All inclusive podpora
vášho úspechu

Všetko pre váš biznis
na jeden klik

Odbremeníme vás od
administratívy, nevyhnutnej
pri vašej každodennej práci.

Informačný systém vám vieme
nastaviť na mieru v súlade s vašou
kariérou a potrebami.

Komunikujeme za vás
administratívne záležitosti
s príslušnými finančnými
inštitúciami (poisťovne, banky)
a s NBS.

Prispôsobíme vám obsah celého
systému na mieru od loga
až po funkcionalitu.

Garantujeme vám spracovanie
odovzdanej produkcie
do 24 hodín od doručenia
do našej centrály.
Produktoví špecialisti
sú vám k dispozícii,
poradia vám, čo je
pre vášho klienta
najvýhodnejšie.

Nájdete si v ňom všetky
potrebné dokumenty
(zmluvy, manuály...)
a aktuálne informácie
pre rast vášho biznisu.
Informačný systém umožňuje
sledovanie zmlúv klientov,
online komunikáciu,
variabilitu pri spracúvaní
prehľadov a štatistík.

S nami vedľa
nešliapnete

Sledujeme za vás legislatívu,
zákony, odborné témy.
Naše profesionálne právne
oddelenie je vám nápomocné
pri tvorbe či úprave zmluvných
vzťahov a navigácii pri riešení
komplexnej právnej agendy
(v súlade s právnym
poriadkom SR).
Chcete ukončiť zmluvu
so súčasným maklérom?
Bojíte sa pokút
a konkurenčných doložiek?
Využite náš bezplatný
právny servis pri zmene
pôsobiska.

Podpora predaja
ako z budúcnosti

Vyvíjame vlastné nástroje
na zjednodušenie a skvalitnenie
práce sprostredkovateľa.
Zjednodušíme a zefektívnime
vám prácu našimi online
prostriedkami (kvalitný
porovnávač ponúk, kalkulačka
produktov a online
uzatváranie zmlúv).

Vybudujte si vlastnú spoločnosť
a oprite sa o naše silné piliere:

Komplexný servis
pre finančných
sprostredkovateľov
Sme servisnou spoločnosťou,
ktorá reaguje na aktuálne potreby
trhu v oblasti finančného
sprostredkovania.
BEZPLATNE poskytujeme
kompletné zázemie pre všetkých,
ktorí sa profesionálne venujú
finančnému sprostredkovaniu.
„Naším cieľom je byť
zodpovedným partnerom
s jednoduchými riešeniami“.

Budujte si vlastnú firmu
s vašou štruktúrou!
Staňte sa naším
rovnocenným
partnerom!

Kariéra vo vašich
rukách

Máte priestor pre vlastnú značku,
kariéru, systém odmeňovania
a vzdelávania.
Ste sami sebe pánom, tvoríte si
vlastné štruktúry a kontakty.
Sme vaším partnerom, nie šéfom.
Len na vás záleží, koľko budete
pracovať a zarábať.
Spolupráca je dobrovoľná,
nehrozia vám žiadne sankcie,
pokuty a nepriestrelné
zmluvy.

Nie Finportal, ale vy
si určujete, ako bude
vaša kariéra vyzerať!

Sankcie a nevýhodné
zmluvy u nás
nenájdete
Garantujeme vám kmeň vašich
klientov a spolupracovníkov.
Ste výhradným vlastníkom
vašich kontaktov a nikdy
neoslovujeme vašich
spolupracovníkov
bez vášho súhlasu.
Snažíme sa eliminovať
všetky prekážky,
ktoré by vám komplikovali
rast vášho biznisu.

Viac peňazí
za rovnakú prácu

Nezávislosť – celá vaša kariéra
je vo vašich rukách
Sloboda rozhodovania – žiadne
sankcie ani nevýhodné zmluvy
Transparentný provízny systém – viac
peňazí za rovnakú prácu

U nás zarobíte viac. Náš systém
ohodnotenia je nastavený
transparentne.
S našou podporou ste schopní
dosahovať nižšie náklady
a maximalizovať váš zisk.
Provízie nikdy nezdržiavame
u nás, ale vyplácame vám ich
každý týždeň.

Kompletný administratívny servis – sústreďte
sa na to podstatné, ostatné vybavíme za vás
Sofistikovaný informačný systém – zabezpečíme
všetko, čo potrebujete pre váš biznis
Právne poradenstvo – naslovovzatí odborníci sú vám
k dispozícii
Online služby – vytvárame pre vás podporné nástroje,
ktoré vám zabezpečia lepšie zisky

Bránu vášho úspechu si odomknite už dnes!

Naši partneri získavajú
za svoju produkciu
rôzne benefity podľa
vlastného výberu.
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