
Dalsza współpraca
Otwierając nowe biuro, otwierasz się także na nowe możliwości. Zdobędziesz wiedzę, 
która będzie procentowała w przyszłości. Otrzymasz od nas pełne wsparcie merytoryczne 
oraz logistyczne. Wystarczy, że zdecydujesz się wykorzystać nasze doświadczenie.

Naszym partnerom zapewniamy:
• know-how związane ze sprzedażą i systemem informatycznym,
• podręcznik, jak przygotować biuro zgodnie ze standardami PZU,
• co kwartał możliwość premii (2000 zł) za jakość obsługi,
• konkursy sprzedażowe,
• wsparcie merytoryczne specjalistów PZU,
• indywidualny projekt aranżacji wnętrza Twojego biura oraz jego wizualizację zewnętrzną,
• oznakowanie zewnętrzne biura oraz zestaw mebli, 
• stałe wsparcie marketingowe,
• rozbudowany pakiet szkoleń: wdrażających i z zakresu standardów obsługi,
• umieszczenie danych adresowych biura na liście placówek agencyjnych na portalu 

pzu.pl (z lokalizacją na mapie).

Zostań Partnerem PZU   
Otwórz własne biuro 

Nagrody i wyróżnienia

Profesjonalizm w pracy jest doceniany nie tylko przez naszych klientów i partnerów, ale 
także przez niezależne media oraz ekspertów. Dlatego możemy poszczycić się wieloma 
sukcesami i bardzo dobrymi notowaniami na rynku finansowym. Dołączając do nas, 
dołączasz do najlepszych. 

Zajęliśmy 1. miejsce w rankingu portalu mojebankowanie.pl w kategorii 
Zdalne kanały kontaktu.

Zajęliśmy 1. miejsce w tegorocznym badaniu miesięcznika My Company 
Polska. Zostaliśmy uhonorowani tytułem Marka Godna Zaufania w kategorii 
Firma ubezpieczeniowa.

Zajęliśmy 1. miejsce w plebiscycie czytelników magazynu Manager 
w kategorii Polskie marki z tradycją. 

Otrzymaliśmy Złoty Medal przyznawany przez magazyn Rynek Inwestycji 
za wdrożenie pierwszego na polskim rynku ubezpieczeniowym projektu 
partnerstwa dla przemysłu PZU LAB.

Jesteśmy najlepiej zarządzaną marką pracodawcy w Polsce w ocenie 
profesjonalistów HR, public relations i marketingu – potwierdzają to niezależne 
badania Goldman Recruitment oraz HRM Institute. 

Jesteśmy jedną z najcenniejszych marek w Polsce według zestawienia 
Millward Brown.
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Nowe otwarcie 

Jeśli zdecydujesz się zostać naszym partnerem, możesz liczyć na nasze wsparcie 
na każdym etapie współpracy. Zawsze działamy zgodnie z planem, abyś czuł się z nami 
pewnie od samego początku prowadzenia własnego biznesu.
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Zapraszamy do współpracy

Dowiedz się, jak otworzyć własne biuro PZU, i poznaj naszych koordynatorów.  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się z nami:
agent2.0@pzu.pl
pzu.pl/grupa-pzu/kariera 

Koordynatorzy ds. Zarządzania Siecią Placówek Agencyjnych:

Sebastian Oliszewski  
Obszar Wielkopolski Południe,  
Mazowiecki  
soliszewski@pzu.pl
666 889 307

Michał Groń  
Obszar Dolnośląski,  
Opolski, Śląski Północ  
mgron@pzu.pl
666 887 366

Łukasz Kołodziejczyk  
Obszar Kujawsko -Pomorski, 
Zachodniopomorski, 
Wielkopolski Północ  
lkolodziejczyk@pzu.pl
666 883 858

Michał Grel  
Obszar Lubelski,  
Świętokrzyski, Łódzki 
mgrel@pzu.pl
727 020 616

Marta Kopacz 
Obszar Warmińsko -Mazurski, 
Podlaski, Pomorski 
markopacz@pzu.pl
785 990 970

Magdalena Molicka  
Obszar Śląski Południe,  
Małopolski, Podkarpacki  
magjaniszewska@pzu.pl 
666 889 371

Opłata zgodna z taryfą operatora 

pzu.pl

801 102 102



Twórz z nami historię

Jesteśmy jedną z największych grup finansowych w Polsce. Od ponad 200 lat kojarzymy 
się z tym, co w ubezpieczeniach najważniejsze, czyli z zaufaniem i tradycją.

Aby być bliżej swoich klientów, wspieramy otwieranie biur agencyjnych we wszystkich 
częściach Polski. Nowe biura to przejrzyście i nowocześnie zaaranżowana przestrzeń, 
która pozwala na obsługę klientów na najwyższym poziomie. Dlatego jesteśmy doceniani 
przez miliony osób.

Kiedy rozpoczniesz współpracę z PZU, staniesz się częścią dynamicznej i rozwijającej 
się sieci sprzedaży. To dla Ciebie niepowtarzalna okazja, by zacząć pracę dla najlepiej 
rozpoznawalnej marki ubezpieczeniowej w Polsce.

Zapraszamy do współpracy i życzymy wielu sukcesów. 

Roger Hodgkiss

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA

Co warto wiedzieć? 

Gdy zaczynasz własną działalność, musisz mieć dobry biznesplan i przygotować się 
na koszty – szczególnie w początkowej fazie, kiedy Twoja firma nie przynosi jeszcze 
stałych dochodów. Jeśli otworzysz biuro z PZU, wszystko będzie prostsze. 
Dlaczego?
• Biura agencyjne tworzą sieć placówek działających na rynku ubezpieczeniowym. 

Wzbudzają zaufanie klientów, dlatego mają bardzo dobre wyniki.
• Biura powstają na terenie całego kraju, nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także 

w małych miejscowościach.
• Nasi partnerzy otrzymują wszystko, czego potrzebują do otwarcia i prowadzenia 

własnej działalności: aranżację lokalu, komplet mebli, oznakowanie zewnętrzne, 
materiały marketingowe, pakiet szkoleń, zaproszenie do konkursów czy dodatkową 
premię za spełnianie standardów PZU we własnym biurze.

• Nie pobieramy żadnych opłat: ani na początku współpracy, ani w jej trakcie.

Gdzie nas jeszcze nie ma?

– brak placówek 
Agent 2.0

– za mała liczba 
placówek Agent 2.0

Unikalne portfolio

Jesteśmy znaną i docenianą marką. Z nami masz pewność, że będziesz sprzedawać
sprawdzone rozwiązania i produkty. W swoim portfolio będziesz miał polisy, które 
odpowiadają na wszystkie potrzeby Polaków. 

Ubezpieczenia majątkowe

Każdy z nas jest inny. W PZU wiemy o tym doskonale. Dlatego w naszym portfolio 
z łatwością znajdziesz różne ubezpieczenia, które dopasujesz do różnych potrzeb klientów.

     PZU Auto             PZU Dom           PZU Wojażer        PZU Doradca          PZU NNW

Oprócz ubezpieczeń majątkowych możesz również sprzedawać ubezpieczenia pozostałych 
spółek grupy PZU.

Elitarny Klub Agenta

Doceniamy dobrych agentów 
i ich pracę, dlatego każdego 
roku organizujemy konkurs dla 
najlepszych sprzedawców. Osoby, 
które osiągną wysokie wyniki 
sprzedażowe, mogą liczyć na bardzo 
atrakcyjne nagrody, np. wycieczki 
do egzotycznych krajów.

Twoja nowa przestrzeń – biuro PZU 

Zobacz, jak będzie wyglądało Twoje nowe biuro, jeśli zostaniesz naszym partnerem. 
Aranżujemy pomieszczenia tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki do sprzedaży 
ubezpieczeń.

                    Stanowiska obsługi
                   •  wysokiej jakości obsługa klienta
                   •  przyjemna atmosfera sprzyjająca spotkaniom

                    Poczekalnia 
                   •  wygodna przestrzeń dla czekających klientów
                   •  uporządkowane tematycznie materiały
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