
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITII DE PROMOVARE – explicatii 

 Fiecare nou colaborator pornește in sistemul de cariera de pe treapta 1  - ASPIRANT, apoi avansează la treptele superioare daca îndeplinește condițiile de calificare, din tabelul 
de mai sus, cumulativ.  

 Condițiile sunt :  
o realizarea punctelor necesare,  
o participarea la cursurile obligatorii,  
o echilibrul structurii, adică sa ai 3 direcți   pe sistemul de cariera cu 2 trepte mai jos (de exemplu pentru a te califica la treapta 4. – Broker coordonator  trebuie sa ai 3 

direcți calificați pe treapta 2. – Broker debutant),  
o 1 asigurare de viața vânduta.  

 Cheltuielile pentru Seminarul de debut si Cursul de vânzări sunt achitate de către colaboratori.  
 Cheltuielile pentru cursurile "Coordonare",  "Baze management", "Management afacere" si "Leadership" sunt achitate de către compania Destine Broker de Asigurare-Reasigurare.  
 In funcție de încasările realizate se acumulează puncte in sistem .  

 1 punct = 285 lei - in cazul asigurărilor non-viața  
 1 punct = intre 40 lei si 80 lei - pentru asigurările de viața (in funcție de durata asigurării, )  

o Exemple:  
o Daca încasezi 2.000 lei din asigurări de viața încheiate pe o durata de 20 de ani, atunci realizezi 50 puncte  
o Daca încasezi 2.000 lei din asigurări non-viața atunci realizezi (2000 / 285 lei) = 7,017 puncte  

 Punctele personale = punctele acumulate din încasările realizate personal.  
 Punctele totale = punctele personale + punctele acumulate din încasările realizate de    echipa ta.  
 Comisionul aferent fiecărei trepte  este calculat procentual din valoarea comisionului încasat de compania Destine Broker de Asigurare-Reasigurare de la companiile de asigurări.  
 Plata comisioanelor se face lunar intre 25-30 (in luna curenta se comisioneaza pentru realizările din luna precedenta).  
 Punctele realizate in fiecare lună se cumulează cu cele din lunile anterioare. 

SISTEMUL DE CARIERA - DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 

Nivel 
cariera 

Denumire treapta 
Comision RCA                 

 
Comision A.V. si facultative                           

(% din comision DBAR) 
Puncte 

personale 
Total 

puncte 
Participare curs 

A.V. 
vandute 
personal 

Structuri directe 

1 ASPIRANT  10,70 x x x x x 

2 BROKER DEBUTANT 20,10 x x x 1 x 

3 BROKER 29,20 50 100 Seminar debut x x 

4 BROKER COORDONATOR 42,50 150 550 Curs vanzari +1 3 BROKERI DEBUTANTI 

5 BROKER SENIOR   49,20 250 2200 Curs coordonare +1 3 BROKERI  

6 BROKER PRINCIPAL 54,50 350 8000 x +1 3 BROKERI COORDONATORI 

7 BROKER ZONAL 1 59,10 450 16000 
Curs baze 

management +1 3 BROKERI SENIORI 

8 BROKER ZONAL 2 63,20 550 32000 x +1 x 

9 BROKER REGIONAL 1 66,80 600 55000 
Curs management 

afacere +1 3 BROKERI PRINCIPALI 

10 BROKER REGIONAL 2 70,00 650 80000 x +1 x 

11 BROKER GENERAL 

(% din comision DBAR)

 46,68 

 51,70 

 56,57 

 63,68 

 67,27 

 70,10 

 72,57 

 74,76 

 76,68 

 78,39 

 80,00 73,00 700 120000 Curs leadership +1 3 BROKERI ZONALI 1 




