
 

 

 

Induló képviselők támogatási rendje 

 

Az UNION Biztosító 18 éve van jelen a Magyarországon, osztrák (VIG) tulajdonosi körrel rendelkezik. 

2018.04.01-től több társaság bevonásával (Erste Biztosító, Vienna Life és Union V.I.G Biztosító) új piaci lehetőségek 

nyíltak meg és UNION néven az ország 5. legnagyobb Biztosítójává váltunk. 

 

 

 

 

 

 

Működésünkre a családias hangulat, az átláthatóság, a folyamatos fejlődés és a gazdaságilag stabil háttér a jellemző.  

Míg a régóta működő társaságokra a folyamatos csökkenés a jellemző, addig cégünk a válságban is pozitív 

eredményeket produkált.  

A saját tanácsadói hálózatunkat is emberi léptékkel építjük, célunk 500 stabil üzletkötő munkába állítása, 

területenként olyan hosszú távú képviselet kiépítése, ahol az egyénnek van tere önmaga vállalkozását felépíteni, a 

céget megfelelően képviselni. Nem konkurenciát képzünk házon belül, hanem olyan pozíciót alakítunk ki, hogy 

minden tanácsadónak jusson elég ügyfél az adott területen. 

A képviselőket egy Mentor (csoportvezető) építi be a csapatba, ő felel a betanításért és a munkavégzésért is. 

Hálózatunkban jelenleg 50 ilyen vezető dolgozik, megyénként 2-3 ilyen pozíciót akarunk még kialakítani. 

Ehhez mérten a feltételek is tisztábbak, nincs bonyolult jutalékrendszer, túlzott elvárás a drága termékekből, inkább 

egy egységes mérőszám kialakítása a cél, melyen keresztül az ország bármelyik pontján lévő tanácsadó ugyanazzal 

a statisztikai mutatóval képviselteti önmagát a teljesítmény mérésénél. 

SU (statisztikai unit) egységben történik a termékek értékének meghatározása – éves állománydíj alapján 

 

 

 

 

Példák: 

1 életbiztosítás 60.000 Ft állománydíjon 0,33 SU 

1 balesetbiztosítás 30.000 Ft állománydíjon 0,6 SU 

3 lakásbiztosítás 80.000 Ft állománydíjon 2 SU 

Megtakarítási célú Életbiztosítás 180.000 ft állomány = 1 SU 

Union Balesetbiztosítások   50.000 ft állomány = 1 SU 

Otthon-biztosítás (lakás)   40.000 ft állomány = 1 SU 

Erste Lakástakarék   4 millió szerződéses összeg = 1 SU 

Union Vagyonbiztosítás (vállalkozói – önkorm.) 80.000 ft állomány = 1 SU 

Rizikó Extra – kockázati élet 60.000 ft állomány = 1 SU 



1 élet 60.000 Ft, 1 baleset 30.000 Ft és 3 lakás 80.000 ft áll. díjon = 0,33 + 0,6 + 2 = 2,93 SU 

 

Hálózatunkban egyedülálló bónuszrendszer került kialakításra, mely elérhető bárki részéről képviselői szinten, 

kezdőként, vagy szakmabeliként ugyanakkora eséllyel. 

 

 

Minden Területi Képviselőre vonatkozó szorzó, ami a havi SU érték alapján kerül felszámításra: 

 3 SU érték / hó – a megszerzett jutalék 18%-al növelten 

 5 SU érték / hó – megszerzett jutalék 32%-al növelten 

 

Kollégáinkkal szemben az elvárásunk havonta 1 életbiztosítási (vagy ELTP) szerzés és annyi egyéb termék 

értékesítése, amiből az 5 SU szint jogosultságot ad a 32% bónuszra. 

Szerzési teljesítményben az elérendő szint: 240.000 élet és 200.000 vagyon havonta. 

Vezetőink arra törekszenek, hogy minden nálunk dolgozó képviselő ezt a szintet minimálisan teljesíteni tudja! 

 

Ha hozzánk jössz dolgozni, ezekben a célokban egyet kell értenünk, ez az együttműködésünk alapja! 

 

Amennyiben az alapszintet teljesíted, és a képzéseinken, értekezleteinken is rendszeresen részt vettél, úgy jogosult 

lehetsz kezdő támogatásra is. 

Kezdő képviselőknél ez a kezdő támogatási időszak a belépést követő 9 hónapig tart.  

A felvett támogatás választható (számla ellenében lehívható – vezetői döntés értelmében), komoly szándék esetén. 

 Felelősséggel is jár, mert az utolsó felvett díjtól számított 6 hónapig visszakérhetjük az összeget, amennyiben az 

együttműködés megszüntetésre kerül (felmondás, kiléptetés indokkal).  

 Havi 100.000 ft + áfa támogatás érhető el, a megszerzett jutalékon felül 

 

Ehhez cégünk címanyagot, munkamódszert és mentori segítséget is nyújt, cserébe elvárja az elkötelezett hozzáállást 

(szakmai anyagot elsajátítása, jelenlét a képzéseken, vezetővel való konzultációkon) és a partnerséget. 

Termékjutalékok: 

Megtakarítási célú Életbiztosítás Tartamtól függően  
 15 évnél 52%, 20 évnél - 60% 

PrivateMed Egészségbiztosítás   20% 

Otthon-biztosítás (lakás) 19%, + 11%,  
ha egyéb feltételek teljesülnek 

S.O.S baleseti védelem  beszedett díj összegének 33 %-a 

Unios Vagyonbiztosítás (vállalkozói – önkorm.) 22 % 

Kockázati élet 35% - 75% 

 



 

 

MENTOR – CSOPORTVEZETŐI TÁMOGATÁS: 

 

Az újonnan érkező vezetőkkel cégünk egyedi támogatási szerződést köt. Ennek a szerződésnek az a sajátossága, 

hogy egy egyszerűsített üzleti tervet várunk el a jelölttől. 12 hónapos intervallumot figyelembe véve kell felállítania egy 

toborzási és szerzési ütemtervet, amit előrefelé göngyölten veszünk figyelembe. Az elvégzett munkáért egy adott 

jövedelem-keretből saját maga oszthatja be a havi támogatását. Ezzel a saját tervéhez mérten vállal anyagi 

felelősséget. 

Ha a terv megvalósításába hiba csúszik, a támogatási összeg egy része akkor is megmenthető, ha az intervallum 

végére teljesül göngyölten a vállalás. 

Az UNION is kínál egyfajta STANDARD konstrukciót, ahol szintén kivehető még az adott hónapban is a támogatás 

egy része, ha a fő terv nem sikerült. 

 

A kezdő támogatáson kívül a csapattagok szerzéséhez mérten felül-jutalékot már a kezdetektől adunk: 

 Ha a csapat 15 su szint alatti teljesítmény nyújt, akkor a szerzési jutalékuk után 20%-ot kap a vezető. 

 Ha 15 SU szintet elérnek, akkor 30%-ot, ha 20 SU szintet elérnek, akkor 36%-ot számfejtünk a mentornak. 

A szakmai képzettségét a negyedévente megrendezendő Mentor találkozókon és az időszakosan szervezett szakmai 

képzéseken fejlesztjük tovább. 

Az igazgatóságon a mentori csoport képzésére egyéni oktatást is lehet rendelni, célunk, hogy a csapat is fejlődjön a 

legjobb ütemben, ahogy a vezető ezt eltervezi. 

 

Oktatási felület: 

E-learning oldalunkon az összes termék leírása elérhető, a kollégák belépéskor ott tudnak levizsgázni és ez a felület 

mindig rendelkezésükre áll, a legfrissebb információkat tartalmazza. 

Egyedi eladástechnika: 

A képviselők részére egyedi eladástechnikát oktatunk, ami egy kérdőív alapú igényfelmérésre épül. Ennek 

használatát kisebb csoportokban sajátíthatják el, egy intenzív kurzus keretein belül. A feltárt élethelyzetekre egy 

számítógépes program segítségével megoldási javaslatot készítünk, ami szakmailag és anyagilag is emeli a kötött 

szerződések értékét. Az ügyfelek ez által jobb döntéseket hoznak és tartósabbak a szerződések. 

 

ERSTE PARTNERSÉG: 

Társaságunk 25 évre szóló partnerségi nyilatkozatot írt alá az Erste Bankkal. Ennek az együttműködésnek 

köszönhetően képviselőinknek lehetősége van Lakástakarék-pénztárt és Hitel módozatokat értékesíteni. 

 Az ELTP szerződések jutaléka: a szerződéses összeg 0,8%-a. 

 A bónusz szint elérésével (5 SU) ez is növelhető 32%-kal, így 1,056% is lehet! 

 

 

 

 



 

 

Értékesítési versenyek: 

Társaságunkra jellemző, hogy évközben több olyan értékesítési versenyt ír ki, ahol egyes termékekre vetítve 

többletjutalék érhető el. Ha a képviselő ezekben részt vesz, akkor jövedelmét meg tudja növelni a verseny-

időszakokban.  

Márciustól Márciusig éves versenyünk is van, ahol Utazás nyerhető. 

 

 

 

Munkafolyamat: 

Oktatás – a kezdő időszakban központilag szervezett alapképzéseken kell részt venni, később helyi szinten folytatódik 

a fejlesztés, vizsga is helyben. Szervezés az éves ütemterveknek megfelelően, illetve a vezetők döntése alapján. 

Hatósági képzés – az országos jelentkezőkhöz igazítva, ill. Pszáf szervezés alapján. 

Jutalék a kéthavi foglalódíj vagy a gyakoriságnak megfelelő díj (negyedéves, féléves, éves ) beérkezése után 

fizetendő. 

Leadás minden hónap 26-ig, kötvényesítés 4-5 nap, jutalékfizetés a következő hónap 6. munkanapján. A kezdő 

támogatás a jutalékfizetés után számlázható és 8 nap a kifizetési határideje. 

 

Belépési feltétel: 

- személyi okmányok másolata, végzettség, erkölcsi bizonyítvány, vállalkozói folyószámla, 2 db fénykép, 

vállalkozói igazolvány, önéletrajz, alaptanfolyam sikeres letétele 

- szükséges Teáor számok: 

662201, 662901 és 662919 Biztosításközvetítéshez, állományápoláshoz 

661901 Pénzügyi tevékenység felvétele esetén 

702201 és 702203 Üzletviteli tanácsadás 

 

 

Tájékozódjon a pécsi irodához tartozó honlapunkon is:   www.partneremabiztosito.hu 

Elérhetőségünk:       partneremabiztosito@gmail.com 

 

http://www.partneremabiztosito.hu/

