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Ma támogatás, holnap biztosított jövő
A nemrég még ING Nationale – Nederlanden néven ismert ING

Életbiztosítónak világszínvonalú termékei vannak. Az ING Életbiztosító pénzügyi
tanácsadói is a legjobbak közé tartoznak, ezt a pénzügyi szolgáltatásokat elemző
LIMRA International, Inc. ügynökség igazolta is. 2002-ben az ING 83 szlovákiai
pénzügyi szakemberének ítélték oda a tekintélyes Internetional Quality Award díjat.
Hatan közülük ezt a pénzügyi Oscar-díjat már negyedszer, Edit Chrenková pedig
ötödször kapta meg!

Évekkel ezelőt talán nem is sejtette mibe vág bele. Milyen előzményei
vannak egy ilyen díjnak? Munka, munka és mégegyszer munka. Sok év igényes
munkája fekszik benne, sok-sok találkozó az ügyfelekkel. Évente legalább kétszer
meglátogatom őket. Pontosan kell ismernem a változó igényeiket. Az
életbiztosításnak pontosan testre szabottnak kell lennie. Ha az ügyfelek megbíznak
az emberben, akkor örömét leli a munkájában.

Mi az oka, hogy az emberek megtanultak bízni a pénzügyi
tanácsadókban? A cég érdekeit szem előtt tartva, az ügyfelek érdekeit képviselem.
Képes vagyok azonnal tanácsot adni, majdnem minden felett van áttekintésem. Az
embereknek fontos, hogy jól tájékozottak legyenek.

Ez a munka éppen önnek való! Hogyan lesz valakiből jó pénzügyi
tanácsadó? Nem mennyiséget, hanem elsősorban minőséget kell kínálni. Olyan
termékeket, szolgáltatásokat és lehetőségeket, amelyek teljes mértékben az ügyfél
megelégedésére szolgálnak. Tudva levő, hogy az elégedett ügyfél tovább adja a hírt,
így új kapcsolatokat teremthetünk, új ügyfeleket szerezhetünk, tovább
dolgozhatunk. Nekem örömet okoz, ha dolgozhatok, és teljes megoldást kínálhatok.

Van kedvence az ING által kínált termékek között? Legszívesebben
befektetési életbiztosítást kínálok. Az ügyfél szempontjából jól variálható. A biztosítás
ideje alatt rendkívüli biztosítási díjat is befizethet, például egy alap hozadékát. Így egy
füst alatt biztosítása és bankbetétje is van. Ez pedig nagyon előnyös.

Ha elölről kezdhetné, újra emellett a munka mellett döntene? Biztosan.
Imádom ezt a munkát azzal együtt, hogy reggeltől estig kitölti napjaimat. A
munkámnak élek, előre örülök, hogy találkozhatom ügyfeleimmel. Egy olyan
kaland részese vagyok, amelyben másoknak segítünk biztosítani jövőjüket.
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