przyznane przez niezależnych ekspertów, m.in.: „Przedsiębiorstwo Fair Play 2017”, „Firma 

Godna Zaufania 2017”, „Solidna Firma 2017”, „Lider Rynku 2015”, a także „Wiarygodna Firma” i „Firma 

Roku 2015”. DRB to też silny partner biznesowy działający w ramach Polskiej Izby Doradców 

i Pośredników Odszkodowawczych. 

Centrum Odszkodowań DRB to firma odpowiedzialna społecznie. Swoje działania w relacjach ze 

wszystkimi klientami, partnerami i pracownikami opiera na Kodeksie Etycznym. DRB włącza się w życie 

lokalnych społeczności poprzez angażowanie się w regionalne inicjatywy, a także wspiera finansowo 

szczytne cele wpisane w swoją strategię.  

Więcej informacji na temat działalności firmy, a także porady ekspertów oraz opinie klientów dostępne 

są na stronie: www.drb.pl , a także na kanale YouTube i Facebooku.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msDHXnwhHow
https://www.youtube.com/watch?v=msDHXnwhHow
http://www.drb.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC675g0Uw9j2BRP9Nfjm-gag/videos
https://www.facebook.com/DRBCentrum


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KONTAKT Z MEDIAMI 

Z chęcią współpracujemy z przedstawicielami mediów udzielając im komentarzy na temat: 

• działalności naszej firmy, 

• bieżących spraw z rynku odszkodowań, 

• zmian w regulacjach prawnych, 

• istotnych kwestii związanych z branżą odszkodowawczą i prawną. 

Kontakt dla mediów: 

Sebastian Łuczak 

Rzecznik prasowy 

M |  515 016 470 

E  |  media@drb.pl 

 

 

 
 
 


