CO BUDETE DĚLAT
když získáte denně 2 hodiny času navíc?

Náš on-line srovnávač a sjednávač pojištění dává finančním poradcům
volný čas navíc, který pak mohou trávit podle svých představ.

Šetří čas finančním poradcům

Manuál pro práci s on-line
sjednávačem Salve Finance

CO BUDETE DĚLAT
když získáte denně 2 hodiny času navíc?

Šetří čas finančním poradcům

Jak pracovat s on-line sjednávačem Salve Finance
Chcete zjistit, jak v praxi funguje náš systém, který pracuje za Vás? Chcete vidět, jak vypadá náš on-line srovnávač
a zároveň sjednávač pojištění?
Tak to jste na správném místě.
Posuďte sami, kolik svého drahocenného času můžete ušetřit.

Kde on-line sjednávač najdete?
Sjednávač je dostupný odkudkoliv, kde máte k dispozici internetové připojení. To Vám umožní vytvářet nabídky
operativně a flexibilně podle Vašich potřeb a přání klientů. Třeba přímo na schůzce.
Ve svém internetovém prohlížeči jednoduše zadejte adresu www.salvepojisteni.cz a jste krok od cíle.

V pravém horním rohu uvidíte odkaz "Vstup pro partnery". Klikněte na něj.

Jak se do on-line sjednávače přihlásíte?
Po kliknutí na odkaz "Vstup pro partnery" se Vám otevře stránka s přihlašovacím formulářem.

Začněte používat sjednávač už dnes
Volejte na 800 223 227
Pište na sjednavac@salvefinance.cz
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Přihlašovací jméno získáte od našeho regionálního manažera v rámci aktivace naší služby. V rámci této aktivace
bude k Vašemu přihlašovacímu jménu spárováno také Vaše telefonní číslo. Telefonní číslo je využito k zasílání
hesla.
Po vyplnění přihlašovacího jména, kliknete na tlačítko "Získat heslo". Systém Vám zašle heslo SMS zprávou na
Vaše telefonní číslo. Zadáte heslo, kliknete na tlačítko "Přihlásit" a jste uvnitř.
Při každém přihlášení obdržíte nové unikátní heslo. Systém je díky tomu velmi bezpečný a nehrozí jeho zneužití,
způsobené například ztrátou nebo vyzrazením hesla.

Co on-line sjednávač umí?
Na první pohled vypadá on-line sjednávač podobně jako na stejné adrese dostupný veřejný srovnávač pojištění.
Je to ale jen zdání. Veřejně dostupný on-line sjednávač je totiž zpřístupněný pouze v omezené verzi. Neumožní
Vám zadávat slevy a další výhody. Proto je pro Vás podstatně výhodnější využít plnohodnotnou verzi našeho
sjednávače, který již není dostupný veřejně, ale až po registraci.
Na rozdíl od veřejně přístupného srovnávače umožňuje on-line sjednávač kompletní uzavření pojistné smlouvy.
Celý proces uzavření smlouvy provedete tedy úplně jednoduše on-line. Pojistná smlouva nabývá platnosti
uhrazením pojistného ze strany klienta.
Pomocí našeho on-line sjednávače finanční poradci nejčastěji sjednávají povinné ručení. Kromě toho je možné
uzavřít cestovní pojištění, pojištění majetku, vyřídit půjčku nebo sjednat exkluzivní produkt Rodinný právník.
Přes sjednávač lze sjednat také havarijní pojištění.

Jak probíhá práce se sjednávačem?
Uzavření pojistné smlouvy nebo jiného produktu probíhá ve sjednávači ve 4 snadných krocích:
1.
2.
3.
4.

Údaje
Nabídka
Smlouva
Dokončení

Začněte používat sjednávač už dnes
Volejte na 800 223 227
Pište na sjednavac@salvefinance.cz
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1. Údaje
Prvním krokem je vyplnění základních údajů nutných pro vytvoření cenové nabídky a následně uzavření
pojistné smlouvy. V případě uzavření pojistné smlouvy na povinné ručení jsou to například údaje
o pojišťovaném vozidle a osobě pojistníka.

V tomto kroku pečlivě vyplníte všechny údaje a kliknete na tlačítko "Vypočítat".
Začněte používat sjednávač už dnes
Volejte na 800 223 227
Pište na sjednavac@salvefinance.cz
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2. Nabídka
Po kliknutí na tlačítko "Vypočítat" se Vám objeví stránka s druhým krokem. Tento krok zobrazuje nabídky na
daný produkt od mnoha pojišťoven. Nabídky jsou seřazeny od nejlevnější po nejdražší.

U jednotlivých nabídek můžete kliknutím na malé ikony přidávat doplňkové služby a připojištění. V případě
autopojištění je to například připojištění čelního skla.

Začněte používat sjednávač už dnes
Volejte na 800 223 227
Pište na sjednavac@salvefinance.cz
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V tomto kroku můžete klientům uplatnit na nabídky Obchodní slevu. Tato obchodní sleva může dosahovat
až 50 %.
Kompletní nabídku pojištění můžete jednoduše zaslat svému klientovi i sobě emailem pomocí tlačítka
"Odeslat nabídku".
Jakmile nastavíte požadované doplňkové služby a rozhodnete se pro konkrétní nabídku, klikněte na tlačítko
"Vybrat" vedle vybrané nabídky a posunete se do třetího kroku.

3. Smlouva
V třetím kroku provedete kontrolu zadaných smluvních údajů, popř. doplnění údajů, které nebyly v prvním
kroku vyžadovány (např. VIN kód vozidla).
Jakmile provedete kontrolu a doplnění údajů, můžete si smlouvu buď uložit a dokončit ji později pomocí
tlačítka "Uložit data". Nebo můžete přistoupit přímo k uzavření pojistné smlouvy tlačítkem "Pokračovat".

4. Dokončení
Posledním krokem je rekapitulace a finální dokončení smlouvy. V tomto posledním kroku uvidíte celkovou
cenu pojištění, zvolíte způsob platby a odsouhlasíte smluvní podmínky. Kliknutím na tlačítko "Dokončit" celý
proces dokončíte.

Hotovo
Po dokončení 4. kroku se Vám zobrazí stránka s informacemi o platebních údajích, kam a kdy uhradit
pojistné. Na této stránce je k dispozici ke stažení elektronická verze smlouvy, popř. další dokumenty jako je
třeba zelená karta.

Začněte používat sjednávač už dnes
Volejte na 800 223 227
Pište na sjednavac@salvefinance.cz
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Od kdy je smlouva platná?
Pojistná smlouva nabývá platnosti uhrazením pojistného na uvedený bankovní účet.
Nemusíte tedy smluvní dokumentaci tisknout, podepisovat ani fyzicky odesílat. Vše pohodlně vyřešíte od stolu od
počítače.

Co dalšího sjednávač umí?
Kromě samotného srovnání a sjednání pojištění a dalších finančních produktů najdete v on-line sjednávači také
přehled Vašich smluv a klientů. Budete tak mít stále přehled o všech Vámi uzavřených pojistných smlouvách,
jejich parametrech a stavu jejich úhrady.

Poradci jsou z on-line sjednávače nadšení
Naši regionální manažeři Vám předvedou, jak on-line sjednávač funguje v praxi. Kromě toho máme navíc v Salve
Finance k dispozici podrobné video manuály pro uzavírání jednotlivých pojistných produktů.
Ozvěte se nám a dohodněte si schůzku na naší zelené lince 800 223 227 od 9. do 16. hodiny nebo nám kdykoliv
napište email na sjednavac@salvefinance.cz.
On-line sjednávač se Vám bude líbit.
I ostatní finanční poradci jsou z něj nadšení. Podívejte se, co o něm říkají na našem webu:
www.HomoSalviens.cz/Sjednavac
Těším se na budoucí spolupráci
S úctou

Petr Zapletal
majitel společnosti Salve Finance a.s.
Naše motto: "Šetříme čas finančním poradcům"
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