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A napi mondásom, idézetem: 
"A múltat nem tudjuk megváltoztatni, de a jövőért sokat tehetünk, azt azonban 
ma kell meg tennünk" 
 
Témáink: 
 
EUB oldalról a pénz visszatérítéshez nyomtatványt kell letölteni és megküldeni 
az EUB-nak! 
 
Állomány összetételünk 
élet: 253.696 e Ft. túlsúly: Generali :73.609 e Ft, Signal 59.907 e Ft 
egyéb: 2.153.571 e Ft (gratula) Aegon: 625.250 e Ft, Allianz 240.217 e Ft, 
Generali 662.460 e Ft. 
 
Jutalék árbevételünk: 376.424 e Ft (2021 évi), 345.222 e Ft (2021 évi) ez + 10 
% növekedés, de a költségeink is nőttek 15-20%-kal 
 
Munkakörök: (itt főleg Krisztián és én) Továbbra is forduljatok hozzám, de 
elsősorban kérünk titeket, hogy nézzétek meg a közösségit, portálokat az 
információkért, mert ha nem találjátok meg akkor valami nincs a helyén, vagy 
ott, vagy a fejetekben. Az a cél, hogy minden szükséges doksit, folyamatot 
legalább felhasználói szinten ismerjünk, tudjunk. 
Krisztiánhoz tartozik a tarifálók, portálok és informatika. 
Zsolthoz tartoznak a problémás ügyek, értékesítési tanácsadás. 
A leírásaink jók, de be kell tartani, illetve ha javító ötleted van, kérjük oszd meg 
velünk! 
 
Évértékelők, mi volt a tapasztalat 
Egy kollégától elköszöntünk, két kollégával konkrétan megbeszéltünk hogyan 
tudunk továbbra is együtt dolgozni. 
 
Nem olvassátok el a leveleket vagy csak felületesen. 
 
Hanyagság volt megfigyelhető. Mi ott hibáztunk, hogy jobban, szájbarágósan 
kell elmondani mindent (kérdezzetek ha nem világos a menetrend)! 
Az volt szerintem a kérés, hogy a bekért szerződéseket minden szükséges 
doksival kérjük, ahogyan az MNB elvárná szerintetek. (ha így gondoljátok, hogy 
ez elég akkor sajnos azt mondom nem elég)  



Pl: Nem volt aláírva a megbízási, ajánlat, nem volt megfelelő számú, igazolható 
feltétel kiküldve stb. Az a bosszantó, hogy utána általában megtudtátok mutatni 
az aláírtakat csak a beküldésnél még azt a kis fáradtságot sem vettétek, hogy 
megnézzétek. Csak pár kolléga anyaga volt megfelelő. 
EZÉRT NAGYOBB ÉS SOKKAL SZIGORÚBB ELLENŐRZÉST KELL 
BEVEZETNÜNK, HA NEM TUDJUK BETARTANI A SZABÁLYOKAT, 
AMIK JÓL LE VANNAK ÍRVA, AKKOR PLUSZ EMBERT KELL 
FELVENNI, AMI KÖLTSÉGGEL JÁR. BÁZISNET HASZNÁLATA 
KÖTELEZŐ!!!!!!!!!!!!!!! 
 
KATA-sok 
Mindenkinek segítettünk tavaly és az volt az utolsó, aki eléri a KATA határt az 
gondolkozzon már előre, hogy ott hagyja a KATA-t vagy leadózza a  + 40%-ot. 
 
Kirándulás: 
A tavaszira kérünk ötleteket, csapatépítés, van-e rá igény, és ha igen milyen 
jellegű legyen? 
 
Tanfolyamok milyen témában legyenek? 
 
Kerekasztal-csapat szervezés kiadva a kollégáknak, mindenben segítünk, de ők 
dolgozzák ki! 
 
Tanácsadói itiner átbeszélve az egész, és a következmények. 
 
Oktatás kimutatás névre szóló elektronikus kartont csinálunk, ha valakinek 
hiányzik valami hiányzik vagy pótolja vagy nem kötheti (brokkában tudjuk 
tiltani) 
 
Élet kötési folyamat átbeszélve és következmények is (csak az kötheti, aki 
pontról-pontra betartja)! 
 
Az alkusz köteles alapos és személyre szabott elemzés alapján tanácsot adni az 
ügyfélnek, ennek érdekében a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése 
során köteles elegendő számú, a piacon HOZZÁFÉRHETŐ biztosítást 
tárgyszerűen elemezni, és az ügyfél tájékoztatása alapján megállapítható 
igényeihez, és szükségleteihez igazodó elemzési szempontok alapján és azoktól 
függően az ügyfél részére személyre szabott konkrét ajánlást adni, ismertetve, 
hogy az adott termék miért felel meg leginkább az ügyfélnek. 
 
Miért nem tudunk egyszerre kiadni feladatot és miért van esetleg kis 
eltéréssel és fedésben a kért anyagokban:  
Folyamatos változások vannak, és ha valamilyen határozat születik, valamelyik 
alkusznál akkor azt szinte azonnal beépítjük a folyamatainkba. 



Jön külsős cég és az egész folyamatainkat, papírjainkat átnézik, több ellenőrzést 
végigcsináltak  eredményesen. 
De! Ehhez mi is kellünk (MINDANNYIAN) 
 
Jövőkép: 
Jön külsős cég és az egész folyamatainkat, papírjainkat átnézik, több ellenőrzést 
végigcsináltak  eredményesen. 
De! Ehhez mi is kellünk (MINDANNYIAN) 
 
E külsős szakértő cég átvilágítása után (a teljes működésünket), és majd ennek 
eredményének és javaslataikkal a végén egyeztessünk. 
 
„A mi szakmánk egy értékes, kihívásokkal és alkotással teli szakma, ahol 
emberek sorsára vagyunk hatással és ez bizony felelősséggel jár" (ügyfél, cég, 
kollégák) 
 
2027-ben nagyon sok nagy tapasztalattal rendelkező értékesítő vonul nyugdíjba 
felmérések alapján. Kell a cégnek a frissítés, és lehetőség szerint olyan 
értékesítő kolléga, aki még nincs „elrontva”.  
Nekik még a rendszer befogadható. 
teljes állomány ellenőrzése és a folyamatok rögzítése,visszaellenőrzése után 
megkeresni az ügyfeleket keresztértékesítés miatt, vagy TE vagy MÁS? 
Lead teremtés. 
Bázisnet használata, szabályok betartása, egymás nem "szívatása". 
Brokka használata, portálok használata. 
 
MNB összeférhetetlenségi elvárás %, több cégnél felhívták az alkusz 
figyelmét az összeférhetetlenség megszüntetésére (szinte megegyező közvetített 
díjazás), mi ezt nem szeretnénk bevezetni ehhez kell a növekedés, új kollégák 
felvétele és a szabályok betartása, állomány porlasztás (sok és mindenre 
kiterjedő ajánlatadás, itiner betartás, hogy tudjuk védeni az álláspontunkat. 
 
Köszönöm, várom a véleményeket.... 

 

 



Iroda nyitvatartási rendje: 
Hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00  
Péntek 8.00-15.00 
 
Ajánlatok felvételi-leadási rendje:  
Az ajánlatok, sorszámok, csekkek, nyugták és minden szigorú számadású nyomtatvány az adminisztráción 
vehetők fel és adhatók le.  
 
Ajánlat leadás ideje:  
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 (ajánlat leadás kizárólag az ADMIN leadó fakkba, nyitvatartási időn túl 
ügyvezető asztalán a sárga mappába) 
 
Nyomtatvány felvétel:  
Hétfőtől-csütörtökig 10.00-14.00  
Péntek 10.00-13.00  
 
Ajánlat leadás menete:  

1. A papír alapon beküldendő ajánlatot, módosítást a dokumentumokkal együtt 2 munkanapon belül le kell 
adni vagy ha egy példányos, e-mailben kell továbbítani az adminisztrációra (ajánlat + 2021. február utáni 
alkuszi megbízás). Az Admin a kitöltött ajánlatleadó nyomtatványon veszi át a biztosítóba papír alapon 
beküldendő ajánlatokat a szükséges mellékletekkel együtt. A nyomtatvány a közösségi oldalon a Dokutár / 
Nyomtatványok / Egyéb nyomtatványok mappában Ajánlat leadó nyomtatvány néven megtalálható. Az 
emailben továbbított ajánlatokat is szükséges az ajánlatleadóra felvezetni. 

2. A papír alapú ajánlatleadón és az ajánlaton is legyen rajta az üzletkötői kód. A két példányos leadásoknál 
az eredeti a biztosítóé, a másolati példányra a „vissza” szót az üzletkötői kóddal együtt rá kell írni – ez lesz az 
üzletkötőé. A megbízási szerződést, és az adott módozathoz szükséges dokumentumokat a beküldendő 
példányhoz szintén csatolni kell! A tanácsadónak bármikor, igazolható módon az ügyfelétől a következő 
nyomtatványokkal kell rendelkezni: alkuszi megbízási szerződés, igény- és szükséglet felmérő, aláírt ajánlat, 
nyilatkozat, valamint a módozattól, szerződőtől függő plusz nyomtatványok (kivéve a tanácsadással létrejött 
szerződések). 

4. A mindenkori szerződés nyilvántartó rendszer online felületén a tanácsadóknak fel kell tölteni az alkuszi 
megbízási szerződést, az igény- és szükségletfelmérőt, aláírt ajánlatot, nyilatkozatot, esetleges plusz 
nyomtatványokat legkésőbb a következő hónap 10. napjáig. A helyes feltöltéshez segítség a közösségi oldalon 
a Dokutár / Közösségi dokumentumok / Dokumentumok feltöltése Brokkába című leírásban található. 

5. Az adminisztráció ajánlattovábbítóval minden hétfőn beküldi az adott ajánlatokat a biztosítóhoz. Üzletkötő 
közvetlenül nem viheti be az ajánlatot a biztosítóba! Kivételes esetek azonban lehetnek, a Szakmai vezetés 
engedélye szükséges, melyről az adminisztrációt is tájékoztatni kell.  

6. A biztosító által átvett és lepecsételt ajánlatot és a hozzá tartozó dokumentumokat, az adminisztráció 
visszateszi az Alvállalkozó üzletkötői fakkjába.  

 
Ajánlatok nyilvántartása: elektronikus formában a Brokkában történik.  
 
Tekintettel arra, hogy folyamatosan változnak a papírmentes folyamatok a biztosítóknál, 24 órán belül 
(munkanapra értendő) minden kollégának prezentálnia kell egy esetleges bekérés esetén az aláírt 
ajánlatot és alkuszi megbízást, függetlenül a tárolás helyétől!  
 



Hibás ajánlatok kezelése:  

A levelező rendszerben a hibasajanlatok@dariuskincse.hu fiókba küldi néhány biztosító a hiánypótlásra váró 
ajánlatok adatait. Admin oldalról kerül továbbításra az adott tanácsadónak a GDPR miatt. Minden esetben az 
Alvállalkozónak kell megválaszolnia és pótolnia a hiányokat, a biztosító által megadott határidőn belül, 
írásban (a biztosítónak megválaszolva). Egyes biztosítók a központi alkusz@dariuskincse.hu fiókba küldik az 
értesítéseket, melyeket szintén az Admin továbbít a GDPR-nak megfelelően, ezáltal az illetékes Alvállalkozó 
tudja intézni a hiba javítását.  

Örökítés menete, belső örökítés:  

A megbízási szerződést örökítésre kérjük pontosan és hiánytalanul kitöltve, (olvashatóan) üzletkötői kóddal 
ellátva e-mailben leadni a szükséges nyomtatványokkal (megbízási szerződés, előző üzletkötő megbízásának 
felmondása, felmondás igazolása, cég esetén az aláírási címpéldány, társasház esetén a megválasztási 
jegyzőkönyv). Fontos, hogy a megbízási szerződés 1 éven belüli dátumú legyen. 

Amennyiben a szerződés az örökítéskor módosításra kerül, az örökítési anyagot a fentiek szerint akkor is le 
kell adni! Ha ez nem történik meg, a módosított szerződés nem kerül a cég állományába! Az örökítésen fel 
kell tüntetni a szerződés éves díját és az egyéni alkódot (Aegon és Generali esetében). 

A biztosítók általában 30 napra örökítenek, de ez eltérő lehet. Reklamálni leghamarabb a 61. napon lehet. A 
reklamációt minden esetben az Adminnak kell küldeni!  

A javadalmazás az örökített szerződésekre az első (már Dárius állományban lévő) díjrészlet befizetése után 
érkeznek. Bővebb információt a közösségi oldalon a Dokutár / Közösségi dokumentumok / Örökítési szabályok 
dokumentumban találtok. 

Belső örökítés:  

A cégen belüli örökítésnél – amennyiben mindkét üzletkötő a Dárius alvállalkozója - a régi üzletkötőé a 
biztosítási évfordulóig az üzlet, utána kerül át az örökösre.  

Új ügyfél megbízási szerződés szükséges! Csak ebben az esetben kerül át a biztosítás az új tanácsadóra.  

Intervenció:  

Az adminisztrátor kolléga minden biztosítótól hetente lekéri az intervenciós listákat, feltölti a Brokka 
rendszerbe és értesítést küld e-mailben.  

Az intervenciózás állomány ápolási feladat, a fenntartási javadalmazás alapja! Az Alvállalkozóknak a 
biztosítási jogszabályok szerint is kötelességük az állomány ápolási feladatok folyamatos ellátása, így az 
intervenciós listák feldolgozása is! Az ügyfél értesítése előtt az adott biztosító portálján le kell ellenőrizni 
minden kollégának az intervenció jogosságát! 

Dárius tanácsadói itiner:  

ügyintézéshez, tájékoztatás adásához minden esetben szükséges az alkuszi megbízás, új ajánlatok 
készítéshez vagy bekéréséhez az igény- és szükségletfelmérőt és nyilatkozatot is csatolni kell. Az 
igényfelmérőkön az ügyféligényeket kell pontosítani a megbízóval. Tájékoztatva, hogy a biztosítás megkötése 
a pontos adatközlésük, kockázatuk felmérése alapján történik.  

 ajánlatadás: megfelelő számú, igazolhatóan átadott ajánlat (az adott módozatot kínáló összes 
biztosító ajánlata), mellékelve mindegyikhez a feltétel, IPID, illetve személybiztosítások esetén a KID 
nyomtatvány. UL termékeknél a tanácsadás dokumentációja is szükséges! Kiemelve a szerződés 
előnyeit, hátrányait és a maradék jogok ismertetését (személy biztosítást csak személyes 
értékesítéssel és tanácsadással közvetítünk). Személy biztosításoknál a Dárius „élet” biztosítási 
itinere és annak betartása kötelező!! 



 ügyfél döntése (igazolhatóan)  

 szerződés megkötése (az esetleg hiányzó dokumentumok bekérése)  

 ajánlat leadása (elektronikus úton vagy papír alapon továbbítva az adminisztrációra és a biztosítóba) 
lásd közösségi: Dokutár / Közösségi dokumentumok, leírások / Ajánlat leadás menete  

 „welcome levél” küldése központilag  

 ajánlat feltöltése a brokkában a megfelelő helyre (hozzá rendelve az összes dokumentumot 
(levelezések, adatlapok, igazolások stb. GDPR szabályzatnak megfelelően) legkésőbb következő 
hónap 10. napjáig. Aki ezt nem tudja betartani az adott hónapban nem tud számlázni, hiszen ez 
szakmai elvárás.  

 jánlat követése (leadástól számított 15 nap után az adott biztosító honlapján a kötvényesítés 
ellenőrzése. (adatok, tartalom, záradékok stb.)  

 a kötés után 30 nappal keresztértékesítés, ill. ajánlás kérés (család, barát, munkahely)  

 60 nappal a kötés után javadalmazás ellenőrzése (díjrendezés figyelembevételével = portál!), 
szükség esetén a reklamálása  

 30 nappal utána a javadalmazás reklamálásának ellenőrzése  

 ha szükséges, intervenciós megkeresés év közben, ezek gyakoriságának rögzítése a brokka 
megjegyzéseknél. Az esetleges visszavásárlási igényekre különösen odafigyelve (a szerződés 
megszűnésével járó törvényi következmények). Díjnemfizetéssel megszűnt szerződéseknél az ügyfél 
azonnali kiértesítése és az esetleges reaktiválás, újra kötés ösztönzése.  

 évforduló előtt 60 nappal évfordulós levél a törvényi előírásoknak megfelelően, igazolható módon 
(sablon levél)  

 esetleges módosítási igénynél adatlap bekérés és módosítás esetén újra indul a folyamat az új 
kötvényszám rögzítésig.  

Örökítésnél az örökítés benyújtása az örökítési szabályok betartásával (csak komplett anyag). Az örökítés 
elindítása után a brokkába fel kell tölteni a megbízásit, aktuális kötvényt (amikor már az állományunkban 
van).  Az örökítés akkor fejeződik be, ha a jelenlegi szerződést véleményeztük, aktualizáltuk! 

A Dárius Kincse irodai, magatartási szabályai:  

1. A cég munkatársai, alvállalkozói írásban jelzik az Adminnak, ha hiányt, problémát észlelnek az irodában 
(pl.: nyomtató hiba, tonner csere, stb).  

2. A cég munkatársainak, alvállalkozóinak tekintettel kell lenniük egymásra, illetve arra, hogy az iroda 
munkahely! Kerülni kell a hangoskodást, kiemelt figyelmet fordítva arra, ha ügyfél tartózkodik az irodában, 
vagy kollégák telefonálnak. Ügyfelet csak a tárgyalóban fogadunk!  

3. Az irodában a csukott ajtót tartsuk tiszteletben! Kollégáink közötti, vagy ügyféllel, harmadik személlyel 
folytatott megbeszélést tiszteletben kell tartani. Annak végig hallgatását, vagy abba történő beleszólást 
kerülni kell.  

4. Egymás tulajdonát tiszteletben kell tartani! 

 


