ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ζωή είναι γεμάτη στιγμές, που κυλούν μέσα στο χρόνο.
Κάποιες διαρκούν ελάχιστα και κάποιες μια ολόκληρη ζωή.
Όλες αξίζουν τη φροντίδα μας.
Γι’αυτό κι εμείς στη EuroLife, για περισσότερα από 25 χρόνια,
φροντίζουμε για το αύριο, από σήμερα.

• Προσφέρουμε καλύψεις στους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής,
Ατυχημάτων και Υγείας, σε Ατομική και Ομαδική βάση.

• Κατέχουμε ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς πέραν του 27%.
• Συνεργαζόμαστε με τη Munich Re, τη μεγαλύτερη
αντασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο.

• Προάγουμε ένα εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο
ασφαλιστικό δυναμικό.

• Καταβάλαμε μέχρι στιγμής πάνω από €1 δις σε εξαργυρώσεις,
ωφελήματα λήξης και απαιτήσεις σε συμβόλαια ζωής,
ατυχημάτων και υγείας.
• Προσφέρουμε πάνω από €6.5 δις σε καλύψεις στον κλάδο
ζωής.
• Διαθέτουμε ασφαλιστικά αποθέματα πάνω από €495 εκ.
και δείκτη φερεγγυότητας 264%.
• Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά όλους τους κινδύνους.
• Ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ανάγκες φερεγγυότητας όπως
αυτές προβλέπονται από το νέο εποπτικό πλαίσιο
της Φερεγγυότητας ΙΙ, χωρίς να χρειαζόμαστε επιπρόσθετα
κεφάλαια.

• Διαχειριζόμαστε επαγγελματικά και αποτελεσματικά
τα επενδυτικά μας ταμεία.

• Πιστοποιημένοι με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας
«Investors in People, Bronze».
• Εστιαζόμαστε στη διαφάνεια και εξατομίκευση στη σχέση μας
με τους πελάτες.

• Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
των πελατών.
• Είμαστε η μόνη Eταιρεία που μπορούμε να προσφέρουμε άμεση
και εξατομικευμένη κάλυψη, χωρίς ιατρικές εξετάσεις, μέσω του
πρωτοποριακού συστήματος MRAS (Allfinanz URE).
• Διαθέτουμε ένα επαγγελματικό Δίκτυο Πωλήσεων για να
προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη
εξατομικευμένη επιλογή.
• Προσφέρουμε έμπρακτα στην κοινωνία και το περιβάλλον
με ενέργειες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.

• Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πάνω από 100,000
πελάτες.
• Κατέχουμε την πρώτη θέση σε φήμη, αξιοπιστία, οικονομική
ευρωστία και επαγγελματισμό (Έρευνες 2010, 2014, 2016).
• Ανήκουμε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

H ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH BIOMHXANIA

Ισχυρή Βιομηχανία

Η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί μια από τις ισχυρότερες
βιομηχανίες παγκοσμίως, αφού ως κλάδος βρίσκεται σε
ισχυρή, κερδοφόρα και συνεχώς αναπτυσσόμενη κλίμακα,
καθώς:
• Κάθε χρόνο γεννιούνται 10,000 νέοι άνθρωποι.
• Οι ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων αλλάζουν συνεχώς.
• Όλοι οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους.

Παρέχει υψηλής ποιότητας

προστασία, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην οικονομία
και την κοινωνία

Μια βιομηχανία
που αναβαθμίζεται συνεχώς

• Πάνω από 200,000 καταναλωτές έχουν ασφάλεια ζωής ή
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Καταβάλλει μέσο όρο €300 εκ., κάθε χρόνο σε ωφελήματα λήξης,
ατυχημάτων και υγείας.
Η ασφαλιστική βιομηχανία εναρμονίζεται συνεχώς με τις
ευρωπαϊκές οδηγίες σε θέματα φερεγγυότητας, διαφάνειας και
διαμεσολαβητών. Παράλληλα, προωθεί τη συνεχή εκπαίδευση
και την ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύρια Χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη καριέρα ζωής
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος αποτελεί μια καριέρα που στηρίζεται στη
συνεχή εξεύρεση υποψηφίων πελατών, στη διαρκή εξυπηρέτηση και απαιτεί
2-3 ώρες εργασίας στο γραφείο και 4-5 ώρες εργασίας στην αγορά.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Απαιτείται σωστή διαχείριση του χρόνου.
• Ικανότητα διαχείρισης προκλήσεων και εξεύρεσης λύσεων.
• Δυνατότητα να εργάζεται μόνος και να ανήκει σε ομάδα.
ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

• Απαιτείται συνεχής μελέτη και μάθηση.
• Οφείλει να είναι ανοικτός σε νέες ιδέες και νέους τρόπους εργασίας.
• Προϋποθέτει ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και
κοινωνικών δικτύων.
ΘΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι ελκυστικό για άτομα
που είναι καλοί ακροατές, δεν απογοητεύονται εύκολα και έχουν
ειλικρινές ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο τους.

ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΕuroLife

Γιατί αυτή η δουλειά
είναι για σένα.

• Η EuroLife διαθέτει υποκαταστήματα σε όλη την Κύπρο και
φιλοξενεί πάνω από 200 Ασφαλιστικούς Συμβούλους.
• Η Εταιρεία σου προσφέρει άνετους και μοντέρνους χώρους
εργασίας, γραμματειακή υποστήριξη και τεχνολογική υποδομή.
• Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Εταιρείας σου δίνει τη
στήριξη που χρειάζεσαι για να εξυπηρετείς με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τους πελάτες.

Ξεκίνα τη δική σου ατομική επιχείρηση χωρίς χρηματικό κεφάλαιο

Η EuroLife, εδώ και πάνω από 25 χρόνια στηρίζει τους πελάτες της
τηρώντας τις υποσχέσεις της.
Μέχρι στιγμής:
• Έχει καταβάλει πάνω από €1 δις σε ωφελήματα λήξης, ζωής,
ατυχημάτων και υγείας.
• Διαχειρίζεται επενδυτικά ταμεία πέραν των €400 εκατ., τα οποία ανήκουν
στους πελάτες της, πετυχαίνοντας διαχρονικά θετικές αποδόσεις.

Σημαντική προσφορά στους συνανθρώπους μας

ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΕuroLife

Γιατί αυτή η δουλειά
είναι για σένα.

Ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος στη EuroLife υπάρχει η δυνατότητα
απεριόριστου ύψους απολαβών, αφού τα εισοδήματα σου
καθορίζονται από τη δραστηριότητα σε συνδυασμό με τα ψηλά
επίπεδα γνώσης.

Απολαβές

Στη EuroLife, σου παρέχουμε προσωπικό συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα και συμμετοχή στο ταμείο υγείας της Εταιρείας,
συμμετοχή σε ομαδικό σχέδιο κάλυψης ζωής και
ασφάλεια εισοδήματος.
Ανάλογα με τις επιτυχίες σου, σου παρέχουμε πλειάδα
ελκυστικών κινήτρων και ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

Επιπρόσθετα Ωφελήματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνεχής ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων

Προκαταρτική εκπαίδευση και ανάπτυξη
Για να νιώσεις άνεση και σιγουριά στο πρώτο σου ξεκίνημα, η εκπαίδευση σου γίνεται με συνδυασμό μεθόδων και πρακτικών:
• Η Ακαδημία EuroLife σου παρέχει τις γνώσεις για τις Βασικές Αρχές Ασφάλισης, τις Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής, προετοιμάζοντας σε για τις εξετάσεις.
Επίσης, εκπαιδεύεσαι στα Προϊόντα της EuroLife και σε τεχνικές πωλήσεων.
• Επιπρόσθετα, ο Διευθυντής Υποκαταστήματος εμπλουτίζει την εκπαίδευση σου όσον αφορά τα Προϊόντα, την Τεχνική Πωλήσεων, τα Έντυπα
και τις Διαδικασίες που χρειάζεται για μια επιτυχημένη πώληση, και είναι δίπλα σου για Εξωτερική Εκπαίδευση, Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εργασιών.

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
H EuroLife είναι δίπλα σου σε όλη τη σταδιοδρομία σου με συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση, ενώ τα πρώτα χρόνια έχεις τη στήριξη
της Ακαδημίας και του Διευθυντή σου.
Στη συνέχεια, έχεις την ευκαιρία να παρακολουθείς εξειδικευμένα σεμινάρια και συνέδρια γύρω από τις πωλήσεις, τις νέες αλλαγές και πρακτικές
στο χώρο των ασφαλειών, καθώς και μαθήματα κατάρτισης σε νέα Προϊόντα, Εργαλεία και Τεχνικές Πωλήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνεχής ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τεχνολογία

Η ΕuroLife επενδύει στην τεχνολογία και στην ενσωμάτωση της

& Digitization

στην καθημερινή σου εργασία.
Μαζί μας η πώληση και εξυπηρέτηση του πελάτη γίνονται
με την υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών (applications)
τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τους Ασφαλιστικούς
μας Συμβούλους.
Η καθημερινή ενημέρωση για τους πελάτες, τις πωλήσεις και
οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία έχεις με την Εταιρεία γίνεται και
μέσω του Agents Portal, το οποίο είναι Online 24/7.

