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Szükségesek új megoldások! 



A kapcsolattartás új dimenziója 

Gyere csatlakozz te is a 
SIGNAL IDUNA alkusz 

partnerei zárt Facebook 
közösséghez, amit az alábbi 

linken érsz el.  
  

https://www.facebook.com
/groups/signal.iduna.alkuszi

.csoport 
  

 

https://www.facebook.com/groups/signal.iduna.alkuszi.csoport
https://www.facebook.com/groups/signal.iduna.alkuszi.csoport
https://www.facebook.com/groups/signal.iduna.alkuszi.csoport


Érdemes rajta elgondolkodni! 



Miért érdemes személybiztosítással foglalkozni? 

Mert a jövő ügyfelei a magasabb  

hozzáadott értéket várják el a tanácsadóktól! 
Milyen lesz egy tanácsadó? 
• Bizonyos termékeknél csak ajánló 
• A bizalmi termékeknél értékesítő  

• Személybiztosítás 
• Vállalati vagyonbiztosítás 

• Modern eszközöket használó 
• Social média, online  pl. 



Miért érdemes személybiztosítással foglalkozni? 

Mert valami biztos, hogy mindenkivel  

történni fog előbb vagy utóbb! 

Elemi kár esélye 1 év alatt 
1:5000 

Szívinfarktus esélye 1 év alatt  
1:400 



Miért érdemes személybiztosítással foglalkozni? 

Mert az ügyfelek maguktól nem tesznek semmit! 

Élj a holnapnak!  
Adj kölcsön a jövőbeli énednek! 

A félretett pénz veszteség a mában, 
de ha nem teljesülnek a céljaink, az 
is veszteség!!!!!!  
 



3 titok az értékesítésben 

1. A kialakult gazdasági helyzet jó beugró lehet 
 

2. Nyugdíj korhatár megemelése 
 

3. A vevő nem terméket, vagy szolgáltatás vesz, hanem történeteket. 
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Gondolatok a befektetésekről 
 



Mit üzen a most kialakult helyzet? 



„A történelem nem ismétli önmagát, de rímel.” (Mark Twain) 



Újra 2008? 

Míg 2008-ban a bajok belülről keletkeztek és épültek fel évek alatt, 
addig a koronavírus egy hirtelen jött külső probléma, amit 

könnyebb kezelni. 



4 forgatókönyv 

V U W L 
80% 



Úton a segítség! 



G20 

Ötezer milliárd 
dollárt 

pumpálnak a 
világgazdaságba 



A magyar alapkezelők felkészültek 

„Sok befektető úgy gondolja, hogy a pandémia belátható 
időn belül véget ér és ezt követően viszonylag gyorsan 
magukra találnak a piacok.” 

„amikor a vírus hatása elmúlik, egy rendkívüli látványos gazdasági 
fellendülésre lehet számítani” 

„drasztikus vagyonkivonás nem volt” 

„a nagyobb befektetők pedig portfólió-
átrendezésen gondolkoznak” 



Hogyan segíthetünk az ügyfelünknek? 

Meglévő ügyfél 
 
Ne veszítse el az 
alapokba vetett 

bizalmát!  

Új ügyfél 
 
Most érdemes 

beszállni.  
De fontos a 

fokozatosság! 
+ eseti befizetés 



Ez egy befektetés a jövőbe! 

• 5. legnagyobb törzstőkével rendelkezik a 
világon,  

• Európa legnagyobb alapkezelője 

• Magyarország legnagyobb független 
alapkezelője,  

• a norvég nyugdíjvagyon egy részét is 
ők kezelik;  

• summa 540 Mrd a kezelt tőke 
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Nyugdíjprogram, Előrelátó program 
 



Egyszerűség, átláthatóság 

Szerződéskötési költség 
74% – 44% – 14% 

Adminisztrációs költség 
6% 

Vagyonkezelési költség 
2% (4. évtől) 

Öngondoskodási bónusz 
100% 

Díjnagyság és díjfizetési mód 
szerinti bónusz 1% + 1%  

Hozamjóváírási bónusz 
0,75% 

4% 

1,25% 



A szerződés számlái 

• Rendszeres 
befizetések 

• Hozamjóváírási 
bónusz 

Főszámla 

• Díjnagyság 
szerinti bónusz 

• Díjfizetési mód 
szerinti bónusz 

• Öngondoskodási 
bónusz 

Lojalitási számla 

• Eseti befizetések 

• Hozamjóváírási 
bónusz 

• Nyugdíj és nem 
nyugdíj célú 

Eseti számla 

• Adójóváírások 

•  Hozamjóváírási   -
bónusz 

 
 

Adószámla 



Még egy nyomós érv!!! 

Életbiztosítások előnye a bankbetéttel, 
ingatlannal szemben 

 

Kedvezményezetti jog 
 
 Eldöntheti az ügyfél, hogy ki örökli 
 Nem része a hagyatéknak 
 15 napon belül a hátramaradottak részére 

áll az összeg 



Miért pont a SIGNAL? Ügyfélként… 

• Nincsenek apróbetűk 
 

• Egyszerű költségek 
 

• Átlátható bónuszok 
 

• Érthető számolóprogram 
 

• Ingyenes kockázati élet 
 

• Kiváló alapkezelők 



Fedezd fel a Signal online világát az életben is! 



És még tudunk ennél is többet!? 



Hogyan kötünk SIGNAL  szerződést? 

Hiányzik az ügyfélaláírás és az azonosítás! 

Mi lehet a megoldás? 

Ügyfélkapun keresztüli 
dokumentumhitelesítés 



Teljes folyamatleírás Stella kötés esetén 

1. A Stella ajánlatkészítő programban elkészíti a tanácsadó az ajánlatot. 
2. A dokumentumok e-mailen keresztül mind az ügyfél, mind az alkusz részére elküldésre 

kerülnek. 
3. Az ügyfél hitelesített dokumentumokat készít (PDF formátumúakat) 

• Fényképes igazolvány (mindkét oldala) 
• Lakcímkártya (kizárólag a lakcímet tartalmazó oldal) 
• Stella nyilatkozat + Távértékesítési nyilatkozat 

4. E-mailen az ügyfél elküldi a már hitelesített dokumentumokat a tanácsadó részére. 
5. Tanácsadó ezeket feltölti a Stellába a már megszokott módon (postázni nem szükséges). 



Kérdések 



Köszönjük a figyelmet! 


