Finančné a časové úspory,
ktoré prináša spolupráca
s našou spoločnosťou

Poistenie
Financie

• Zodpovednostné poistenie
• Poplatky za registráciu v NBS a jej zmeny
• Poplatok za dohľad zo strany NBS
• Náklady na právne služby
• Náklady na administratívnu silu
• Cestovné náklady spojené s návštevami poisťovní
• Náklady na telefonovanie
• Náklady na internet
• Náklady na prenájom
• Náklady na kancelárske zariadenie
a spotrebný materiál

• Náklady na techniku
• Náklady na vizitky
• Náklady na marketing

Výhody
spolupracovníka
spoločnosti

Poistenie & Financie, s. r. o.
Na úvrati 52
821 04 Bratislava

Veríme, že vďaka spolupráci s nami,
získate viac času pre to najcennejšie čo máte:
seba a svoju rodinu

Telefón: (02) 43 63 73 77-78
Fax: (02) 43 63 73 77-79
E-mail: info@poistfin.sk
www.poistfin.sk

Poctivo o poistení a financiách

Zmluvné podmienky

• Garancia výplaty provízií vo výške 50% počas
dvoch rokov pozostalým pri úmrtí spolupracovníka

• Dedenie kmeňa klientov a podriadenej štruktúry
• Prevod kmeňa klientov
Právne zázemie

• Prevzatie povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu
• Prevzatie všetkých oznamovacích, registračných,
•
•
•

štatistických a iných povinností vyplývajúcich
zo zákona č. 186/2009 ku NBS a klientom
Zápis do registra NBS (vrátane poplatku za zápis)
Ohlasovanie zmien v zápise v registri NBS (vrátane
poplatku za zmenu zápisu)
Vystavenie osvedčenia o zápise do príslušného
podregistra v registri NBS

Technické zázemie

• vyspelý online softvér Evolio 7, s pravdepodobne
najvariabilnejším províznym systémom na trhu
• Zriadenie nelimitovaného mailového účtu v tvare
meno@poistfin.sk
• Telefón - neobmedzené volania do pevnej siete
aj na mobily
• Fax – prijímanie a odosielanie
• Neobmedzené pripojenie k internetu
• WiFi
• Použitie tlačiarne
• Poskytnutie USB kľúča s čítačkou odtlačkov prstov
•

a šifrovaním na uchovávanie skenov poistných zmlúv
(kmeňa)
Zriadenie a aktualizácia elektronických prístupov
do informačných systémov poisťovní a iných
partnerov

Administratívne zázemie

• Poskytnutie zariadeného pracovného priestoru
v kancelárii spoločnosti

• Materiály a tlačivá na jednom mieste
• Odovzdávanie produkcie na jednom mieste
• Skenovanie všetkých dokumentov
• Kompletné spracovanie produkcie na jednom mieste
•
•
•
•
•

(zbežná kontrola, zaevidovanie do súpisiek, taxácia
do informačného systému spoločnosti)
Evidencia, postúpenie a urgencia vybavenia
intervencií
Postupovanie informácií o neplatičoch
Mesačné zostavy realizovanej produkcie
Evidencia pošty, jej spracovanie a odoslanie
Vlastné formuláre a iné pomôcky uľahčujúce prácu

Provízie

• Organizovanie školení podľa požiadaviek
obchodnej siete
• Informovanie o zákonných podmienkach
vykonávania finančného sprostredkovania

• Poskytnutie základných informácií o všeobecných
zákonných podmienkach vykonávania SZČ

Kariéra

• Možnosť budovať vlastnú podriadenú štruktúru
•
•

tipérov, predajcov a sprostredkovateľov
Definované cieľové stavy kmeňa (aby sprostredkovatelia neboli tlačení do nového obchodu
donekonečna)
Jasné a prehľadné kariérne podmienky s rešpektom
k individuálnej situácii

• Mimoriadne flexibilný provízny systém softvéru
•
•
•
•

Evolio 7 s rozlišovaním výplaty pre pozície tip, predaj,
servis a ich ľubovoľného delenia
Rozúčtovanie provízií, tlač províznych zostáv,
výplata provízií
Kontrola a reklamácie provízií vo finančných
inštitúciách
Výplata tipérov priamo spoločnosťou
Výplata provízií za podriadenú štruktúru

Kolegialita

• Zastupovanie počas dovolenky, choroby
• Aktuálne informácie od kolegov pracujúcich
v rovnakom priestore
• Vzájomné poradenstvo
Informácie

• Aktualizované adresáre kontaktov z poisťovní
(na stiahnutie)
• Aktualizované sumárne produktové informácie,
najmä kasko a PZP (na stiahnutie)
• Pravidelné mesačné porady s občerstvením
(produktové zmeny, aktuálne skúsenosti, novinky)
• Aktualizovaná smernica o prevodoch kmeňa
so všetkými potrebnými formulármi

Marketing

• Vizitky
• Propagačný materiál
• Hlavičkový papier
• Web stránka spoločnosti www.poistfin.sk
Bohatý výber produktov

• Zastrešenie 12 poisťovní, jednej DDS, jednej
stavebnej sporiteľne
• Plánované rozšírenie na ďalšie finančné produkty

