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Z poważaniem, 

Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz najnowszy projekt – Superpolisa. Przedsięwzięcie oparte na naszym 10-letnim  
doświadczeniu ubezpieczeniowym, które jak wierzymy zrewolucjonizuje polski rynek ubezpieczeń indywidualnych.

Od samego początku, budując Grupę MAK, stawialiśmy na długotrwałe relacje z Klientami i Współpracownikami oraz na nowe  
kierunki rozwoju. W wielu obszarach byliśmy pionierami na polskim rynku ubezpieczeń, a stosowane przez nas rozwiązania informatyczne  
znacznie wyprzedzały standardy rynkowe.

Tym razem jest podobnie. Dotychczas specjalizowaliśmy się w obsłudze klientów biznesowych, teraz przyszedł czas na zaistnienie  
w segmencie obsługi klienta indywidualnego.

Superpolisa to rozbudowana, niepowtarzalna na naszym rynku platforma IT, sieć Punktów Obsługi Klienta rozmieszczonych w całej 
Polsce oraz profesjonalne call center wspierające pracę agentów.

Co proponujemy?
Przede wszystkim gotowy, sprawdzony model biznesowy, skrojony na miarę potrzeb agentów ubezpieczeniowych. Po drugie  
szeroki asortyment produktów, które znajdują się w ofercie największych towarzystw ubezpieczeniowych. Po trzecie szereg narzędzi  
ułatwiających sprzedaż i rozliczanie prowizji oraz przejrzyste i proste warunki współpracy. Oferujemy jednocześnie, tak ważną  
dla każdego z nas, stabilność oraz wiedzę i doświadczenie Grupy MAK – lidera polskiego rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Folder, który trzymają Państwo w dłoni, zawiera szereg użytecznych informacji o projekcie. Znajdują się w nim dane dotyczące Grupy 
MAK, Superpolisy, różnych form współpracy oraz korzyści, które Państwu oferujemy.

Szukamy Partnerów i Współpracowników chcących wspólnie z nami rozwijać na szeroką skalę swój biznes ubezpieczeniowy.

Zapraszamy do współpracy!



Rozwiń swój biznes.
Zostań Partnerem Superpolisy!

Superpolisa to unikatowe i innowacyjne podejście do sprzedaży i obsługi 
ubezpieczeń. Wsparcie Twojej działalności tak, byś mógł skupić się  
wyłącznie na rozwoju swojego biznesu! To projekt, jakiego nie było  
na polskim rynku ubezpieczeniowym. 

Znasz to uczucie gdy:

• klient odchodzi do Twojej konkurencji?
• czujesz, że Twoja oferta jest niepełna, a klienci są  

coraz bardziej wymagający?
• chcąc porównać oferty TU musisz uruchamiać   

jednocześnie  kilka systemów?
• obsługa klienta zajmuje Ci za dużo czasu?
• cele sprzedażowe wyznaczane przez TU wywołują 

stres i obawy?
• z każdym pytaniem klienta musisz zwrócić się  

do innego TU?
• formalności administracyjne zabierają Twój cenny 

czas?
• jesteś zmuszony korzystać z wielu różnych systemów 

rozliczeniowych?
• płacisz wysokie ubezpieczenie OC multiagenta?
• wiesz, że mógłbyś zarabiać więcej?

Superpolisa to gotowy model biznesowy:

• oferta kilkunastu TU w jednym formularzu! 
• dostępnych 5 linii produktowych.
• jeden - w pełni transakcyjny system dla wszystkich 

towarzystw, gdzie:
• porównasz,
• wycenisz,
• sprzedasz i wygenerujesz polisę klientowi.

• skrócisz czas obsługi klienta nawet 15-krotnie.
• brak celów sprzedażowych narzucanych przez TU.
• jeden helpdesk dedykowany dla agentów.
• wsparcie sprzedaży, rozliczeń i administracji.
• efektywny CRM oraz system transakcyjno- 

-rozliczeniowy.
• atrakcyjne prowizje i dodatkowe zyski ze sprzedaży 

ratalnej. 
• system bezpłatnych szkoleń!
• w przypadku ryzyk niestandardowych wsparcie  

merytoryczne ekspertów Grupy MAK.

Sprawniej? Szybciej? Tak jak tego chcesz!

Tomasz Majewski
Dyrektor  

Sprzedaży  
Superpolisa.pl

„Od wielu lat funkcjonuję w branży finansowej. Tworząc koncepcję Superpolisy 
chcieliśmy, by ta praca stała się efektywniejsza i łatwiejsza dla Agentów. To właśnie 
dlatego stworzyliśmy skuteczny i innowacyjny model biznesowy. Postawiliśmy na 
nowatorski system informatyczny, który skraca czas przygotowania ofert i uspraw-
nia proces sprzedaży. Prowizje, które proponujemy Doradcom, Partnerom, czy Fran-
czyzobiorcom, są bardzo atrakcyjne, a system rozliczeniowy jasny i przejrzysty. Sta-
wiamy też na jakość obsługi obecnych i przyszłych Klientów, aby w jak największym 
stopniu odpowiadać na bardzo zróżnicowane potrzeby Klientów”



System numer 1 w Polsce!
Jedno logowanie, kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Superpolisa to Twoja przepustka do efektywnego biznesu  
w branży ubezpieczeniowej. 

Co wyróżnia system Superpolisa:

• w pełni transakcyjna platforma ubezpieczeniowa, 
która umożliwia porówanie ofert i wygenerowanie 
polisy bezpośrednio z systemu,

• szeroki zakres dostępnych produktów 
ubezpieczeniowych, nie tylko komunikacyjnych,

• bezpłatny dostęp do porównywarki,
• moduł CRM zapewnia profesjonalną obsługę klientów,
• system rozliczeniowy automatycznie wylicza prowizję,
• prosty i intuicyjny interfejs systemu.

5 linii produktowych dla klientów indywidualnych: 

• ubezpieczenia komunikacyjne,
• ubezpieczenia mienia,
• ubezpieczenia turystyczne,
• ubezpieczenia zdrowia i życia,
• ubezpieczenia assistance i ochrony prawnej.

W ciągu 6 minut otrzymasz oferty ubezpieczeń dla  
Twojego klienta z jednego systemu. W tym samym  
miejscu dokonasz transakcji, a Twoja prowizja zostanie 
automatycznie naliczona. Wreszcie nie musisz logować 
się do kilku systemów jednocześnie.

WIĘCEJ CZASU DLA CIEBIE, WIĘKSZE ZYSKI, 
WIĘCEJ CIEBIE W TWOIM BIZNESIE!

Tomasz Dzieża,
partner Superpolisy

Ewa Kozłowska, 
partner Superpolisy

„Wizyta klienta wiązała sie z logowaniem do kilku systemów i ręcznym porówny-
waniem ofert. Kalkulator był ciągle na moim biurku.Traciłem czas. Od kiedy jestem 
partnerem Superpolisy mogę klientom zaoferować dużo szerszą ofertę produktów 
ubezpieczeniowych. Od razu wiem ile zarobiłem. Mam duże oszczędności i więcej 
czasu, który jest bezcenny. Nie mówiąc nawet o tym, ze wreszcie klienci przestali 
odchodzić znajdując samodzielnie tańsze ubezpieczenia.” 

„Praca w ubezpieczeniach to wiele danych, formalności i koszty. Superpolisa  
skraca wszystkie formalności do 6 minut. Ja mogę zająć się obsługą moich klientów. 
Wreszcie mam czas dla nich, a nie dla biurokracji.”





Działajamy razem!

Jesteś doradcą dla swoich klientów. 
Wiarygodnym konsultantem ich  
własnych decyzji. Jesteś człowiekiem,  
na którym nam zależy.  
Mamy wspólny cel! 

Zdajemy sobie sprawę, jak  
wyglądała dotychczasowa praca 
agentów. Aby przygotować kilka 
ofert, należało korzystać z papiero-
wych taryf lub logować się do kil-
ku systemów towarzystw ubezpie-
czeniowych. Ogrom dokumentów,  
formalności, ubezpieczenie OC  
własnego biznesu i wiele innych  
działań nie związanych bezpośrednio 
z pozyskiwaniem i obsługą klientów.  
Przystąpienie do Superpolisy to  
rozwiązanie, dzięki któremu sku-
pisz się na tym, aby Twoi klienci byli  
z Ciebie zadowoleni. My stawiamy  
na Twoją wygodę i efektywność. 

Masz czas na klienta, a nie admini-
strację:

• z Superpolisą wielokrotnie skrócisz 
proces ofertowania i wystawiania 
polis,

• kilka pytań do klienta pozwoli Ci 
przedstawić optymalną dla niego 
propozycje ubezpieczenia,

• prosto z systemu wygenerujesz 
polisę, a Twoja prowizja naliczy 
się automatycznie,

• masz nasze stałe wsparcie  
sprzedażowe na każdym etapie 
transakcji,

• uruchomiliśmy dla Ciebie  
dedykowaną infolinię,

• możesz liczyć na nasze wsparcie 
marketingowe i PR.

15-krotnie szybciej 
obsłużysz swojego klienta!



Kilkadziesiąt produktów do Twojej 
dyspozycji

Współpracujemy z kilkunastoma  
renomowanymi towarzystwami 
ubezpieczeniowymi. Oznacza to, że  
w naszej ofercie jest kilkadziesiąt  
produktów ubezpieczeniowych. 
Wszystkie znajdują się w jednym 
miejscu. Są podzielone na linie pro-
duktowe, takie jak:

• ubezpieczenia komunikacyjne,  
• ubezpieczenia mienia,
• ubezpieczenia turystyczne,
• ubezpieczenia zdrowia i życia,
• ubezpieczenia assistance i ochrony 

prawnej.

System sprzedaży ratalnej polis –  
dodatkowa szansa pomnożenia zysku

Superpolisa dysponuje narzędziem 
kredytowym, które możesz zaoferować 
swoim klientom. 

Jest to kredyt gotówkowy do finan-
sowania wszystkich ubezpieczeń  
dostępnych w Twojej ofercie. Co  
zyskujesz? Po pierwsze lojalność 
klientów. Po drugie realne dodat-
kowe korzyści finansowe dla Ciebie  
i Twoich klientów – dla Ciebie  
w postaci dodatkowej prowizji, dla 
klienta rozłożenie na korzystne raty 
składki ubezpieczeniowej. Możesz 
zaoferować w ten sposób klientowi 
szerszy portfel produktów.

Co zyskają Twoi klienci, dzięki ofer-
cie kredytowania?

• Mniejsze obciążenie swojego  
budżetu i możliwość zakupu  
lepszego zakresu ubezpieczenia.

• Uproszczoną procedurę – klient 
składa podpis pod umową jeden 
raz.

• Pełną ofertę w jednym miejscu. 

Przygotowanie ofert 
jest wyjątkowo krótkie i sprawne. System Superpolisa wyręcza Agenta  
z długiego i żmudnego przeszukiwania ofert. Po wypełnieniu formularza sys-
tem przygotuje oferty, z których klient wybierze dla siebie najkorzystniejszą.

Całość trwa kilka minut. Przygotowane oferty zawierają szczegółowe  
informacje o składkach, a także parametrach i zakresie ubezpieczenia.  Oferty 
można dowolnie posegregować i zapisać. Powrót do zapisanej oferty spowo-
duje, że zostanie ona ponownie przeliczona według obowiązujących w tym 
momencie stawek TU.

KROK 1:
Przygotowanie ofert

KROK 2:
Generowanie polisy

KROK 3:
Rozliczenie polis

Generowanie polisy
nasze nowatorskie rozwiązanie umożliwia generowanie i wydruk polisy  
automatycznie prosto z systemu. 

Rozliczenie polis i prowizji 

prowizja agenta nalicza się automatycznie po zarejestrowaniu w systemie  
transakcji. W module rozliczeniowym agent ma podgląd do swoich  
historycznych danych sprzedażowych. 



MODELE WSPÓŁPRACY 
Z SUPERPOLISĄ
Proponujemy Tobie różne warianty współpracy, które  
są dopasowane do Twoich potrzeb i aktualnej sytuacji  
zawodowej. Możesz zostać naszym Franczyzobiorcą,  
Partnerem lub Doradcą Klienta. 

Placówki
Placówki Superpolisy zostały starannie zaprojektowane  
w taki sposób, aby jak najlepiej służyły obsłudze klientów  
oraz wyróżniały się na ulicach i w centrach handlowych.



Korzyści dla Franczyzobiorcy:

• znak towarowy (marka) Superpolisa,
• know-how, czyli wiedza na temat prowadzenia biznesu, którą 

Franczyzobiorcy otrzymują od Superpolisy,
• zaplecze technologiczne, czyli profesjonalny, numer 1 w Polsce,  

w pełni transakcyjny system, który jest zarówno porównywarką 
cenową, jak i rozbudowaną platformą sprzedażową,

• wsparcie finansowe na etapie tworzenia Placówki Franczyzowej, 
• pomoc przy aranżacji lokalu i gotowe elementy wystroju,
• wsparcie marketingowe w prowadzonych działaniach,
• wsparcie public relations w prowadzonych działaniach,
• dodatkowe wsparcie merytoryczne,
• szereg szkoleń dla pracowników,
• stała opieka Dyrektora Regionalnego,
• najwyższe prowizje,
• brak planów sprzedażowych narzuconych przez towarzystwa 

ubezpieczeniowe,
• bliska współpraca z Grupą MAK oraz pomoc w zakresie operacyjnym.

Korzyści dla Partnera:

• możliwość rozszerzenia oferty o kolejne Towarzystwa  
Ubezpieczeniowe,

• zaplecze technologiczne, czyli profesjonalny, jedyny w Polsce  
system, który jest zarówno porównywarką cenową, jak  
i rozbudowaną platformą sprzedażową,

• wsparcie finansowe i marketingowe na etapie tworzenia Placówki 
Partnerskiej,

• pomoc przy aranżacji lokalu. Dostarczamy gotowe elementy  
wystroju,

• dodatkowe wsparcie merytoryczne np. szkolenia dla pracowników,  
opieka Dyrektora Regionalnego oraz pomoc w zakresie  
operacyjnym,

• korzyści finansowe, bardzo dobre prowizje i brak planów  
sprzedażowych narzuconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe,

•  możliwość rozwoju osobistego,
•  elastyczność w podejściu do biznesu, brak wymogu wyłączności.

Korzyści dla Doradcy: 

• możliwość rozszerzenia oferty o kolejne Towarzystwa  
Ubezpieczeniowe,

• zaplecze technologiczne, czyli profesjonalny, jedyny w Polsce  
system, który jest zarówno porównywarką cenową, jak  
i rozbudowaną platformą sprzedażową,

•  możliwości dotyczące rozwoju osobistego i planowania własnej 
ścieżki kariery,

•  wsparcie merytoryczne, marketingowe i szkoleniowe,
•  korzyści finansowe, atrakcyjne prowizje,
•  brak planów sprzedażowych narzuconych przez towarzystwa 

ubezpieczeniowe,
•  brak wymogu wyłączności.

FRANCZYZA:

Najpełniejsza opcja współpracy z nami 
to możliwość prowadzenia Oddziału 
Superpolisy - placówki franczyzowej. 
W ramach współpracy Franczyzobiorca 
otrzymuje gotowy i sprawdzony  
model biznesowy. Zostaje wypo-
sażony w profesjonalny, w pełni  
transakcyjny system Superpolisy.  
Ponadto otrzymuje szereg dodatko-
wych narzędzi oraz know-how, które 
służą wsparciu sprzedaży wszystkich 
dostępnych ubezpieczeń. Współ- 
finansujemy uruchomienie placówki. 
Oferujemy wsparcie merytoryczne 
ekspertów Grupy MAK na każdym 
etapie współpracy. Franczyzobiorca 
ma zapewnione najwyższe prowizje 
od sprzedaży polis. 

PARTNER:

Drugi wariant współpracy to możliwość 
prowadzenia placówki partnerskiej  
Superpolisy. Oferta jest skierowana  
do agentów ubezpieczeniowych 
lub osób, które dysponują lokalem  
i chcą rozpocząć lub rozszerzyć swoją 
działalność w zakresie sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. W tym wariancie 
nie wymagamy wyłączności. 

DORADCA:

Kolejnym wariantem współpracy, który 
proponujemy agentom ubezpie- 
czeniowym oraz osobom rozpoczy-
nającym pracę w tym zawodzie, jest 
stanowisko Doradcy. Każdy Doradca 
zostanie wyposażony w profesjonalny  
system informatyczny Superpolisa, 
który umożliwia dostęp do kilku- 
dziesięciu produktów ubezpieczenio-
wych. W wariancie tym nie wymagamy 
wyłączności.  



ODPOWIEDZIALNOŚCI - nasza  
filozofia nie ogranicza odpowie-
dzialności do funkcji finansowej  
rekompensaty związanej z tym  
pojęciem. Oczywiście nasi klienci  
posiadają pełne finansowe gwarancje  
jakości naszych usług. Z naszego 
punktu widzenia najistotniejsza jest 
odpowiedzialność biznesowa. Nasz 
potencjał budują z nami nasi klienci,  
wobec, których zawsze jesteśmy  
odpowiedzialni.

LOJALNOŚCI - diagnozując potrzeby 
ubezpieczeniowe klientów i dostar- 
czając usługi ubezpieczeniowe  
kierujemy się wyłącznie najlepiej  
pojętym interesem klientów. Nie  
jesteśmy związani z żadnym zakładem  
ubezpieczeń. W negocjacjach  
z zakładami ubezpieczeń reprezen-
tujemy klientów zawsze dążąc do  
osiągnięcia optymalnych, z ich punktu  
widzenia, kosztowo i zakresowo  
wyników.

RZETELNOŚCI - dostarczamy klientom  
usługi zgodne z ofertą. Nie obiecujemy  
więcej niż możemy. Pracujemy dla 
klientów zgodnie z najlepszymi  
standardami. Przywiązujemy bardzo 
dużą wagę do jakości świadczonych 
przez nas usług.

MAK Investments S.A. (www.mak-investments.pl) to spółka holdingowa kontrolująca grupę podmiotów świadczących 
usługi brokera i agenta ubezpieczeniowego. Grupa specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych, w szczególności  
w segmencie masowych ubezpieczeń komunikacyjnych dla importerów pojazdów, firm leasingowych i dealerów  
samochodowych. Holding obsługuje około 700 klientów korporacyjnych, głównie w Polsce, a także w Czechach,  
na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji i Rumunii. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 150 osób. W 2013 roku   
uplasowała na rynku ubezpieczeniowym około 0,5 mld zł składki.

Holding rozwija się zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje innych podmiotów w branży, w tym firm  
brokerskich oraz agencyjnych posiadających ugruntowaną pozycję w wybranych segmentach rynku krajowego.

Tworzone przez MAK programy ubezpieczeniowe są zawsze dostosowane do potrzeb klientów dzięki sporządzanym  
przez nas audytom. Ich podstawowym celem jest identyfikacja ryzyk oraz dokonywana w oparciu o nią ekonomiczna 
analiza opłacalności transferu tych ryzyk przy wykorzystaniu metody ubezpieczenia. Rekomendowane przez nas  
rozwiązania charakteryzują się optymalnymi dla klientów relacjami zakresu pokrycia ubezpieczeniowego i jego kosztów  
do rzeczywistych potrzeb. Nasz potencjał oparty jest na trzech zasadniczych wartościach:

O Grupie MAK

Doświadczenie ekspertów ubezpieczeń Superpolisy jest budowane już od 
ponad 10 lat w ramach Grupy MAK, największego polskiego pośrednika 
ubezpieczeniowego. Zaufało nam już ponad pół miliona klientów. 
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Więcej Ciebie w Twoim biznesie!

Komfort pracy i Twoja wygoda!

Bądź najlepszy - zarabiaj z najlepszymi!

Zostań partnerem Superpolisy!

Nie czekaj, zadzwoń do nas!

Rozwiń swój biznes razem z nami. 



Agencja Konsultant Sp. z o.o.
Al. Wilanowska 212 
02-765 Warszawa

XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000374860
Regon: 016262207 
NIP: 522-25-29-264

Skontaktuj się z naszym Dyrektorem Regionalnym
lub zadzwoń pod numer infolinii:

22 228 27 00
lub napisz na adres:

wspolpraca@superpolisa.pl

Jak zostać naszym Partnerem?


