
Értekezleti jegyzőkönyv_ 2017.10.04. 

Dárius Kincse 2001 Biztosítási Alkusz Kft. 

1149 Budapest, Egressy út 60-68. 
 

Zsolt:  
• ügyelet egy fontos dolog tessék betartani !!!! 

• telefonszámlák részletezője többségben megjött, továbbítjuk az érintett kollégáknak és ezekkel lehet 
az esetleges reklamációkat intézni a szolgáltatóknál. 

• Medicover díjak rendezése PÉNTEKIG 10.06-ig !!! 

• 12.04 (hétfő) – DÁRIUS KARÁCSONY Trófeában 17:30- 23:00     6.000.- Ft./fő (kik jöjjenek a 
biztosítóktól?!) 

 
 
Andi: 
Általánosságban:   
 
A biztosítóktól kért ügyintézéseket is érdemes csekkolni! Sajnos mostanában volt több kollégának 

visszajelzése, hogy nem lett elvégezve  a kért módosítás. ☹ 
 
Faxok visszaellenőrzésére szintén figyeljünk! Volt hogy olyan számra küldtünk faxot, ami nem is 
fogadó szám, hanem sima telefon vonal! 
 
 
Casco biztosításhoz segítség: autó széria ’súgó’ – www.katalogus.hasznaltauto.hu 
 
FBAMSZról: 

Végre egy olyan év, ahol több alkusz cég volt, mint biztosító társaság! 😊 
Generali üzenet: 
ügyfél élmény – ha több mint amire számít akkor marad, ajánl! 
Bővülő ügyfélszolgálati hálózat 
24-44 éves korosztály döntő többségében saját portál felhasználó! 
applikációk a kárrendezésben, ügyintézésben 
Read time , (valós idejű, vagy azonnali kárkifizetés)  
Smart kárrendezés: fotó + applikáció 
„a kárrendezés minősége már  a kötéskor eldől!” (Ilics L. Generali 
Autómatizálás,  
Megújított, tömbösített ügyfél levelek: az elején érthetően leírva hogy miért keresik és az utolsó 
részben a jogszabályi hivatkozás 
+361-452 3454 belső, alkuszok által használható call center! 
Új portál, chat lehetőséggel, növekvő ügyfél forgalommal. 
 
Aegon előadásról gondolatok: 
 
Innováció 
Lakásbiztosítási termék megújulása 
MKB állománnyal 87 ezer új ügyfél, sikeresnek mondható informatikai integráció 
1-8 hónapig 38 ezer! meterológiai kárbejelentés, ami az összes károk 55,67%-a! 
( 1,46 % vállalati és nagyvagyon kár, 42,87% egyéb káresemény) 
Preferálják az on-line kárbejelentést és az on-line ügyfélszolgálatot 
„Elugrani a jövő elől nem lehet” Szombat T. 
Digitális világ: nyomon követés lehetősége, on-line ügyfél, e-posta 
Ma tegyünk a holnapért! 
ChatBotok iránya  a kárrendezésben, Robotics technológia a lejáró élet folyamatoknál. 
Adatelemzések fontossága,  

http://www.katalogus.hasznaltauto.hu/


Pénzügyi edukációs kampányok, innovatív megoldások, NPS (a Net Promoter Score módszere 
egyszerűen nyomon követhető, számos vállalat hasznosítja a legkülönbözőbb iparágakban, ami azt is 
jelenti, hogy ezáltal összehasonlító adatok is rendelkezésre állnak. A metódus használata lehetővé 
teszi a kutatók számára, hogy a válaszadók értékelése mögött rejlő gondolatok mélyére nézzenek, és 
így ne csak leíró jellegű adatokhoz jussanak.) 
Lojális ügyfél, lelkes munkatársak… 
 
Union- ViennaLife: 
Stílusról volt előadás a Yurkov Stúdió alapítójával. 
 
 
 


