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Comperia.pl S.A. wdroży aplikację Comperia Agent w multiagencji DIAMOND FINANCE
Comperia.pl S.A., notowana na warszawskiej GPW porównywarka produktów i usług finansowych,
ubezpieczeniowych oraz telekomunikacyjnych, podpisała umowę z sieciową agencją
ubezpieczeniowo-finansową DIAMOND FINANCE Sp. z o.o.. To kolejny kontrakt, na mocy którego
spółka w najbliższych tygodniach dokona nowych wdrożeń aplikacji Comperia Agent.
Aplikacja Comperia Agent jest autorskim rozwiązaniem Comperia.pl S.A., to innowacyjne narzędzie
usprawniające czynności wykonywane przez a ent w u ezpieczeniowyc w codziennej pracy.
Comperia Agent daje agentom m.in. o iwoś por wnywania o ert ubezpieczeniowych r nyc
towarzystw, wystawiania polisy z poziomu jednego panelu (czy i ty ko jedne o okna w prze ądarce
internetowej) oraz auto atyzację roz icze . Oso o zarządzający w multiagencjach Comperia
A ent ułatwia c o y zarządzanie siecią a ent w czy proces raportowania.
Umowa obejmuje wdro enie systemu Comperia Agent w multiagencji oraz sprzeda licencji dla
a ent w u ezpieczeniowyc wsp łpracującyc z DIAMOND FINANCE Sp. z o.o.
– Od blisko 10 lat otwartość i gotowość do zmian towarzyszą DIAMOND FINANCE w codziennej pracy.
Dziś przejawia się to poprzez inwestycje w innowacje i nowe technologie, które zwiększą jakość pracy
naszych agentów oraz skrócą czas obsługi klientów. Ponadto wdrożenie tych rozwiązań pozwoli nam
się rozwijać jeszcze dynamiczniej, aby w niedalekiej przyszłości zająć czołowe miejsce na krajowym
rynku ubezpieczeniowo-finansowym. Jesteśmy przekonani , że solidny i doświadczony partner jakim
jest Comperia.pl S.A. pomoże nam osiągać te cele jeszcze sprawniej, jeszcze szybciej –
wi Lech
Gutkowski, prezes zarządu DIAMOND FINANCE Sp. z o.o.
Proces wdro enia Co peria A ent został zap anowany na ki kanaście naj i szyc ty odni, w trakcie
kt ryc Co peria.p S.A. dostosuje ap ikację do indywidua ne o zapotrze owania DIAMOND
FINANCE Sp. z o.o., a następnie przeszko i a ent w, kt rzy ędą pracowa i na icencji Co peria
Agent.
– Rozpoczynająca się współpraca z DIAMOND FINANCE Sp. z o.o. jest dowodem na to, że unikalne
rozwiązania jakie zapewnia aplikacja ubezpieczeniowa Comperia Agent są odzwierciedleniem
oczekiwań właścicieli multiagencji ceniących innowacyjne rozwiązania. Zarządzanie bazą danych
klientów, porównywanie i polisowanie ofert w jednym systemie to zaledwie część możliwości, które
przekładają się na realny zysk w postaci oszczędności czasu, który agent może wykorzystać dużo
efektywniej niż wielokrotne wpisywanie danych w różnych systemach –
wi Daniel Palak, dyrektor
zarządzający o szare u ezpiecze w Co peria.p S.A.
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u a encje stają się najwa niejszy kanałe sprzeda y u ezpiecze w Polsce, dy są ta sze i
bardziej efektywne od sieci a ent w własnyc . Stanowią ju ponad 40% rynku pośrednictwa
sprzeda y u ezpiecze i wykorzystują coraz większe środki pienię ne na powa ne inwestycje, aby
dynamicznie rozwija sw j biznes. DIAMOND FINANCE Sp. z o.o. to kolejna po m.in. Lubuskiej Grupie
Kapitałowej ir a, kt ra postawiła na rozw j z wykorzystanie ap ikacji u ezpieczeniowej Comperia
Agent.
– Po publikacji wyników finansowych spółki za 2014 rok otrzymaliśmy wiele pytań od naszych
akcjonariuszy o to, kiedy pochwalimy się kolejnymi wdrożeniami aplikacji Comperia Agent. Ogromnie
się cieszę, że dziś możemy zakomunikować rozpoczęcie współpracy z multiagencją DIAMOND
FINANCE Sp. z o.o., która w niezwykle przemyślany sposób inwestuje w nowe technologie, aby
wspierać swoich agentów w pracy, a klientom zapewniać jeszcze lepszy serwis. Wierzę, że za
kilkanaście tygodni wspólnie pochwalimy się doskonałymi rezultatami współpracy oraz realizacją
celów biznesowych dzięki zastosowaniu aplikacji Comperia Agent – wyjaśnia Karol Wilczko,
wiceprezes Comperia.pl S.A.

***
Comperia.pl S.A. - notowana na GPW w Warszawie pierwsza w Po sce por wnywarka inansowa. Przed iote
działa ności sp łki jest por wnywanie i pośrednictwo w sprzeda y produkt w o erowanyc przez anki, ir y
doradztwa finansowego, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOK-i i inne instytucje
inansowe. Co peria.p istnieje od arca 2008 roku. O ecnie za jej pośrednictwe do ank w tra ia co
iesiąc ki kanaście tysięcy k ient w. W skład Grupy Co peria, opr cz por wnywarki inansowej Comperia.pl,
wchodzą serwisy eHipoteka.com, Autoa.pl, Banki.pl, Kontoteka.pl, TELEPOLIS.PL oraz program partnerski
ComperiaLead. W rankin u najszy ciej rozwijającyc się ir „De oitte Tec no o y Fast 50” Co peria.p zajęła
4. iejsce spośr d sp łek z re ionu Europy Środkowej. Sp łka została r wnie INNOWATORE 2013 w
kategorii e-biznes w rankingu tygodnika Wprost i INE PAN. W rudniu 2013 r. Co peria.p S.A. została
u onorowana tytułe „Lider Przedsię iorczości Roku 2013” przyznawany przez Fundację ałyc i Średnic
Przedsię iorstw. Więcej in or acji: www.comperia.pl
DIAMOND FINANCE Sp. z o.o. – multiagencja działająca od 2006 roku jako Diamond Finance Lech Gutkowski,
przekształcona w 2013 roku w sp łkę Dia ond Finance Sp. z o.o z siedzi ą w Byd oszczy. Fir a, kt ra istnieje
dzięki zau aniu i zaan a owaniu wszystkic wsp łpracującyc partner w, skupia swoją isję na uczciwyc i
prostych relacjach, gdzie priorytetem jest m.in. terminowe rozliczanie produkcji i prowizji. Aktualnie posiada
o ertę 29 towarzystw u ezpiecze (Dział I i II) oraz 3 TUW. u tia encja została wyr niona tytułe Partnera
Strategicznego przez kilka towarzystw, zajmuje tak e czołowe iejsca w sprzeda y u ezpiecze . Cały czas
dynamicznie roz udowuje sie sprzeda y i w c wi i o ecnej wsp łpracuje z około 400 OWCA w cały kraju.
Więcej in or acji: www.diamondfinance.pl
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