Az Aon Ügyfeleinek tett ígérete (The Aon Client PromiseSM)
1.

A TELJES KOCKÁZATI KÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁSÁRA ÖSSZPONTOSÍTUNK
A kockázatkezelés irányába megtett elsı fontos lépés a kockázatok megértése és értékelése. Cégük teljes kockázati költségét testre
szabott programjaink, az Aon Total Cost Of Risk AssessmentSM és az Aon eSolutionsTM segítségével tekintjük át, amelyek az egyedi
kockázatkezelési programok kidolgozásával és a páratlan alkuszi vásárlóerıvel együtt segítik a döntéshozatalt.

2.

EGYEDI IGÉNYEKRE SZABJUK A BIZTOSÍTÁSI PROGRAMOKAT
A biztosítási programok kidolgozását az ügyfelek üzleti céljainak és lehetıségeinek alapos megismerésével kezdjük. Az Aon Client
PromiseSM módszer biztosítja azt, hogy az Önök üzletének prioritásaira és szükségleteire választ adva rugalmas megoldásokkal értéket
biztosítsunk Önöknek.

3.

ELKÖTELEZETT CSAPAT ÉS NEMZETKÖZI ERİFORRÁSOK
Tapasztalt, tehetséges szakemberek csapatát bocsátjuk az Önök rendelkezésére, akik ismerik Önöket és az Önök üzleti tevékenységének
minden aspektusát. Ez biztosíték arra, hogy a legmegfelelıbb megoldásokat kapják a globális lehetıségekbıl. Az Aon Leadership Model
keretében a több mint 26.000 munkatársának oktatásával, fejlesztésével teremt szakmai értéket az Aon.

4.

KÖZVETLEN KAPCSOLAT A VILÁG LEGFEJLETTEBB BIZTOSÍTÁSI PIACAIHOZ
Az Önök kockázataira a legmegfelelıbb megoldást lehet, hogy a helyi biztosítási piac tudja nyújtani, de lehet hogy egy globális biztosító.
Az Aon alkuszi központja (Broking Centers of Excellence), a világ legnagyobb saját tulajdonú alkuszi hálózata. A biztosítási piac alapos
ismeretének segítségével lehetıvé teszi, hogy Önök megkapják a legjobb biztosítási ajánlatot a világ bármely pontján a helyi szakmai
kapcsolatokon keresztül. További Aon szolgáltatásokon keresztül, mint pl. az Aon AlertsTM és az Aon Situation RoomTM, on-line
hozzáférhetıvé válnak a biztosítási piaci hitelminısítési adati, rendkívüli történésekkel kapcsolatos információi.

5.

FOLYAMATOS BEFEKTETÉS ÚJ ÖTLETEKBE ÉS MEGOLDÁSOKBA
Az innováció ügyfeleink üzleti igényeinél kezdıdik. Az innovációba történı befektetéseinken keresztül új eszközöket és megoldásokat
kínálunk ügyfeleinknek, így az új kihívásokra új, nem pedig régi módszerekkel reagálnak. Az írországi Dublinben található az Aon
Center for Innovation and Analytics a kockázatok kutatására és adminisztrációra összpontosító cégünk, amelynek szakemberi azon
dolgoznak, hogy megoldást találjanak a legkomplexebb kockázatokra is.

6.

A VILÁG VEZETİ ALKUSZÁNAK EREJE AZ ÖNÖK OLDALÁN
Az Aon Risk Services ügyfeleként Önök a világ vezetı alkuszának támogatását élvezik, függetlenül cégük méretétıl. A világon a legtöbb
biztosítási díjat az Aon helyezi el, és legtöbb kárkifizetésnél is cégünk mőködik közre. A biztosítók teljesítményét az ún. Aon Carrier
Performence SurveySM segítségével értékeljük, minısítjük, probléma esetén gyors, szabályozott folyamatokkal segítünk megoldást
találni a rendkívüli helyzetre. A biztosításon felül, az Aon Global Risk Consulting munkatársai révén gyakorlati megoldásokkal
szolgálunk a fennmaradó kockázatok csökkentésére, áthárítására vagy finanszírozására.

7.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS
Szükség van kockázataik összevetésére az iparág más szereplıivel ahhoz, hogy cégük igényeinek megfelelı feltételekkel építsünk fel egy
biztosítási programot,. Ehhez a biztosítási piac legátfogóbb adatait használjuk fel, például az Aon Global Insight PlatformSM (Aon
GRIPSM ) elnevezéső adatbázist, melyben az Aon hálózat tranzakcióiról tárolunk alapadatokat.

8.

PIACVEZETİ SZOLGÁLTATÁS
A piacvezetı szolgáltatás többet jelent, mint hatékonyan mőködtetni egy kockázatkezelési programot. Örülünk annak, hogy ügyfeleink a
vezetı szakmai lapok felmérési során, - például a Busines Insurance és a Euromoney- rendszeresen az alkuszi szakma legjobbjának
választják az Aon-t. A világon cégünk 120 országban, több mint 500 irodával, és az Aon Client Promise metodológiával következetesen
magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt bárhol a világon.

9.

ÜGYFELEINK VISSZAJELZÉSEI ALAKÍTJÁK SZOLGÁLTATÁSAINKAT
A munkánk sikerét legjobban ügyfeleink visszajelzésein keresztül tudjuk mérni, ezért rendszeres felméréseket végzünk az Aon NPS
(Aon Net Promoter Score) programmal. Az Önök visszajelzése elengedhetetlen, hogy értékelni, fejleszteni és jutalmazni tudjuk
csapatunkat.

10.

NYÍLT ÉS TISZTESSÉGES PÁRBESZÉD A HOZZÁADOTT ÉRTÉKRİL
Arra törekszünk, hogy megkülönböztetett értéket nyújtsunk Önöknek. Hisszük, hogy az ügyfeleinknél létrehozott érték a mi legfıbb
mércénk. Az Aon Client PromiseSM és az Aon Total Cost of Risk AssessmentSM programokon keresztül ügyfeleink pontosan látják,
hogy milyen szolgáltatásokat és értékeket nyújtunk számukra.

