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JAKOŚĆ ERGO HESTII
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CELEM ERGO HESTII W OBSZARZE JAKOŚCI JEST ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI
UBEZPIECZENIOWEJ WŚRÓD KLIENTÓW.

akość obsługi to jeden z kluczowych
elementów w strategii ERGO Hestii.
Niezależnie od tego, czy Klient kupuje
polisę czy likwiduje szkodę – wysoka jakość jest dla firmy tak samo ważna. By
utrzymać wysoki poziom, ERGO Hestia systematycznie udoskonala narzędzia wspierające
obsługę, które łączą w sobie najlepsze praktyki z rynku, opinie
klientów oraz praktyczne spojrzenie partnerów biznesowych.
NADRZĘDNYM CELEM DZIAŁAŃ ERGO HESTII w obszarze jakości, niezależnie od pandemii, jest zapewnienie transparentności procesu zakupu polis oraz zwiększanie świadomości
klientów na temat funkcjonowania ubezpieczeń. W podjęciu

świadomej decyzji o kupnie ubezpieczenia
pomaga klientowi agent, który kompleksowo zajmuje się jego potrzebami - zarówno
w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak
i życiowych. By utrzymywać optymalne rezultaty w zakresie obsługi klienta, firma opracowała zaawansowane programy, w ramach
których wspiera i wyróżnia agentów spełniających najwyższe
wymagania.
Elementem programu ERGO Hestii zapewniającego najwyższy standard obsługi są też Punkty Standard i Punkty Oznakowane, które zapewniają klientom gwarancję dobrej jakości. M.in.
dzięki temu ERGO Hestii udaje się uzyskać optymalne rezultaty,
potwierdzone wynikami badań oraz licznymi nagrodami. 

OBSŁUGA KLIENTA 360°
DLF SP. Z O.O. OBSŁUGĘ KLIENTA UZNAJE ZA JEDEN Z PRIORYTETÓW. BUDUJEMY
DŁUGOTRWAŁĄ RELACJĘ Z KLIENTEM, GDYŻ JEGO ZADOWOLENIE I OPINIA, SĄ KLUCZOWE.
Naszym celem jest nie tylko spełnianie jego oczekiwań, ale wykraczanie poza nie. Zespół DLF jest wyczulony na potrzeby klienta traktując każdy kontakt
indywidualnie. 

Jesteśmy świadomi, że jakość
obsługi jest jednym z najważniejszych elementów wpływających
na decyzję zakupową oraz na
to, jakie doświadczenie z marką
klient
będzie miał nasz klient.
ARKADIUSZ GROCHOWSKI, Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu DLF Sp. z o.o.
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ompleksowa obsługa rozpoczyna się już
przy pierwszym kontakcie z naszymi produktami i trwa także po zakupie. Każdej
interakcji z klientem towarzyszy wysoka
jakość świadczeń - od doradztwa przedsprzedażowego, po obsługę posprzedażową oraz sprawny
i szybki serwis „door to door”. Systematycznie badamy potrzeby konsumentów i usprawniamy procesy. Poszukujemy odpowiednich, wygodnych
rozwiązań, aby pozostać z nimi w regularnym
kontakcie i zagwarantować właściwą opiekę
i bezpieczeństwo. Kluczem do sukcesu są
odpowiednie kadry, których kwalifikacje ciągle
podnosimy.
Jesteśmy świadomi, że jakość obsługi
jest jednym z najważniejszych
elementów wpływających
na decyzję zakupową oraz
na to, jakie doświadczenie
z marką będzie miał klient.

