
Wszystkie zarejestrowane przez klientów prośby o kontakt są przypisywane do 
tej placówki, na której został pozostawiony kontakt klienta.

Za odpowiednie przypisanie placówki odpowiada Centrum Obsługi Klienta.

Co, jeśli klient nie znalazł placówki w pobliżu?

W sytuacji, w której klient nie znalazł placówki w pobliżu również będzie miał 
możliwość pozostawienia prośby o kontakt.

Taki kontakt zostanie zrealizowany przez konsultanta Centrum Obsługi Klienta. 
Konsultant zgodnie z wcześniej przygotowanym skryptem rozmowy 
zaproponuje klientowi możliwość wykonania kalkulacji zdalnie bez konieczności 
wizyty w placówce, a jeśli klient się zgodzi kontakt zostanie przypisany do 
najbliższej placówki po podaniu przez klienta kodu pocztowego lub nazwy 
miejscowości. Taki lead oznaczony zostanie w polu Typ jako Brak placówki.

ZASADY OBSŁUGI LEADÓW W  OGÓLNOPOLSKICH 
KAMPANIACH TV

W jakim czasie muszę skontaktować się z klientem?

Placówka ma 6 godzin roboczych od otrzymania leada (status Nowe) na 
zmianę statusu leada (zmiana Statusu na: W trakcie lub Zrealizowane lub 
Zamknięte).
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1 LOGOWANIE DO UniAgent oraz STREFA AGENTA
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W jakim czasie muszę skontaktować się z klientem?

Placówka ma 6 godzin roboczych od otrzymania leada (status Nowe) na 
zmianę statusu leada (zmiana Statusu na: W trakcie lub Zrealizowane lub 
Zamknięte).

Uwaga! W przypadku niepodjęcia 3 leadów po kolei leady nie będą 
przekazywane do Partnera przez kolejny miesiąc.

Przykład: Centrum Obsługi Klienta przekazało do placówki leada o godzinie 
16:00, zatem placówka ma czas do 14 dnia następnego na obsługę tego leada).        
Zakładamy, że placówki pracują od 9:00 do 17:00.

Informację do kiedy Placówka ma czas na zmianę Statusu leada znajdziesz       
w polu Data zakończenia.
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1. Zaloguj się do UniAgenta

2. Po zalogowaniu do UniAgent,        
na Pulipicie znajdziesz kafel UniCRM.

2 JAK OBSŁUŻYĆ OTRZYMANEGO LEADA?



Unilink S.A.
Al. Krakowska 2
02-284 Warszawa, 

22 483 19 19
biuro@unilink.pl
www.unilink.pl

Sąd rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy. 
Wysokość kapitału zakładowego: 559.786 zł. Kapitał opłacony w całości. 
KRS nr 0000341057, NIP 113-23-98-690.

Materiał tylko do użytku wewnętrznego. Nie wolno dystrybuować bez zgody Unilink S.A.

3. Aby wyświetlić listę otrzymanych leadów, należy wybrać w lewym menu 
Leady -> Wyszukaj leady.

4. Lista otrzymanych leadów wyświetli się w poniżej przedstawiony sposób.   

Aby wejść w szczegóły leada użyj przycisku            .            .
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5. Po wejściu w szczegóły leada zapoznaj się z umieszczonymi w nim 
informacjami.

6. Skontaktuj się z klientem na podany w leadzie nr telefonu. w przypadku polis  
majątkowych lub życiowym poprzez zakładkę Polisy -> Nowa polisa.

7. Prosimy o niedokonywanie zmian w polu „TYP” oraz o nie usuwanie 
otrzymanych leadów-próśb o kontakt (również po zakończeniu obsługi).

8. Prosimy o aktualizowanie statusów oraz wyników rozmowy                                
w przekazanych kontaktach na bieżąco. Rozpoczynając obsługę takiej prośby     
o kontakt należy dokonać zmiany Statusu na „W trakcie”.

9. Po obsłużeniu leada pamiętaj o zmianie następujących pól:

Status

Do wyboru jeden z poniższych:

W trakcie – taki status mają wszystkie leady, których obsługa nie została 
zakończona.

Zrealizowane – taki status mają wszystkie leady, w których udało się 
skontaktować z klientem.

Zamknięte – taki status mają wszystkie leady, w których pomimo 
wykonania co najmniej 3 prób kontaktów z klientem nie udało się z nim 
skontaktować.

Próba kontaktu – wybierz którą podjąłeś z kolei próbę kontaktu z klientem.

Wynik rozmowy

Do wyboru jeden z poniższych:

Sprzedaż – wybierz, jeśli kontakt zakończył się sprzedażą, ale nie dodawaj 
jeszcze informacji o sprzedanej polisie.

Oferta w przygotowaniu – wybierz jeśli klient czeka na ofertę od Ciebie.

Umówiono się na spotkanie – wybierz, jeśli umówiłeś się z klientem na 
spotkanie.

Niezainteresowany – wybierz, jeśli klient nie jest zainteresowany ofertą. 
Pamiętaj o uzupełnieniu pola „Powód niezainteresowania”.

Nie odbiera – wybierz, jeśli klient nie odbiera.

Błędny numer – wybierz, jeśli podczas próby kontaktu z klientem okazało 
się, że numer jest nieprawidłowy.

Przełożenie rozmowy – wybierz, jeśli umówiłeś się z klientem na kontakt  
w innym terminie. Pamiętaj o uzupełnieniu pola „Przełożono na” – podając 
datę na kiedy umówiono ponowny kontakt.

Odmowa rozmowy - wybierz, jeśli klient odmówił rozmowy.

Uwagi – uzupełnij to pole, jeśli chcesz zapisać istotne dla Ciebie informacje   
z kontaktu z klientem. Zawsze możesz do tych informacji wrócić                        
i wykorzystać np. w kolejnych kontaktach z klientem.
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6. Skontaktuj się z klientem na podany w leadzie nr telefonu. w przypadku polis  
majątkowych lub życiowym poprzez zakładkę Polisy -> Nowa polisa.

7. Prosimy o niedokonywanie zmian w polu „TYP” oraz o nie usuwanie 
otrzymanych leadów-próśb o kontakt (również po zakończeniu obsługi).

8. Prosimy o aktualizowanie statusów oraz wyników rozmowy                                
w przekazanych kontaktach na bieżąco. Rozpoczynając obsługę takiej prośby     
o kontakt należy dokonać zmiany Statusu na „W trakcie”.

9. Po obsłużeniu leada pamiętaj o zmianie następujących pól:

Status

Do wyboru jeden z poniższych:

W trakcie – taki status mają wszystkie leady, których obsługa nie została 
zakończona.

Zrealizowane – taki status mają wszystkie leady, w których udało się 
skontaktować z klientem.

Zamknięte – taki status mają wszystkie leady, w których pomimo 
wykonania co najmniej 3 prób kontaktów z klientem nie udało się z nim 
skontaktować.

Próba kontaktu – wybierz którą podjąłeś z kolei próbę kontaktu z klientem.

Wynik rozmowy

Do wyboru jeden z poniższych:

Sprzedaż – wybierz, jeśli kontakt zakończył się sprzedażą, ale nie dodawaj 
jeszcze informacji o sprzedanej polisie.

Oferta w przygotowaniu – wybierz jeśli klient czeka na ofertę od Ciebie.

Umówiono się na spotkanie – wybierz, jeśli umówiłeś się z klientem na 
spotkanie.

Niezainteresowany – wybierz, jeśli klient nie jest zainteresowany ofertą. 
Pamiętaj o uzupełnieniu pola „Powód niezainteresowania”.

Nie odbiera – wybierz, jeśli klient nie odbiera.

Błędny numer – wybierz, jeśli podczas próby kontaktu z klientem okazało 
się, że numer jest nieprawidłowy.

Przełożenie rozmowy – wybierz, jeśli umówiłeś się z klientem na kontakt  
w innym terminie. Pamiętaj o uzupełnieniu pola „Przełożono na” – podając 
datę na kiedy umówiono ponowny kontakt.

Odmowa rozmowy - wybierz, jeśli klient odmówił rozmowy.

Uwagi – uzupełnij to pole, jeśli chcesz zapisać istotne dla Ciebie informacje   
z kontaktu z klientem. Zawsze możesz do tych informacji wrócić                        
i wykorzystać np. w kolejnych kontaktach z klientem.

Po uzupełnieniu w/w pól zapisz zmiany za pomocą przycisku
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10. Jeśli kontakt z klientem zakończył się sprzedażą dodaj polisę za pomocą 

przycisku                                                       .W przypadku polis majątkowych lub 

życiowym poprzez zakładkę „Polisy” -> „Nowa polisa”.

przycisku                                                       .W przypadku polis majątkowych lub 

Jakie dane podać podczas wprowadzenia sprzedanej polisy?

Nie musisz uzupełniać wszystkich pól, ale obowiązkowe to:

W zakładce „Polisa”:

Nr polisy

TU

Okres ubezpieczenia (od – do)

Przypis

Termin płatności

W zakładce „Ubezpieczony”:

Nazwisko

Imię

3 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ 
PYTANIA

1. Na liście leadów chcę zmienić widok kolumn. Jak to zrobić?

Aby dokonać zmiany widoku skorzystaj z przycisku           znajdującego się nad 
listą i zaznacz/odznacz te pola, które chcesz pokazać/ukryć na liście.
Aby dokonać zmiany widoku skorzystaj z przycisku           znajdującego się nad 
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2. Nigdy nie korzystałem/korzystałam z UniCRM, a system wymaga ode mnie 
podpisania jakiejś umowy. Co mam zrobić?

Aby zaakceptować umowę UniCRM należy wykonać poniższe kroki (zrzuty 
ekranu ilustrujące proces dostępne są na kolejnej stronie):

zalogować się do Systemu UniAgent

na Pulpicie odszukać kafel UniCRM

kliknąć przycisk „Przejdź”

w UniCRM klikamy w zakładkę „Polisy” po lewej stronie

następnie „Wyszukaj polisę”-> „Nowa polisa”

pojawia się okno z warunkami usługi

klikamy przycisk „Pobierz umowę”

po zapoznaniu się z zapisami klikamy przycisk „Zaakceptuj”

po akceptacji można w pełni korzystać z wygodnego UniCRM
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3. Na liście Powód niezainteresowania brakuje mi opcji wyboru (żadna z nich 
nie pasuje do tego co powiedział klient). Co mam zrobić ?

Wybierz status najbardziej zbliżony do tego co powiedział klient i uzupełnij pole 
Uwagi.

Jeśli chcesz zgłosić potrzebę dodania nowego powodu napisz na adres: 
cok@unilink.pl. Zweryfikujemy możliwość dodania nowego powodu i 
skontaktujemy się z Tobą, gdy wprowadzimy zmianę.
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4. Co się stanie, jeśli nie obsłużę leada w wymaganym terminie?

Wszystkie leady przypisane do Placówki, których Status: Nowe nie ulegnie 
zmianie w ciągu 6 godzin roboczych od otrzymania leada wrócą do Centrum 
Obsługi Klienta lub innej Placówki celem dalszej obsługi.

5. Na jaki adres mailowy są wysyłane informacje o Leadach?

Informacja o przekazaniu leada jest wysyłana na adres e-mail wskazany przy 
danej placówce na mapie placówek.

Dodatkowo na nr telefonu podany na mapie Placówek wysyłane jest krótkie 
powiadomienie SMS z informacją o otrzymanym leadzie.

6. Czy informacja o Leadach trafia do wszystkich OFWCA czy tylko do 
Właściciela Placówki?

Informacja o przekazaniu leada jest wysyłana do osób posiadających dostęp do 
wskazanego powyżej adresu e-mail oraz do Dyrektora Regionalnego 
odpowiedzialnego za daną placówkę.

W przypadku Placówek Własnych lead jest widoczny jest dla wszystkich 
pracowników placówek własnych, dlatego należy zweryfikować w polu 
„Placówka” lub „Uwagi”, której placówki dotyczy lead.

W przypadku Placówek Partnerskich lead jest widoczny dla wszystkich OFWCA  
i Właściciela danej Placówki.

7. Do której placówki są kierowane leady z formularzy?

W przypadku leadów o typie Placówka lead jest kierowany do tej placówki na 
której został pozostawiony przez klienta.

a) Zostaw kontakt na ekranie z mapką (w poniższym przykładzie lead trafiłby 
do placówki w Luborzycy).

b) Zostaw kontakt na stronie placówki (w poniższym przykładzie lead trafiłby 
do placówki w Warszawie na Gocławiu).

c) Zostaw kontakt na stronie głównej lub stronie Kontakt – takie leady są 
przekazywane do placówki po kontakcie Call Center z klientem i ustaleniu 
czego poszukuje oraz odnalezieniu najbliższej placówki dla klienta.
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