
Kroki w procesie sprzedaży
ERGO 4

8. Proces UWR
 Skontaktuj się z klientem, 
którego wniosek został 
skierowany do UWR, 
przedstaw kolejne kroki 
obsługi wniosku

6. Prezentacja 
propozycji 
ubezpieczenia
Przygotuj odpowiednią 
argumentację 
i przedstaw klientowi 
korzyści ubezpieczenia

4. Analiza potrzeb 
klienta
Ustal dogodny termin 
i przygotuj się do rozmowy 
z klientem

3. Rozmowa
  Rozpocznij rozmowę 
z klientem na temat potrzeb 
ubezpieczenia na życie

2. Klient
Przygotuj bazę  
potencjalnych klientów,  
z którymi możesz  
rozpocząć rozmowę

10. Polisa
Przekaż klientowi wystawioną 
polisę i poinformuj 
o możliwościach iKonta

9. Akceptacja oferty
Wskaż klientowi maksymalny 
termin na akceptacje oferty

7. Oferta
 Przekaż klientowi ofertę 
i zapoznaj go ze zdalną 
obsługą polisy

5. Kalkulacja
Przygotuj kilka wariantów 
kalkulacji dla klienta

1. Marketing
Zadbaj o aktualne 
materiały marketingowe 
i promocję w Social Media
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Marketing

Śledź nasze profile 
w Social Media Dialog 
w Ubezpieczeniach
Strefa Agenta.

Korzystaj z materiałów 
podczas rozmów z klientem.

Pamiętaj zawsze posługuj 
się aktualnymi materiałami 
marketingowymi, które 
są dostępne w wersji 
elektronicznej lub u twojego 
opiekuna.

Dostępne materiały marketingowe

Grafiki do mediów 
społecznościowych:

1

Ulotka ERGO 4  
– ogólna

Ulotka ERGO 4  
– Poważne Zachorowanie 
i Global Doctors

Ulotka ERGO 4  
– Zdrowie dziecka 
i Global Doctors

ERGO 4 – plakaty

Aktualne materiały zawsze znajdziesz w Centrum Informacji

Ulotka ERGO 4  
- Ubezpieczenie życia

Kliknij w obrazek, 
aby pobrać 
elektroniczną 
wersję materiału

https://ci.ergohestia.pl/#/library/ergo_4
http://ergohestia.pl/ulotka-ogolna
http://ergohestia.pl/Zdrowie-dziecka-i-Global-Doctors-ulotka
http://ergohestia.pl/Powaze-Zachorowanie-i-Global-Doctors-ulotka
http://ergohestia.pl/na-bank-ulotka
http://ergohestia.pl/na-bank-plakat
http://ergohestia.pl/Powazne-Zachorowanie-plakat
http://ergohestia.pl/Grafiki-do-mediow-spolecznosciowych
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Klient

2

Każdemu klientowi możesz zaproponować ofertę ERGO 4, musisz tylko dobrze rozpoznać jego potrzeby

Wiele informacji istotnych dla lepszego poznania Twojego klienta znajdziesz w jego iKoncie. Tu wskazujemy przykładowe obserwacje:

UL. POGODNA E7 909000000000 Od 2021–03–01 Do 2022–02–28 1 005,00 zł

 JANINA HESTYJNA ERGO Sport 909000000000 Od 2021–04–08 Do 2022–04–27 630,00 zł

JAN HESTYJNY ERGO Podróż 909000000000 Od 2021–04–02 Do 2022–04–04 158,00 zł

UL. KWIATOWA Mój Dom SOLO 909000000000 Od 2020–12–10 Do 2023–12–09 160,00 zł

 AUDI, Q7 05–09 E7 909000000000 Od 2021–01–04 Do 2022–01–03 3 685,00 zł

Singielka, która pracuje 
w korporacji. Jej pasją jest 
sport – każdą wolną chwilę 
stara się spędzać aktywnie. 
Ciekawe czy klientka zadbała 
o pełną ochronę swojego 
zdrowia?

Zaproponuj klientce 
ubezpieczenie 
Uszkodzenie ciała NW 
i Poważne zachorowanie 
jako uzupełnienie 
posiadanej oferty NNW.

Trzyletnia umowa z cesją na 
bank. Czy klienci pomyśleli 
również o zabezpieczeniu 
bliskich i zadbali o ochronę 
swojego życie i zdrowia? 

Porozmawiaj z klientem 
o Ubezpieczeniu życia 
i Niezdolności do pracy. 
Pamiętaj, że przy cesji 
na bank klient może 
być zainteresowany 
zabezpieczeniem 
rodziny w sytuacji, kiedy 
zabraknie głównego 
żywiciela. Ubezpieczenie 
na życie może być 
również wymaganiem 
banku przy kredycie 
hipotecznym.

Klient dużo podróżuje 
służbowo. Bardzo angażuje 
się w pracę i obowiązki 
służbowe, ale czy myślał 
o sytuacji, w której z powodu 
poważnej choroby nie będzie 
mógł przez dłuższy czas 
pracować? 

Porozmawiaj z klientem 
o ofercie ubezpieczenia 
Niezdolność do pracy 
i Uszkodzenie ciała NW. 
A może spodoba mu się 
również ubezpieczenie 
Global Doctors. Skoro 
dba o ochronę podczas 
wyjazdów, to dlaczego 
nie miałby zainteresować 
się ochroną przez 24 
godziny na dobę na 
całym świecie?

Klientka przy ubezpieczeniu 
mieszkania wybrała także 
OC w życiu prywatnym 
w III wariancie – 
potrzebowała wysokiej sumy 
i wspominała o dwójce 
małych dzieci. Ciekawe 
czy zadbała również 
o ubezpieczenie dla swoich 
pociech?

Przedstaw klientce atuty 
ubezpieczenia dla dzieci 
w ERGO 4.

Klient zawsze wybiera 
ochronę na najwyższym 
poziomie i ceni sobie dobry 
serwis assistance. Dodatkowo 
w iKoncie możemy stwierdzić 
np. duży przebieg pojazdu 
rok do roku, świadczący 
o aktywnym trybie życia czy 
rodzinny charakter auta, 
którym najprawdopodobniej 
jeżdżą inni członkowie 
rodziny. Ciekawe czy klient 
myślał o ochronie w razie 
wypadku, poważnej choroby 
lub śmierci?

Porozmawiaj z klienem 
o ofercie ERGO 4. 
Szczególnie może 
go zainteresować 
ubezpieczenie Poważne 
zachorowanie oraz 
Global Doctors.

Zastanów się co 
wiesz o swoim kliencie 
i czym możesz go 
zainteresować. 

Przeanalizuj bazę 
swoich klientów.

Sprawdź raport  
odnowień w iHestii.

Znajdź  
„punkt zaczepienia”  
dla oferty ERGO 4.
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Rozmowa

3

Dowiedz się, jak przy sprzedaży ubezpieczeń majątkowych zaprezentować klientowi 
ofertę ubezpieczenia na życie?

Jak przy sprzedaży 
ubezpieczenia 
majątkowego 
zaprezentować 
klientowi ofertę ERGO 4

Jak przy sprzedaży 
ubezpieczenia 
Medical Assistance 
zaprezentować 
klientowi ofertę ERGO 4

Jak rozmawiać z klientem 
o ubezpieczeniu ERGO 4 Poważne 
zachorowanie – kobiety

Jak rozmawiać z klientem 
o ubezpieczeniu dziecka

Jak rozmawiać z klientem 
o ubezpieczeniu ERGO 4 
Ubezpieczenie życia

Jak rozmawiać z klientem 
o ubezpieczeniu ERGO 4 poważne 
zachorowanie – mężczyźni

Skorzystaj z dedykowanych 
materiałów, prezentujących 
w jaki sposób od oferty 
ubezpieczenia majątkowego 
przejść do oferty ubezpieczenia 
na życie.

Wykorzystaj w rozmowie 
z klientem atuty produktowe 
zawarte w materiałach.

Pamiętaj, rozmowa nic nie 
kosztuje!

Kliknij w obrazek, aby pobrać 
elektroniczną wersję materiału

http://ergohestia.pl/Jak-przy-sprzedazy-ubezpieczenia-majatkowego-zaprezentowac-klientowi-oferte-ERGO-4
http://ergohestia.pl/Jak-przy-sprzedazy-ubezpieczenia-Medical-Assistance-zaprezentowac-klientowi-oferte-ERGO-4
http://ergohestia.pl/Jak-rozmawiac-z-klientem-o-ubezpieczeniu-ERGO-4-Powazne-zachorowanie-kobiety
http://ergohestia.pl/Jak-rozmawiac-z-klientem-o-ubezpieczeniu-ERGO-4-powazne-zachorowanie-mezczyzni
http://ergohestia.pl/Jak-rozmawiac-z-klientem-o-ubezpieczeniu-dziecka
http://ergohestia.pl/Jak-rozmawiac-z-klientem-o-ubezpieczeniu-ERGO-4-Ubezpieczenie-zycia
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Analiza potrzeb klienta

4

Analiza potrzeb klienta – 
ERGO 4 porozmawiajmy 
o życiu

Analiza potrzeb klienta – 
ERGO 4 porozmawiajmy 
o życiu – instrukcja

Ustal dogodny termin i czas 
rozmowy.

Przeprowadź analizę potrzeb 
klienta.

Wykorzystaj wszystkie 
potrzebne materiały 
marketingowe i produktowe.

Kliknij w obrazek, aby pobrać 
elektroniczną wersję materiału

http://ergohestia.pl/Analiza-potrzeb-klienta-ERGO-4-porozmawiajmy-o-zyciu
http://ergohestia.pl/Analiza-potrzeb-klienta-ERGO-4-porozmawiajmy-o-zyciu-instrukcja
http://ergohestia.pl/Porownanie-ryzyk-oraz-wariantow-od-20122020
http://ergohestia.pl/Global-Doctors-plansza-i-opis-procesu
http://ergohestia.pl/ulotka-ogolna
http://ergohestia.pl/na-bank-ulotka
http://ergohestia.pl/Powaze-Zachorowanie-i-Global-Doctors-ulotka
http://ergohestia.pl/Zdrowie-dziecka-i-Global-Doctors-ulotka
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Kalkulacja

Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia

Jeżeli zawarcie umowy 
będzie wymagało 
wypełnienia ankiety, 
przygotuj szablon ankiety 
oceny ryzyka, który będziesz 
mógł przekazać klientowi

Przygotuj jedną lub więcej 
kalkulacji w zależności 
od potrzeb.

Zastanów się nad 
argumentacją i korzyściami 
dla klienta.

Przygotuj wszystkie 
materiały, które będą 
pomocne w rozmowie 
z klientem.

Skorzystaj z konfiguratora 
produktowo–marketingowego,  
dostępnego na stronie 
https://www.ergohestia.pl/ergo4/

ERGO 4 – Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia na Życie 
ERGO 4 

ERGO 4 – szablon ankiety 
oceny ryzyka

Kliknij w obrazek, aby pobrać 
elektroniczną wersję materiału

https://www.ergohestia.pl/ergo4/
http://ergohestia.pl/konfigurator-produktowo-marketingowy
http://ergohestia.pl/Ogolne-Warunki-Ubezpieczenia-na-zycie-ERGO-4-od-20122020
http://ergohestia.pl/szablon-ankiety-oceny-ryzyka-od-20122020
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Prezentacja propozycji ubezpieczenia

Jeżeli klient będzie oczekiwał wysyłki kalkulacji przekaż ją w formie wydruku  
lub wyślij na poprawny adres email (po wyrażeniu przez klienta zgody na taką formę 
komunikacji).

Pamiętaj o szyfrowaniu plików zawierających dane osobowe.

Bądż w stałym kontakcie z klientem – skontaktuj się z klientem telefonicznie lub skorzystaj 
z gotowego szablonu wiadomości mailowej do klienta o czekającej kalkulacji.

Show – pokaż cechę 
ubezpieczenia, które 
proponujesz klientowi

Explain – wyjaśnij 
jakie ma zalety, 
jak zadziała

1. Przyjęcie
 Zastrzeżenia przyjmij ze spokojem 
i zrozumieniem. Twoje negatywne emocje 
mogą przenieść się na klienta, co utrudni 
wzajemną komunikację. Na tym etapie 
przyznaj rację klientowi i pokaż mu, że 
dobrze go rozumiesz.

3. Reagowanie
Używanie adekwatnych argumentów 
pozwala przekonać do swoich racji, 
dodatkowo pokazuje rozmówcy, że go 
wysłuchałeś. Dzięki temu masz okazję do 
wyjaśnienia wątpliwości, nieporozumień 
czy innych kwestii.

2. Dopytanie
Warto, dopytywać i szukać 
przyczyn. Zadawaj pytania 
otwarte i dowiedz się, skąd 
się wzięły wątpliwości klienta 
i dlaczego je ma. Nadrzędną 
zasadą pokonywania 
obiekcji jest dopasowanie 
argumentów do wątpliwości 
klienta.

4. Sprawdzanie
 Odpowiednie techniki radzenia 
sobie z wątpliwościami klienta 
pozwalają lepiej radzić sobie 
z odmową i zwiększą szansę na 
zakończenie rozmowy z sukcesem. 
Na koniec dopytaj i sprawdź, czy 
Twoja argumentacja została 
dobrze zrozumiana.

Lead – prowadź do 
korzyści – powiedz 
jakie korzyści daje 
klientowi

Let – pozwól 
klientowi 
zareagować 
i dopytać

Prezentacja propozycji ubezpieczenia

Reakcja na obiekcje

S LE L

6

Dokonaj odpowiedniej 
prezentacji propozycji 
ubezpieczenia.

Używaj języka korzyści.

Odpowiedz na wszystkie 
pytania i obiekcje klientów.

Dokonaj finalizacji sprzedaży.

http://ergohestia.pl/Ubezpieczenie-na-zycie-ERGO-4-w-ERGO-Hestii-gotowa-wiadomosc-mailowa


8 / 11

Kroki w procesie sprzedaży
ERGO 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Oferta

7

Skompletuj wszystkie 
informacje wymagane 
na ścieżce sprzedaży. 

Pamiętaj o możliwości 
zdalnego wypełnienia ankiety 
medycznej przez klienta.

Utwórz ofertę, którą możesz 
przekazać klientowi w formie 
papierowej lub elektronicznej.

Przekaż klientowi wymagane 
druki formalne.

Wysyłka ankiety na adres mailowy ubezpieczonego

Kliknij w obrazek, aby pobrać 
elektroniczną wersję materiału

http://ergohestia.pl/Wysylka-ankiety-na-adres-mailowy-ubezpieczonego
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Proces UWR

8

Jeśli UWR wprowadzi zmiany 
we wniosku lub odroczy/
odrzuci wniosek możesz 
w imieniu klienta pozyskać 
szczegółowe informacje 
o powodach decyzji 
korzystając z upoważnienia

Gotowa wiadomość mailowa do klienta o skierowaniu 
wniosku do analizy UWR

Szczegóły dotyczące procesu UWR w ERGO 4 znajdziesz w manualu

Underwriting w ERGO 4  
– proces i obsługa – manual

Skontaktuj się z klientem, 
którego wniosek został 
skierowany do UWR, 
przedstaw kolejne kroki 
obsługi wniosku.

Możesz wykorzystać gotową 
wiadomość mailową do 
klienta o skierowaniu wniosku 
do analizy UWR.

Upoważnienie do uzyskania 
informacji o stanie zdrowia 
i dokumentacji medycznej 

Kliknij w obrazek, aby pobrać 
elektroniczną wersję materiału

http://ergohestia.pl/Underwriting-w-ERGO-4-proces-i-obsluga-manual
http://ergohestia.pl/Wniosek-o-ubezpieczenie-na-zycie-ERGO-4-weryfikacja-gotowa-wiadomosc-mailowa
http://ergohestia.pl/Upowaznienie-do-uzyskania-informacji-o-stanie-zdrowia-i-dokumentacji-medycznej
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Akceptacja oferty

Gotowa wiadomość 
mailowa do klienta 
o czekającej ofercie i jej 
dacie ważności

9

Jeśli klient będzie zwlekał 
z decyzją skontaktuj się 
z nim i przypomnij o terminie 
ważności oferty.

Pamiętaj, że oferta jest 
ważna przez 7 dni jeśli była 
przygotowana przez Ciebie 
i 14 dni jeśli była wystawiona 
przez UWR. Po tym czasie 
konieczne będzie złożenie 
nowego wniosku.

http://ergohestia.pl/Gotowa-wiadomosc-mailowa-do-klienta-o-czekajacej-ofercie-i-jej-dacie-waznosci
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Polisa

10

Wystawienie polisy 
i przekazanie jej wydruku 
klientowi lub samodzielne 
zdalne zawarcie umowy 
w iKoncie przez klienta.

Promuj iKonto – Twój klient 
będzie mógł samodzielnie 
zarządzać swoją polisą.

Pamiętaj, że klient może 
skorzystać z płatności cyklicznej.

Koniecznie przekaż skan polisy 
z podpisem klienta, jeśli umowa 
była zawierana w formie 
papierowej.

Szczegóły kluczowych funkcjonalności iKonta znajdziesz w manualach

Jeśli klient nie aktywował jeszcze 
iKonta przekaż mu materiał 
o sposobie logowania i korzyściach 
elektronicznej obsługi polisy

Kliknij w obrazek, aby pobrać 
elektroniczną wersję materiału

http://ergohestia.pl/platnosc-cykliczna-manual
http://ergohestia.pl/iKonto-Life-instrukcja-i-opis-funkcjonalnosci
http://ergohestia.pl/Twoje-konto-ubezpieczeniowe
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