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Reasekuracja
ubezpieczenie
firmy
ubezpieczeniowej w innej takiej firmie w celu
rozproszenia podjętego ryzyka; ubezpieczenie
wtórne.
Źródło: https://sjp.pl/reasekuracja dostępne na 15.09.2017r

Broker
Reasekuracyjny
zajmuje
się
pośrednictwem
między
towarzystwem
ubezpieczeniowym
a
towarzystwem
reasekuracyjnym, pełniąc rolę doradczą, służy
pomocą przy ocenie ryzyka, analizuje zagrożenia,
jakie
stoją
przed
każdym
towarzystwem
ubezpieczeń..
Zadania zawodowe:













Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów
zainteresowanych reasekuracją.
Gromadzenie i archiwizacja druków, informacji
i dokumentów z procedurami zakładów
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.
Planowanie i realizacja działań związanych
z potencjalnymi klientami.
Udzielanie
pomocy
klientom
zgodnie
z ustalonymi zasadami w przypadku zaistnienia
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Nawiązywanie
kontaktów
z
zakładami
ubezpieczeń zainteresowanymi reasekuracją za
pomocą obsługi brokerskiej.
Analizowanie wielkości ryzyka klienta, w tym
dokonywanie
oględzin
przedmiotu
ubezpieczenia.
Przygotowywanie umów reasekuracji (wnioski,
negocjacje, umowa).
Kontaktowanie się i współpraca z klientami,
zakładami
ubezpieczeniowymi,
reasekuracyjnymi i podmiotami zewnętrznymi.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Osoba aspirująca do zawodu Broker reasekuracyjny,
musi mieć wykształcenie średnie, nie jest przy tym
wymagane żaden specjalny zakres wiedzy, który

powinien być zdobyty w trakcie szkoły. Warto jednak
wspomnieć, iż firmy brokerskie kierują swoje oferty
zatrudnienia głównie do absolwentów uczelni
wyższych, zwłaszcza tych, z wykształceniem
technicznym.
Kolejnym warunkiem jest danie rękojmi należytego
wykonywania działalności brokerskiej.
Trudnym, aczkolwiek możliwym do spełnienia
wymaganiem jest konieczność zdania egzaminu przed
Komisją
Egzaminacyjną
dla
Brokerów
Ubezpieczeniowych
i
Reasekuracyjnych.
(Dz. U. z 2012, poz..1117, póz. zm.)
Osoba wykonująca ten zawód jest profesjonalistą
z dziedziny gospodarczej i politycznej kraju i za
granicą, wiedza ta jest niezbędna w celu prezentowania
wiarygodnych informacji o zachodzących zmianach.
Od kandydatów na stanowisko Broker reasekuracyjny
wymaga się wysokich zdolności interpersonalnych,
konsekwencji w działaniu, samodzielności. Kandydat
musi posiadać umiejętność słuchania rozmówcy,
analizowania przedstawianych faktów
oraz
obiektywnego wzbudzającego zaufanie rozmówcy
prezentowania oferty.
Wymagania psychofizyczne :
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
 bardzo dobry stan zdrowia;
 zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego
charakteru pracy;
 pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na
stres);
 dobra aparycja i wysoka kultura osobista;
 łatwośoć komunikowania się z otoczeniem;
 samodyscyplina;
 umiejętność podejmowania decyzji;
 zdolności innowacyjne i adaptacyjne;
 spostrzegawczość i podzielność uwagi;
 uczciwość i dyskrecja;
 mobilność;
 operatywność i skuteczność.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:







słaba kondycja i niska wydolność fizyczna;
zaburzenia widzenia barw;
zaburzenia równowagi;
znaczne wady wymowy;
zaburzenia psychiczne;
uzależnienia;
Możliwości i szanse zatrudnienia:

Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych
pracowników branży ubezpieczeniowej, w których
wiedza i umiejętności przyczynią się do wzrostu
zainteresowania
usługami
towarzystw
ubezpieczeniowych. Osoba przedsiębiorcza w tej
branży może prowadzić własną działalność
gospodarczą
w
zakresie
świadczenia
usług
ubezpieczeniowych. Ponadto Broker reasekuracyjny
znajdzie zatrudnienie
w towarzystwach
ubezpieczeń,
dużych
korporacjach,
Broker
reasekuracyjny może ubiegać się o zatrudnienie w
organach administracji samorządowej
mającej
charakter ubezpieczeniowym, czy doradczo-finansowy.
Szanse na zatrudnienie w tym zawodzie zwiększa
doświadczenie kandydata, a także biegła znajomość
w mowie i piśmie języka obcego.
Płace:
Rynkowe
zarobki
na
stanowisku
Broker
reasekuracyjny zawierają się w przedziale od 4400
PLN do 5500 PLN. Oznacza to, że co drugi broker
reasekuracyjny w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy
4400 PLN a 5500 PLN. 10 procent przedstawicieli tego
zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
mniejszej niż 4000 PLN. Natomiast najwyższe płace
na jakie mogą liczyć brokerzy reasekuracyjny to
zarobki rzędu 6000 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia
10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku.
http://www.moja-pensja.pl/zarobki/1092,ile-zarabia-Broker-reasekuracyjny.
Dostępne na 15.09.2017r

