
Przygotuj się dobrze do spotkania 

Spotkanie
sprzedażowe

Materiał do użytku wewnętrznego

Naładuj baterię w laptopie oraz telefonie.  
Na wszelki wypadek miej ze sobą ładowarki.

Upewnij się, że masz wszystkie materiały przydatne podczas spotkania. 
Koniecznie wydrukuj potwierdzenie złożenia wniosku.

Zadbaj, aby Twój profil był profesjonalny i wzbudzał zaufanie,  
jeśli jesteś obecny w mediach społecznościowych.

Miej przy sobie kartę PAYBACK,  
na wypadek gdyby klient nie był użytkownikiem tego programu.

Umówiłeś się na spotkanie z potencjalnym klientem? Gratulacje!  
Dowiedz się, jak przygotować się do spotkania oraz jak przedstawić ofertę 
tak, aby klient zrozumiał wynikające z niej korzyści, co ułatwi mu podjęcie 
decyzji o zakupie produktu oferowanego przez NNLife TUnŻiR.



NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo), ul. Przemysłowa 26,  
00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  
nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie 
zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. S
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Etap I
Nawiązanie ralacji

Etap II
Badanie potrzeb

Etap III
Przedstawienie rozwiązań

Ustal, dlaczego klient  
zgodził się na spotkanie 
i dlaczego chce się 
ubezpieczyć.

Poznając klienta, pozwól  
mu także poznać siebie.

Już na wstępie spotkania  
daj klientowi możliwość  
zadawania pytań.

Uruchom aplikację NNonline  
lub przygotuj dokument, 
w którym przeanalizujesz 
potrzeby klienta.

 Ustal, jakie potrzeby 
i oczekiwania ma klient  
oraz jakie obszary życia  
chce objąć ochroną.

Słuchaj uważnie.  
Do tego, co klient Ci  
powie, będziesz mógł się 
odnieść w podsumowaniu 
spotkania.

Wyjaśnij klientowi, jaki 
produkt z oferty Towarzystwa  
jest dla niego 
najkorzystniejszy.

 Uargumentuj dane rozwiązanie  
kluczowymi korzyściami  
odpowiadającymi potrzebom 
klienta.

 Bądź przygotowany, aby 
sprawnie poradzić sobie 
z obiekcjami klienta. Będzie 
to możliwe tylko wtedy, kiedy 
sam będziesz szczegółowo 
zaznajomiony z produktem.

Etap IV
Podsumowanie

Etap V
Zakończenie

Upewnij się, że klient wszystko 
zrozumiał, zanim podpisze dokumenty.

 Uważnie wypełnij wniosek, błędy we 
wniosku w znaczący sposób opóźnią 
wystawienie polisy.

Zapewnij klienta, że w razie zaistnienia 
nieszczęśliwego wypadku, poważnej 
choroby lub innej trudnej sytuacji życiowej 
będziesz do jego dyspozycji i że zawsze 
może się do Ciebie zwrócić o pomoc przy 
obsłudze umowy ubezpieczenia.

 Opowiedz klientowi, jak będą wyglądały kolejne  
kroki, w tym wystawienie polisy, rocznice umowy.

 Wyjaśnij klientowi, w jakich sytuacjach może lub 
powinien zwrócić się do Ciebie, a kiedy otrzyma 
korespondencję bezpośrednio z centrali Towarzystwa.

Pozostaw po sobie dobre wrażenie, podziękuj klientowi 
za poświęcony czas, nawet jeśli nie zdecydował się na 
produkt.

Pozyskuj rekomendacje, zadawaj szczegółowe 
pytania – zapytaj o przyjaciół z dziećmi, znajomych 
narciarzy, kolegów kierowców itd.


