PIĘĆ KROKÓW W PRACY MENADŻERA Z NOWYM
AGENTEM
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko Menadżera)

Czyli zasady, których należy się trzymać wdrażając nowego
współpracownika do pracy z Europejskim Centrum Odszkodowań S.A.
W Europejskim Centrum Odszkodowań każdy pracuje SAMODZIELNIE, ale nie może być SAMOTNY.
Poniżej przedstawiamy kilka ważnych zasad, dzięki którym zwiększa się szansa osiągnięcia sukcesu we
współpracy z naszą Firmą.

I

•Zaproś potencjalnego kandydata na rozmowę rekrutacyjną.
•Na spotkaniu korzystaj ze schematu rozmowy rekrutacyjnej.

Właściwa
rekrutacja

II

• Przypilnuj aby agent wziął udział w szkoleniu podstawowym i pojedź z nim na nie.
• Po szkoleniu umów się z kandydatem na następne spotkania.

Szkolenie
podstawowe

III

• Na spotkaniu stwórz z agentem jego listę referencyjną.
• Umów z agentem pierwsze spotkania i podpisz wspólnie z nim pierwszą umowę z klientem.

Spotkanie
robocze

IV

• Uzyskaj od działu IT hasło dostępu do Synergii, poczty euco.pl oraz Strefy Agenta na www.euco.pl
• Spotkaj się w dobrej kawiarni i pogratuluj agentowi pierwszego sukcesu.
• Naucz agenta korzystać z nowych narzędzi.

Spotkanie po
pierwszej
sprawie

V
Dalsze spotkania
robocze

• Pokaż agentowi jak powinna wyglądać właściwa rekrutacja.
•Stwórz z agentem miesięczny harmonogram pracy i jeśli zgłosił przynajmniej jedną sprawę zaproś go na szkolenie I stopnia.

KROK 1
Właściwa rekrutacja – pierwsze spotkanie
1. Zaproś

kandydata na spotkanie rekrutacyjne. Zadzwoń i ustal termin z kilkudniowym

wyprzedzeniem, tak aby od początku uczyć zasad wzajemnego poszanowania czasu i pracy
z kalendarzem.
2. Na jeden dzień przed spotkaniem wykonaj telefon w celu potwierdzenia spotkania.
3. Zorganizuj spotkanie w „dobrej” restauracji lub hotelu min*** gwiazdkowym.
4. Podczas spotkania rekrutacyjnego korzystaj ze schematu rozmowy rekrutacyjnej.
5. Pamiętaj abyś podczas spotkania wykonał poniższe zadania.
a.

Przedstaw obowiązki agenta i menadżera (skorzystaj z opisu pracy agenta).

b. Pokaż kandydatowi potencjał rynku (statystyki wypadków).
c.

Przedstaw system motywacyjny EuCO i Plan Kariery.

d. Wyjaśnij system rozliczeń agent/menadżer – EuCO.
e.

Dowiedz się więcej o agencie korzystając z „Mapy motywacji agenta”.

f.

Przedstaw zasady wzajemnej współpracy: Pięć kroków dla agenta.

g.

Podpisz z kandydatem umowę agencyjną.

h. Wpisz agenta do tabelki „Praca z agentem”.
i.

Poinformuj o najbliższym szkoleniu podstawowym.



Jeżeli szkolenie jest w najbliższym czasie, czyli do dwóch tygodni to następnym
krokiem będzie to szkolenie.
Jeżeli zaś szkolenie jest w odległym terminie, nie czekaj z pierwszym spotkaniem
roboczym i od razu się na nie umów.

Informacje dla menadżera:
Jest to moment, kiedy dzięki WŁAŚCIWEJ rozmowie określisz zasady waszej współpracy na przyszłość.
To od tej rozmowy zależy, czy nowy agent będzie pracował efektywnie w przyszłości.
Ustal również zasady na co może on liczyć z Twojej strony i czego Ty wymagasz od niego .
Twoim celem jest, aby już na samym wstępie wyłonić tych, którym naprawdę zależy na współpracy.
Dlatego powinieneś stawiać wymagania.
Menadżer musi motywować i wspierać agenta, ale nie może być sytuacji, kiedy to jemu zależy bardziej niż
agentowi.
Dokumenty na spotkaniu !!!
1. Plan Kariery.
2. Umowa agencyjna.
3. Skrypt.
4. Wersja pięć kroków dla agenta.

KROK 2
Szkolenie Podstawowe EuCO
1. Przypilnuj, aby agent wziął udział w najbliższym szkoleniu podstawowym i pojedź z nim na
nie, tak aby mógł w każdym momencie zadać pytania właśnie Tobie. Szkolenie jest w pełni
bezpłatne.
2. Jest to bardzo ważne, ponieważ podczas tego szkolenia zdobędzie on informację o Spółce
i jej produktach, dostanie Skrypt (vademecum agenta).
3. Szkolenie składa się z dwóch części:
Część pierwsza jest otwarta dla każdego,
Część druga dla osób, które podpisały umowę agencyjną.
4.

Podczas

szkolenia

agent

dowie

się

o

„Regulaminie

Sprzedaży”

oraz

o „Kodeksie Etycznym”
5. Po szkoleniu umów się z kandydatem na następne spotkania.
Informacje dla menadżera:
Jest to pierwsze wyzwanie dla nowego agenta.
Agent ma sam przyjechać i podpisać umowę jeśli jeszcze tego nie zrobił.
Jeśli jest to dla niego problem, to nie trać czasu na pracę z nim. Nie może jemu zależeć mniej niż Tobie.
To przy pierwszym kroku masz za zadanie zmotywować agenta na tyle, aby poszedł na szkolenie.
Dokumenty na spotkaniu !!!
1.
2.
3.
4.
5.

Skrypt.
Informacja dotycząca możliwości uzyskania wizytówek EuCO.
Regulamin Sprzedaży.
Kodeks Etyczny.
Najważniejsze produkty EuCO.

KROK 3
Spotkanie robocze z informacją zwrotną po szkoleniu.
1. Na spotkaniu, dawaj agentowi jasne zadania i polecenia.
I.

Wypisz wszystkich znajomych nowego agenta, którzy pasują do pozycji z Listy
Referencyjnej oraz do współpracy (2-3 osoby).

II. Wypisz na kartce wszystkich z otoczenia agenta, którzy mieli wypadek.
III. Zadzwońcie do pierwszych 10 osób z wypisanej listy.
IV. Upewnij się, ile godzin w skali dnia, tygodnia agent będzie mógł poświęcić na
pracę, tak abyś wiedział ile możesz od niego wymagać.
6. Po pierwszych wykonanych telefonach wybierz się wspólnie z agentem na pierwsze spotkanie
z klientem lub potencjalnym współpracownikiem. Jeśli nie ma swoich klientów, zabierz agenta
na spotkanie ze swoim klientem, aby zobaczył jak wygląda praca w terenie.
7. Przed wizytą u pierwszego klienta spotkaj się godzinę wcześniej z agentem i omów dokumenty
jakie będzie wypełniał przy Tobie podczas spotkania z klientem.
8. Naucz agenta uzyskiwać referencje od pierwszych klientów, ponieważ nowy agent nie ma
jeszcze współpracowników.
9. W okresie najbliższych dwóch tygodni, odpowiadaj agentowi na pytania, kontroluj
wykonywanie zadań, weryfikuj pierwsze spisane przez niego sprawy, itp. Zawsze dzwoń na
dwa dni przed spotkaniem i przypominaj o jego terminie oraz o tym, co agent powinien na nie
przygotować.

Podstawowe zadania dla agenta to:
a. Skontaktowanie się z kolejnymi 10 osobami z listy referencyjnej i umówienie
przynajmniej 2 spotkań, na które powinien pojechać wraz ze swoim menadżerem.
b. Praca w terenie, tzn. wyszukiwanie miejscowości, w których zdarzyły się wypadki,
pojechanie do tych miejsc ze swoim menadżerem oraz docieranie do mieszkańców
poszkodowanych w wypadkach.
c. Wyszukiwanie wszelkich portali internetowych, na których umieszczone są informacje
o wypadkach na danym terenie.
d. Wyszukiwanie ze starych gazet, np. w bibliotece, Internecie, informacji o wypadkach
sprzed kilku lat.
10. W wyniku powyższych działań agent będzie miał spisaną i zgłoszoną do Towarzystwa
Ubezpieczeniowego minimum jedną sprawę.
Informacje dla menadżera:
Jest to najważniejszy moment we wdrażaniu agenta.
To właśnie w tych pierwszych godzinach uczysz agenta pracy.
Jeśli przyłożysz się do tego zadania, to agent w przyszłości będzie miał więcej wiedzy i umiejętności,
dzięki czemu rzadziej będzie do Ciebie dzwonił z problemami.
Dokumenty na spotkaniu !!!
1. Lista referencyjna.
2. Teczka z dokumentacją wewnętrzną firmy,

KROK 4
Spotkanie po pierwszej zgłoszonej sprawie
1. Poinformuj agenta o jego pierwszej sprawie i umów się na spotkanie, aby mu
pogratulować.
2. Uzyskaj od działu IT pod adresem d.lewandowski@euco.pl lub s.kuchta@euco.pl hasła
dostępowe do Synergii, poczty euco.pl oraz Strefy Agenta na www.euco.pl.
3. Spotkaj się z agentem w dobrej restauracji lub kawiarni, może być również u Niego
w domu jeśli nie posiada laptopa.
I.

Wręcz

dyplom

za

pierwszą

sprawę.

Nie

szczędź

wyrazów

uznania

i gratulacji.
II.

Zainstaluj na komputerze agenta program Synergia i przeprowadź szkolenie jak
korzystać z tego programu. Pokaż mu: gdzie zmienia się daty, gdzie rejestruje się
sprawy, jak robi się raport pracy struktury, jak można wyliczyć średnią kwotę
zgłoszenia jego struktury, jaką ma średnią prowizję etc..

III.

Naucz agenta korzystać z maila w domenie euco.pl, aby nie korzystał z maili typu:
bambo19@wp.pl, czy rudagrażyna@o2.pl .

IV.

Pokaż agentowi rozwój kariery innych agentów (swój rozwój), aby mógł dostrzec
potencjał tkwiący w Spółce, a także przypomnij mu Plan Kariery obowiązujący
w EuCO.

V.

Przypomnij agentowi statystyki kolizji i wypadków oraz osób poszkodowanych, by
zobrazować mu specyfikę pracy agenta.

VI.

Pokaż „wagę” spraw, duże obrażenia - dodatkowe korzyści - system punktowy, oraz
wytłumacz „pewne” sprawy np. pasażer - nigdy nie będzie sprawcą.

VII. Przedstaw młodemu agentowi programy motywacyjne EuCO, np. „Pensja z EuCO”,
które umożliwią mu rozwój.

VIII. Wręcz

Regulamin

Premii

500

-

i

przedstaw

-

jako

najbliższy

cel

do osiągnięcia.
IX.

Przedstaw informacje dotyczące „Współpracy agenta z centralą EuCO”

X.

Wytłumacz „Jak może uzyskać swoje już zarobione pieniądze”.

XI.

Omów zadania agenta w zakresie obsługi posprzedażowej klienta

XII. Umów kolejne spotkanie z klientami lub potencjalnymi klientami.
4. Aby mieć pewność, że agent otrzymuje na bieżąco wszystkie informacje napływające
ze Spółki raz w tygodniu wysyłaj mu maile, potwierdzone telefonem, przypominające
o aktualnych konkursach, procedurach, raportach, itp.
Informacje dla menadżera:
Spotykaj się z agentem oficjalnie, nie na parkingu, czy w aucie, ale na dobrej kawie w restauracji
pogratuluj mu. Traktuj to jako triumf i daj mu motywację do osiągnięcia kolejnej nagrody, czyli Premii 500
zł
To jest moment, kiedy agent ma swojego pierwszego klienta, więc powinien umieć korzystać z narzędzi, tak
aby mógł na bieżąco dbać o dobro klienta.
Dokumenty na spotkaniu !!!
1. Informacje dotyczące współpracy agent centrala.
2. Informacje - jak uzyskać zarobione pieniądze,
3. Artykuł „Obsługa posprzedażowa” z EuCO Magazynu

KROK 5
Dalsze spotkania robocze
1. Kolejne spotkania powinny łączyć się z przynajmniej jedną wizytą u klienta lub
współpracownika naszego nowego agenta. Oprócz podpisania umowy z klientem, lub
nowym współpracownikiem pamiętaj, aby zrobić następujące czynności:
I.

Pokaż agentowi jak powinna wyglądać właściwa rekrutacja, np. wśród najbliższych
znajomych i budowanie dobrych relacji z przyszłymi agentami, aby agent mógł się
dalej realizować.

II.

Pomóż agentowi określić mu jego cele, do których będzie dążył oraz porozmawiaj z
nim o realnych możliwościach ich realizacji.

III.

Pomóż agentowi stworzyć wizję jego pracy, czyli miesięczny harmonogram tego, co
krok po kroku będzie robił każdego dnia, po czym pozna, że dobrze wykorzystał
dany dzień, jak będzie planował swoje działania, jak często będzie kontaktował się z
tobą i firmą, itp. Naucz go pracy z kalendarzem, w którym będzie wpisywał zadania
na każdy miesiąc i tydzień, a potem podporządkowywał im swoją pracę.

IV.

Przypomnij agentowi zasady panujące w EuCO S.A. czyli Regulamin Sprzedaży
i Kodeks Etyczny.

V.

Przypomnij agentowi, że lista referencyjna, którą stworzył musi być aktywna,
że musi „żyć”, a nie tylko „być”.

VI.

Postaraj się znaleźć odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania agenta, w taki sposób
aby go nie zniechęcić, a wręcz przeciwnie - jeszcze bardziej pozytywnie nastawić
do pracy.

2.

Po upływie kilku dni skontaktuj się z młodym agentem i zorientuj się: jak mu idzie
poszukiwanie nowych klientów – pozyskiwanie niezbędnych informacji, czy radzi sobie
ze wszystkim i czy zgłosił kolejne sprawy. Jeśli nie, koniecznie umów się z nim na kolejny
dzień wspólnej pracy w terenie.

3. Dopilnuj, aby młody agent w ciągu czterech miesięcy przyjął 10 spraw do prowadzenia, z
czego zgłosił 3 sprawy w DOS, ponieważ tylko w tedy zasłuży na „Premię 500”, czyli
bonus w wysokości 500 zł, co na pewno doda mu skrzydeł i pozytywnej pewności siebie.
4.

Po każdym kolejnym sukcesie swojego agenta nie zapomnij mu pogratulować, ponieważ
tylko w tedy będzie miał on pewność, że ktoś o nim pamięta i, że nie został pozostawiony
sam sobie. Rozmawiaj z nim o tym, że powinien być z siebie dumny, że ty jesteś dumny z
jego osiągnięć, że jego rozwój w Spółce nie jest przymusem, ale zaszczytem. Pamiętaj
również o złożeniu agentowi życzeń urodzinowych, imieninowych, itp.

5.

Raz w tygodniu monitoruj rezultaty sprzedaży agenta, na bieżąco śledź realizację jego
planu, aby wiedzieć jak rozwija się jego kariera. Monitoruj informacje znajdujące się w
Synergii, aby na bieżąco widzieć, który z Twoich agentów osiągnął wyższy poziom %,
ponieważ Twoim obowiązkiem jest znaleźć takich agentów i zmotywować ich
do osiągnięcia wyższego % prowizji.

Dokumenty na spotkaniu !!!
1. Slajd „Premia 500”,

6. Po upływie kilku miesięcy od podjęcia współpracy z agentem, w zależności od jego
zaangażowania będziesz mógł zaprosić go do kolejnego etapu wdrażania współpracownika
EuCO.

PODSUMOWANIE
Wiedza, umiejętności, postawa

Po wykonaniu 5 kroków we właściwy sposób agent powinien:
1. Uzyskać wizytówki,
2. Uzyskać Premię 500 zł,
3. Mieć następującą wiedzę, umiejętności oraz postawę.
Wiedza
1. Wiedza o
odszkodowaniach.
2. Wiedza o zaletach firmy
jako lidera rynku
europejskiego.
3. Wiedza o procesie
likwidacji szkód.
4. Znajomości zasad
wzajemnej współpracy
Agent/Menadżera
(5 kroków).
5. Dokładna znajomość
zagadnień zawartych w
umowie o dochodzenie
roszczeń.
6. Wiedza o wadach i
zaletach konkurencji.
7. Znajomość planu kariery.
8. Wiedza o systemie
motywacyjnym: konkursy,
program auto dla lidera.
9. Wiedza o możliwościach
rozwoju finansowego
agenta, czyli ile można
zarobić w firmie.
10. Wiedza o miejscach
pozyskiwania klientów.
11. Znajomość „listy
referencyjnej”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umiejętności
Umiejętność umawiania
spotkań.
Umiejętność
przeprowadzania rozmowy
telefonicznej.
Umiejętność poszukiwania
klientów.
Umiejętność zadawania
pytań celem określenia
potrzeb klienta.
Umiejętność słuchania
klientów.
Umiejętność przedstawienia
zalet produktu.
Umiejętność zamykania
spotkań sprzedażą.
Umiejętność samodzielnego
organizowania pracy.
Umiejętność korzystania z
narzędzi: Program Synergia,
strefa agenta,
mail w domenie euco.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Postawa
Chęć niesienia pomocy
ludziom.
Słowny.
Etyczny.
Solidny.
Zmotywowany.
Nastawiony na sukces.
Wierzy, że produkt jest
potrzebny ludziom.
Empatyczny.
Ukierunkowany na dobro
klienta.
Kulturalny.
Lojalny.
Dążący do wyznaczonego
sobie celu.
Chęć do uczenia się
nowych umiejętności.

Jeśli tak jest to oznacza, że wykonałeś bardzo dobrą pracę i osiągnąłeś sukces.
Gratulujemy !!!
Jest to moment, kiedy powinieneś przekazać instrukcję, na której pracowałeś
Agentowi.

KROK I - WŁAŚCIWA REKRUTACJA, czyli schemat rozmowy rekrutacyjnej

Tak jak istnieje uniwersalny schemat rozmowy handlowej, o czym przekonali się wszyscy
uczestnicy szkolenia EuCO, które ma taki właśnie tytuł – istnieje również schemat skutecznej
rozmowy rekrutacyjnej. Skutecznej, czyli takiej która daje 80% pewności, że wybrany przez Was
kandydat będzie aktywnym Agentem w Waszym zespole. Zasady są proste i nie jest ich wiele:
1. Jako prowadzący powinieneś określić rytm i styl rozmowy kwalifikacyjnej, a także kontrolować
jej przebieg i kierunek. (Zawsze chcemy być profesjonalnymi Agentami. Zatem bądźmy również
profesjonalnymi Menadżerami. Doskonale wiecie, że dla naszych klientów bardzo ważne są nasze
kompetencje, wiedza i przygotowanie do spotkania. Daje im to pewność, że powierzyli swoją
sprawę specjaliście. Dla osoby, którą rekrutujecie też ważny jest również Wasz profesjonalizm.
Przygotowanie do rozmowy, spójna postawa, dobry opis pracy i sprawne odpowiadanie na pytania
daje im pewność, że warto podjąć z Wami współpracę i że to co obiecacie będziecie mogli spełnić
– Premia 500, Auto dla Lidera).
2. Rozmowa musi być szczegółowo zaplanowana, tak aby zdobyć informacje o doświadczeniu,
umiejętnościach, kompetencjach i motywacji do pracy danego kandydata.
3. Pamiętaj o „rozluźnieniu” kandydata – przecież chcemy, aby przedstawili siebie i posiadane
atuty jak najlepiej.
4. Wyjaśnij jak zamierzasz poprowadzić rozmowę (początek, zakres, czas trwania, zakończenie).
5. Przedstaw opis pracy jaką kandydat ma wykonywać po podjęciu współpracy z EuCO.
6. Zacznij od obecnych doświadczeń kandydata, zwykle łatwiej jest im o tym mówić, są one
świeże w ich pamięci.

7. Następnie sprawdź informacje o ich przeszłości zawodowej: zajmowane stanowiska, rozwoju
i przebiegu dotychczasowej kariery ( WAŻNE: nie poprzestawaj na pierwszej odpowiedzi, drąż,
zadawaj pytania szczegółowe! To jedyna okazja, aby dowiedzieć się, że:


Kandydat zawsze był dyrektorem – warto pomyśleć czy będzie odwiedzał klientów
osobiście w domu,



Jest kierownikiem zespołu sprzedażowego w innej firmie – zapytaj kiedy ostatnio dostał
nagrodę za najlepszy wynik sprzedaży w swoim oddziale, Szuka pracy – dlaczego?, jak
długo?‐ jeżeli jest bezrobotny dłużej niż rok to z czego się utrzymuje? Jeśli radzi sobie tyle
czasu, to czy na pewno będzie aktywnym, zdeterminowanym Agentem? Odpowiedział na
ogłoszenie w prasie lub Internecie – zapytaj czy zna EuCO?. Dowiesz się czy zadał sobie
trud odnalezienia naszej firmy w Internecie i przygotowania się do rozmowy. Nie – to
dopytajcie ile wysyła swoich CV w tygodniu i jakimi kryteriami wyboru się kieruje?

8. Pamiętaj, aby pytać nie tylko co zrobili?, ale jak to zrobili i dlaczego?
9. Nie daj się zwieść krótkim odpowiedziom. Podkreśl, że potrzebujesz dokładnych odpowiedzi
by uzyskać informacje na podstawie których będziesz mógł ustalić optymalny schemat Waszej
współpracy.
10. Daj kandydatowi możliwość dokładnego objaśnienia swoich dokonań, rozczarowań, celów,
ambicji, preferencji i obaw.
11. Zaplanuj czas na dodatkowe pytania od kandydata.
12. Odpowiednio zakończ rozmowę. ( PIĘĆ KROKÓW )
W taki sposób zebrane i pełne informacje dają Wam naprawdę dużą pewność czy i jak mocno
angażować się we współpracę z danym kandydatem. Jeżeli Wasza decyzja jest pozytywna i są ku
temu warunki stosujemy się do PIĘCIU KROKÓW, czyli podpisujemy Umowę Agencyjną,
wręczamy Plan Kariery i PIĘĆ KROKÓW – wersja dla Agenta.

KROK I ‐ WŁAŚCIWA REKRUTACJA - OPIS PRACY AGENTA

Rekrutacja to najważniejsza część pracy kierownika, menadżera, szefa struktury. Naszym
podstawowym zadaniem jest przecież realizowanie celów poprzez pracę innych. Właśnie dlatego
w naszym systemie 5 KROKÓW rekrutacja jest najważniejsza.
W opisie pierwszego kroku i pierwszego spotkania znajdują się opisy czterech czynności, które są
niezbędne, aby nasz nowy Agent w zespole miał jak największe szanse być aktywnym czyli spisać
minimum jedną Umowę o Dochodzenie Roszczeń. Są to:


przedstawienie obowiązków agenta i menadżera,



wyjaśnienie systemu rozliczeń Agent/Menadżer – EuCO,



przedstawienie systemu motywacyjnego w EuCO,



zapoznanie Agenta z zasadami wzajemnej współpracy – 5 KROKÓW.

Aby nasza rozmowa rekrutacyjna dawała pełne przekonanie ( nam i naszemu kandydatowi )
o słuszności podjętej decyzji bycia Agentem EuCO warto poświęcić chwilę czasu na
zastanowienie się nad faktycznym obrazem codziennej pracy w Sieci Sprzedaży EuCO. Nie ma
lepszego sposobu na właściwą selekcję kandydatów, niż stworzenie jasnego i konkretnego opisu.
Taka osobista opowieść pozwala na przekazanie informacji czego można się spodziewać po
Agentach z Waszego zespołu i jakich wyników wspólnej pracy oczekujecie. O wiele łatwiej potem
monitorować pracę Agenta, ustalać z nim plany i rozliczać ich realizację.
Poniżej znajdziecie listę punktów, według których należy zbudować swój obraz pracy Agenta,
który będzie pasował do wizji pracy Waszego zespołu.


Co to jest za praca?



Jaka dokładnie jest rola Agenta?



Na czym w rzeczywistości spędza on większość czasu? Jak i gdzie wykonuje pracę,
z kim ma kontakt? Dobrze jest być szczegółowym we wszystkim co:
‐ może być zliczone, np. liczba spraw do podpisania w miesiącu
‐ może być podane jako fakt, np. że Agent sam wyszukuje sobie klientów



Gdzie pozyskujemy klientów?



Co jest największym wyzwaniem w naszej pracy? Na co ludzie najczęściej narzekają?



Jakim wymaganiom i terminom muszą sprostać?



Jakie są możliwości rozwoju?



Jakie środki ma do dyspozycji – ludzie, pieniądze, materiały, urządzenia?



Co Agent musi wiedzieć, aby wykonać daną pracę?



Kiedy i jak go wyszkolimy



Jakie umiejętności powinien posiadać, a jakie uzyskać w wyniku uczenia
się wykonując daną pracę?



Czy są jakieś specjalne/szczególne umiejętności, których będzie
potrzebował?



Jakie wartości muszą mu towarzyszyć w codziennej pracy, aby mógł
odnieść zaplanowany sukces?

Na stworzenie takiego opisu będziecie potrzebowali (przy Waszym zawodowym doświadczeniu)
max. 2 godziny swojego czasu. Potem taki obraz pracy w EuCO powtarzany konsekwentnie na
kolejnych rozmowach rekrutacyjnych „wejdzie Wam w krew” i nie będziecie musieli ciągle
o tym pamiętać. Efekty zauważycie bardzo szybko, przede wszystkim po tym, że Wasi Agenci
zawsze i wszędzie – na każdym etapie współpracy będą Wam ufali. Od początku znają specyfikę
naszej pracy i nie są zdziwieni oczekiwaniami jakie macie wobec nich.

KROK I – WŁAŚCIWA REKRUTACJA, czyli lista pytań do wyboru, aby stworzyć mapę
motywacji przyszłego Agenta

W tym dokumencie znajdziecie Państwo listę ogólnych pytań (do wyboru i własnej modyfikacji),
których można użyć podczas rozmów rekrutacyjnych.
Pytania są ogólne i najważniejszą rzeczą, którą macie do zrobienia to bardzo uważnie
słuchać odpowiedzi. To jest główny wymóg, aby z rozmowy z kandydatem wydobyć
najważniejsze informacje!!!
Dlaczego to jest takie ważne? Bo pozwala nam potem w codziennej pracy nie zgadywać co
Agentowi w duszy gra, ale mieć 100% pewności, że właściwie go motywujemy i że będzie
długofalowo rozwijał się w naszej firmie. Zapewnimy mu warunki, które w Jego przypadku
stworzą optymalne pole do aktywnej pracy. Będziemy prawdziwymi LIDERAMI, którzy sprawią
że podąży za nami i zacznie robić nieprzeciętne wyniki sprzedażowe!!!


Dowiecie się dlaczego wcześniej rezygnował?



Co najlepiej na Niego działa, a jakie zachowania powodują jego oburzenie?



Co „kręci”, a co zniechęca?



Co powinieneś zrobić, żeby zdobyć Jego zaufanie?

Potem wystarczy zapamiętać odpowiedzi. Można je zapisać. Można dołożyć kolumnę do tabeli,
która opisuje Waszą pracę według 5 KROKÓW

i tam hasłowo zaznaczyć najważniejsze

informacje, np. ”nie cierpi jak ktoś się spóźnia”; „potrzebuje jasnych komunikatów co ma zrobić
i kiedy”; „ lubi pochwały” itp.
LISTA PYTAŃ


Jakie są P. długo‐ i krótko terminowe cele oraz założenia? Kiedy i dlaczego je P. ustanowił?
Jak się P. przygotowuje, aby je osiągnąć?



Jakie P. ma cele nie związane z pracą zawodową?



Jak się P. widzi za 3, 5, 7 lat?



Jakie są dla P. najważniejsze nagrody, których spodziewa się P. w swojej karierze
zawodowej?



Jakie są P. oczekiwania co do własnych zarobków w ciągu najbliższych 5 lat?



Co jest dla P. ważniejsze: pieniądze czy rodzaj pracy, którą P. wykonuje?



Jakie ma P. według siebie mocne i słabe strony?



Jak mógłby P. siebie opisać?



Jak P. myśli, jak opiszą P. znajomi?



Co P. najbardziej motywuje do osiągania nowych celów, sukcesów?



Jakie są dla P. miary lub wyznaczniki sukcesu?



W jaki sposób może P. wnieść swój udział w sukces naszej firmy?



Jakie umiejętności dają P. najwięcej satysfakcji? Dlaczego?



Czy udało się P. kiedykolwiek coś sprzedać uzyskując bardzo wysoką cenę?



Kiedy? W jaki sposób? Wynegocjował P. dla siebie bardzo korzystne warunki? Jak?



Czy udało się P. przekonać do swoich racji inne, przeciwnie nastawione do P. opinii osoby?
Kiedy? W jaki sposób?



Co P. najbardziej interesuje w kontaktach z ludźmi?



Co P. lubi robić, a czego unika?



Czego się P. nauczył biorąc udział w dodatkowych szkoleniach, zajęciach?



Jakie warunki pracy są dla P. najlepsze?



Jak znosi P. stresy spowodowane pracą?



Jak znosi P. pracę przy dużym obciążeniu psychicznym?

Pamiętajcie, że to przykłady. Najważniejsze jest słuchanie.

LISTA REFERENCYJNA

Wypadek
Policja
Karetka
Straż pożarna
POSZKODOWANY

POJAZD

Lekarz rodzinny

Pomoc drogowa

Lekarze specjaliści

Warsztat

Rehabilitanci

Parking policyjny

Apteka

Salon samochodowy

Sklep medyczny

Złom

ZUS

Szrot

Caritas

Allegro.pl etc….

Agent ubezpieczeniowy

Stacja kontroli pojazdów

Punkt RTG

Wypożyczalnia aut

Sanatorium

Skup aut powypadkowych

MOPS

Ważne informacje dotyczące współpracy Agent/Centrala
I Informacje ogólne
Kontakt telefoniczny Agentów z Centralą po upoważnieniu Agenta do kontaktów:
Dzwoniąc pod numer Centrali 76 723 98 00 należy wybrać tonowo numer, będzie on uzależniony
od informacji, którą chcielibyście uzyskać.
1.

Sprawa już prowadzona – główne Call Center, udziela informacji w sprawach, które są

już prowadzone przez Firmę, kieruje pytania do referentów, przełącza rozmowy do konkretnych
działów, itp.
2.

Sprawa prowadzona na etapie Kancelarii – główne Call Center Kancelarii, udziela

informacji w sprawach, które są już prowadzone przez Kancelarię, kieruje pytania do referentów,
przełącza rozmowy do konkretnych działów, itp.
3.

Nowa szkoda – powinni wybrać potencjalni Klienci celem wstępnej weryfikacji sprawy,

4.

Dział Finansowy – udziela informacji o naliczeniu prowizji, wypłatach dla Klientów

i Agentów, itp.
5.

Departament Sprzedaży – udziela informacji o konkursach, szkoleniach, Umowach

Agencyjnych, itp.
6.

Auto zastępcze - EuCOcar

9.

Fax

Udzielanie informacji o sprawach w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI odbywa się poprzez
INFOLINIĘ, tzn. główne Call Center, bardzo pomocne będzie, jeśli dzwoniąc będziecie
jednoznacznie wiedzieć z kim i w jakiej sprawie chcecie rozmawiać. W sprawniejszym działaniu
infolinii pomoże również konkretne odpowiadanie na pytania zadawane przez jej pracowników,
którzy poprzez takie działanie starają się znaleźć rozwiązanie tematu, z którym dzwonicie.
Pracownicy Centrali pracują od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

W razie potrzeby w godz. od 16.00 do 20.00 można również korzystać z TELEFONU
ALARMOWEGO: 517 083 788. Telefon ten odbiera Pani Bożena Zakrzewska, która służy
pomocą w sytuacjach kiedy jesteście u NOWEGO Klienta i potrzebujecie wsparcia przy
weryfikacji spraw, których zakres bądź przedmiot jest dla Państwa problematyczny.



Kontakt telefoniczny Referenta z Klientem jest raz w miesiącu (zebranie dodatkowych
informacji o nowych okolicznościach w sprawie np. wpływu dodatkowych dokumentów,
decyzji TU) .



Sprawa po innym pełnomocniku ze wskazaniem, co jest na dany moment ważne dla
sprawy (ze względu na fakt iż Centrala nie jest w stanie uzyskać informacji
i dokumentów od poprzedniego pełnomocnika, gdyż pełnomocnik nie chce
współpracować, panuje zasada, iż w takich wypadkach to KLIENT i AGENT jest
zobligowany do uzupełnienia dokumentacji od poprzedniego pełnomocnika) .



Uważnie i z uwzględnieniem wszystkich szczegółów sporządzać opis zdarzenia ( należy
podać datę i miejsce zdarzenia, dane personalne uczestników - ze wskazaniem
kierowców, marki i numerów rejestracyjnych pojazdów biorących w nim udział,
opisać specyfikę samego wypadku: kolizja, potrącenie, wjechanie w przeszkodę, oraz inne
istotne informacje odnośnie samego zdarzenia w oparciu o listę pytań zamieszczonej na
stronie www.euco.pl w „Strefie Agenta”.



E-mail agenta. Jest to bardzo WAŻNY element kontaktu CENTRALI z AGENTEM.
Forma pisana ( e-mail) wymaga przemyślenia sprawy i kierowania określonych,
konkretnych pytań!

Co daje e-mail?
Wzajemne zobowiązanie do podjęcia działania bądź ustosunkowania się do tematu e-maila
(współpraca Agent-Referent, Referent-Agent). Jeśli takiej odpowiedzi nie uzyskamy w terminie
72 godzin informację o braku odpowiedzi należy kierować do bezpośredniego przełożonego
Referenta oraz w przypadku pytań do Agenta i braku reakcji z jego strony do Menadżera.
W bardzo ważnych sprawach informację kierujemy do Dyrektora Departamentu Obsługi Szkód
Renata Sawicz-Patora (r.sawiczpatora@euco.pl), która będzie mogła odpowiednio interweniować.


W przypadku przesyłania dokumentacji drogą mailową należy dokładnie opisać wszystkie
załączniki (jakiej sprawy dotyczą i co zawierają)



Weryfikacja telefoniczna jest weryfikacją wstępną i nie może stanowić podstawy do
przyjęcia sprawy.



W ostatnim tygodniu miesiąca prosimy o maksymalne ograniczenie kontaktów AGENT –
CENTRALA ze względu na liczbę przesyłanych nowych spraw do weryfikacji
i zgłoszenia.



Telefony do KLIENTÓW i AGENTÓW wykonywane są z numeru Centrali i nie
identyfikują się.

II Karta klienta
NA KARCIE KLIENTA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE


jeśli klient posiada adres e-mail należy go wpisać na KARCIE KLIENTA (przyśpieszy
to kontakt centrali z klientem),



wszystkie informacje, które zostały przekazane przez klienta na spotkaniu, a są ważne dla
sprawy, należy umieścić na KARCIE KLIENTA, mając na uwadze zobowiązania Agenta
wobec Klienta



Na KARCIE KLIENTA należy umieścić w jakich godzinach można do klienta dzwonić
i na jaki numer ( uwzględniając pracę biura od 8.00 do 16.00),



Na KARCIE KLIENTA w polu „dodatkowe informacje” proszę umieszczać istotne
informacje do sprawy.

Jak uzyskać zarobione pieniądze?
Istnieją dwa sposoby, aby pieniądze zarobione przez Agenta znalazły się na jego koncie:
1. Agenci prowadzący działalność gospodarczą, po otrzymaniu wiadomości mailowej o naliczonej
prowizji lub zaliczce za sprawę, w zależności od tego czy są płatnikami VAT czy nie, wystawiają
analogicznie fakturę VAT, fakturę zaliczkę, rachunek lub rachunek zaliczkę. Każda prowizja lub
zaliczka powinna być ujęta na fakturze/rachunku w oddzielnej pozycji z zaznaczeniem, jakiej
sprawy dotyczy. Wszystkie kwoty, podawane w mailach, są kwotami brutto (tzn. należy je
pomniejszyć o 23% VAT). Faktura zaliczka powinna zawierać tylko i wyłącznie wykaz zaliczek,
natomiast faktura VAT – prowizje oraz zaliczki pobrane na poczet tych prowizji.

UWAGA: maile, zawierające informacje o zaliczkach i prowizjach należy przechowywać, tak aby
na ich podstawie zawsze można było wystawić dokument rozliczeniowy bez konieczności
ponownego kontaktowania się z pracownikami EuCO.
2. Agenci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się z EuCO na podstawie
umowy-zlecenie. W tym celu Agent wypełnia druk oświadczenia do celów podatkowych i ZUS,
na podstawie którego sporządzana jest umowa. Czas przygotowania umowy zlecenia wynosi 10
dni. . Dwa egzemplarze umowy i rachunku do umowy-zlecenia wysyłane są do Agenta mailowo,
celem ich podpisania. Oba egzemplarze podpisane przez Agenta należy odesłać do EuCO (pocztą
tradycyjną). Płatność na rzecz Agenta realizowana jest w pierwszy czwartek, licząc od daty
wpływu dokumentów do EuCO. Dokument musi trafić najpóźniej w poniedziałek do sekretariatu,
aby płatność mogła być zrealizowana w tym samym tygodniu. W zależności od tego, jakie
informacje zostaną zakreślone na oświadczeniu, od kwoty brutto z umowy dokonuje się
odpowiednich potrąceń. W przypadku Agentów zatrudnionych na umowę o pracę oraz
uzyskujących miesięczne wynagrodzenie powyżej 2 100,00 zł brutto, potrąca się tylko zaliczkę na
podatek dochodowy oraz składkę ubezpieczenia zdrowotnego. W pozostałych przypadkach
oprócz zaliczki na podatek dochodowy potrąca się składki ubezpieczeń ZUS. Do każdej umowyzlecenia Agent zobowiązany jest dosłać (pocztą tradycyjną) nowy, szczegółowo wypełniony druk
oświadczenia do celów podatkowych i ZUS. Jednocześnie warto zaznaczyć, że Agent sam
decyduje, kiedy chciałby uzyskać umowę-zlecenia. Oznacza to, że nie do każdej informacji
mailowej o zaliczkach i prowizjach należy dosyłać druk oświadczenia, można poczekać, aż
uzbiera się większa kwota. Należy jednak pamiętać o tym, że cały proces od wysłania
oświadczenia do realizacji przelewu na rachunek Agenta jest czasochłonny. Po zakończeniu roku

Agent otrzymuje od EuCO PIT 8-B, który należy uwzględnić w rozliczeniach rocznych z
Fiskusem.
Agenci, którzy chcieliby zrezygnować z zaliczek proszeni są o przysłanie informacji na adres
mailowy m.sikula@euco.pl
Jednocześnie należy pamiętać, że wiąże się to z tym, że Agent otrzyma pierwsze pieniądze dopiero
po

rozliczeniu

sprawy,

co

może

oznaczać

2

–

miesięczny

okres

rozliczeniowy.

Najczęściej popełniane błędy na fakturach/rachunkach:
1. Nieprawidłowo naliczona wartość podatku VAT
2. Faktura/rachunek wystawiona/y ponownie z tym samym numerem.
3. Na fakturze/rachunku ponownie umieszczono prowizję lub zaliczkę już wcześniej wypłaconą.
4. Faktura/rachunek zawiera poprawki lub skreślenia. Niepełna nazwa odbiorcy: pamiętajmy, że
odbiorcą faktury/rachunku jest Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Zaliczki na poczet
przyszłych prowizji oraz rozliczenie spraw zakończonych na jednej fakturze.
5. Nieprawidłowe podsumowanie kwot.
6. Wskazywanie 7-dniowego terminu zapłaty zamiast 14-dniowego.

Wystawiając fakturę, czy też rachunek należy pamiętać o tym, aby w nazwie usługi wpisywać:
1. W przypadku należnej zaliczki: zaliczka za sprawę nr….. .
2. W przypadku należnej prowizji: prowizja za sprawę nr...
3. Sposób i termin zapłaty: przelew 14 dni.

Do EuCO należy wysłać tylko oryginał faktury/rachunku. PKD Europejskiego Centrum
Odszkodowań: 66.21 Z działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Najczęściej zadawane pytania dotyczące sposobu rozliczenia:
1. Otrzymałem informację o prowizji, dlaczego nadal na moim koncie nie ma pieniędzy?

Brak prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego (faktury/rachunku/umowyzlecenia) uniemożliwia dokonanie przelewu na rachunek bankowy Agenta.
2. Od czego zależy wysokość zaliczki przyznanej za sprawę?
W momencie zgłoszenia szkody do Towarzystwa Agentowi przysługuje zaliczka w wysokości
zależnej od kwoty zgłoszonego roszczenia:
0 – 5000zł = 0zł
5001zł – 10 000zł = 50zł
10 001zł – 20 000zł = 200zł
20 001zł – 50 000zł = 400zł
Od 50 00zł = 650zł
Nowe progi zaliczek obowiązują od 04/2011. Zaliczka potrącana jest od prowizji naliczonej
agentowi za daną sprawę.
3. W jaki sposób naliczono moją prowizję?
Oto przykładowe rozliczenie prowizji za sprawę: Kwota roszczenia sprawy zgłoszonej do
Towarzystwa Ubezpieczeniowego wynosi 35 000 zł. Agent otrzymuje informację o przyznanej
zaliczce w wysokości 200 zł brutto. Następnie po wpływie do EuCO kwoty 12 000 zł następuje
naliczanie prowizji. Przyjmujemy, że Umowa o doch. roszczeń zawarta została na 30% + podatek
VAT. 12 000 zł x 30% = 3600 zł + 23% VAT = 4 428 zł jest to wynagrodzenie firmy od którego
naliczamy prowizję dla agentów. Dla osób rozliczających się w formie umowy zlecenie oraz
wystawiających rachunki, nie będących płatnikami podatku VAT kwotą bazową do naliczenia
prowizji jest 3600 zł, natomiast dla osób wystawiających nam faktury VAT będzie to kwota 4
428zł. Agent spisujący sprawę zgodnie z Planem kariery znajduje się na 20% i nie jest płatnikiem
VAT: 3600 zł x 20% = 720 zł (kwota prowizji za sprawę) minus wartość naliczonej zaliczki w
kwocie 200 zł = 520 zł do wypłaty. Jeżeli sprawę spisał Agent, będący płatnikiem VAT, to jego
prowizja wygląda następująco: 4 428 zł x 20% = 885,60 zł (kwota prowizji za sprawę) minus
wartość naliczonej zaliczki w kwocie 200 zł = 685,60 zł do wypłaty.
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w powyższych wyjaśnieniach, ułatwią Wam zrozumienie
oraz pełną kontrolę nad osiąganymi wynikami finansowymi.

Pięć kroków nowego Agenta

PIĘĆ KROKÓW AGENTA
…………………………………………………………………………………….....
(imię i nazwisko Agenta)

Czyli zasady, którymi powinien się kierować nowy Agent rozpoczynając
współpracę z EuCO.
W Europejskim Centrum Odszkodowań każdy pracuje SAMODZIELNIE, ale nie może być SAMOTNY.
Poniżej przedstawiamy kilka ważnych zasad, dzięki którym zwiększa się szansa osiągnięcia sukcesu we
współpracy z naszą Firmą.

I

•Rozmowa rekrutacyjna.
•Zapoznanie się z obowiązakami Agenta, Systemem Motywacyjnym oraz Planem Kariery.

Właściwa
rekrutacja

II

•Udział w Szkoleniu Podstawowym ze swoim Menadżerem.
• Ustalenie terminu pierwszego spotkania.

Szkolenie
podstawowe

III

• Spotkanie robocze z Menadżerem.
•Stworzenie własnej Listy Rerencyjnej.

Spotkanie
robocze

IV

• Otrzymanie wizytówek.
• Korzystanie z nowych narzędzi (Synergii).

Spotkanie po
pierwszej
sprawie

V
Dalsze
spotkania
robocze

•Pierwsza własna rekrutacja.
•Planowanie dalszej pracy.

Profesjonalna obsługa klienta w branży odszkodowawczej

