
Produkty životnej poisťovne ING, 
donedávna skôr známej ako ING
Nationale – Nederlanden, patria 
k svetovej špičke. Aj finanční poradcovia
životnej poisťovne ING patria k najlepším,
čo potvrdila svetová agentúra v oblasti
prieskumu finančných služieb LIMRA
Internacional, Inc. Za rok 2002 získalo
zo Slovenska jej prestížne ocenenie
International Quality Award 83 
finančných poradcov ING. Šesť má
tohto „Oscara“ v poisťovníctve už štvrtý
raz, Edit Chrenková z pobočky
Bratislava centrum dokonca piaty! 
Možno ste pred rokmi ani netušili, 
do čoho idete. Čo predchádza zisku 
takéhoto ocenenia? Práca, práca a ešte
raz práca. Sú to roky náročnej roboty,
veľa kontaktov s ľuďmi. Navštevujem
ich najmenej dva razy ročne.
Potrebujem presne poznať ich meniace
sa potreby. Životné poistenie musí byť
„šité“ presne na mieru každého klienta.
Keď Vám ľudia dôverujú, pracujete 
s radosťou.
Čím to je, že sa ľudia naučili dôverovať
finančným poradcom? Záujem spoločnosti
ING prenášam ďalej na klienta. Viem
hneď poradiť, odpovedať takmer 

na čokoľvek. Pre ľudí je dôležité, aby
boli presne a úplne informovaní. 
Táto práca Vám „sedí“. Ako sa vôbec
možno stať dobrým finančným 
poradcom? Musí ponúkať nie kvantitu,
ale v prvom rade kvalitu. Produktov,
služieb a možností, ktoré poskytnú 
klientovi maximum pre jeho spokojnosť.
A je známe, že spokojný zákazník pošle
signál ďalej a to sú ďalšie kontakty, 
noví klienti, ďalšia práca. Tá mi nevadí.
Som rada, keď môžem poskytnúť
komplexné riešenie. 
Máte z ponuky životnej poisťovne ING
obľúbený produkt? Najradšej ponúkam
investičné životné poistenie. Je pre klienta
pomerne variabilné. Môže počas doby
poistenia vložiť aj mimoriadne poistné
sumy. Povedzme výnos z niektorých
fondov. Na jednom mieste tak môže
mať poistenie aj vklad na účet, čo je iste
výhodné. 
Ak by ste sa mali znova rozhodnúť, išli
by ste do toho zas? Určite áno. Milujem
túto prácu, hoci ma pohlcuje každý deň
od rána do večera. Pre túto prácu žijem,
teším sa na denné stretnutia s klientmi.
Je to ako dobrodružstvo, pri ktorom
ľuďom pomáhate zabezpečiť si budúcnosť. 

Podpora dnes, 
istota v budúcnosti
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