
Rozpocznij z nami
nowy rozdział 

Zostań Partnerem RCU Ubezpieczenia. Otwórz biuro RCU. 
Reprezentujemy to, co najważniejsze w biznesie: doświadcze-
nie, profesjonalizm, partnerstwo. Zapewniamy Ci przejrzyste 
zasady współpracy, wysokie prowizje, innowacyjne produkty 
ubezpieczeniowe, nowoczesny system informatyczny, a przede  

wszystkim partnerskie relacje oraz bieżące wsparcie.
Zapraszamy do współpracy.

Rozpocznij z nami
nowy rozdział 

Dowiedz się więcej o RCU

STRATEGIA



RCU Ubezpieczenia to nowoczesna i dynamicznie  
rozwijająca się marka z wieloletnim doświadczeniem 
na ogólnopolskim rynku ubezpieczeniowym. Zgodnie  
z aktualnym rankingiem RCU należy do liderów pośród 
wszystkich multiagencji na polskim rynku. To fakty!

RCU rozwija się współpracując z najlepszymi po-
średnikami, liderami na lokalnym rynku, którzy chcą 
budować swój biznes na przewidywalnych zasadach.
Stawiamy przede wszystkim na jakość i profesjona-
lizm. Zapraszamy do współpracy.

RCU Ubezpieczenia posiada i stale rozszerza sieć placó-
wek franczyzowych w całej Polsce. Swoim Partnerom 
zapewnia profesjonalne szkolenia oraz zestaw rozwią-
zań pozwalających wyróżniać się na rynku ubezpieczeń. 
RCU to lepsza oferta od konkurencji.

Dlaczego RCU?
RCU Ubezpieczenia to:

ponad 30 TU w jednym miejscu
ponad 200 biur w całej Polsce
zaawansowany system informatyczny (kalkulacja 
składki z możliwością wystawiania polisy, magazyn 
druków, rozliczenia produkcji, rozliczenia prowizyjne,  
baza klienta, archiwum dokumentacji... wiele więcej
autorskie programy ubezpieczeniowe
program rozwoju kompetencji RCU/EDU
program partnerski RCU ACTIVE POINTS (RAP)

Rozważ współpracę z RCU w Twoim regionie.  
Gwarantujemy, że nie powstanie inne biuro RCU  
w najbliższej okolicy. Będziesz mógł także wskazać 
inne lokalizacje, które pozwolą nam zabezpieczyć Twoje  
plany związane z rozszerzeniem listy punktów sprzedaży.

Ważna informacja 
na bardzo dobry początek współpracy

Co mówią obecni Agenci
o współpracy z RCU?

RCU biuro Śmigiel/ Patryk Kaczmarek
Moją przygodę z ubezpieczeniami rozpocząłem w 2011 roku. Z jednym Towarzystwem ciężko było za-
wojować rynek... Od roku współpracuję z RCU i cieszę się dużym zaufaniem i pozytywną opinią w okoli-
cy. RCU to dla mnie przewidywalna ścieżka dalszego rozwoju. Polecam!

RCU biuro Pszczyna/ Magdalena Kurzawa
Z RCU współpracuję od dwóch lat. Obecnie prowadzę trzy biura, zatrudniam pięciu pracowników.  
Posiadam piękny samochodzik RCU. Moje biura są rozpoznawalne i polecane przez klientów. Wyróżniamy 
się na rynku specjalnymi produktami, jakością obsługi i podejściem do klienta. Bardzo cenię sobie wsparcie 
RCU jakie otrzymałam przy rozwoju własnego biznesu. Moi pracownicy są profesjonalnie szkoleni dzięki 
czemu możemy wyprzedzać konkurencję. Nie żałuję podjętej decyzji. Polecam współpracę z RCU.

RCU biuro Puławy/ Renata Wąsik
Współpracuję z RCU od 2013 roku. Dzięki super ofercie, wsparciem online oraz prostym w obsłudze  
narzędziom sprzedażowym, szybko ruszyliśmy do przodu. Jesteśmy teraz pierwszym i jedynym biurem 
RCU na Lubelszczyźnie. Mamy duże zaufanie i pozytywną opinię wśród Klientów - jesteśmy polecani! 
RCU to nie tylko budowanie własnego biznesu ale także systematyczne podnoszenie kompetencji. 
We współpracy z RCU bardzo sobie cenię terminowość i rzetelność w płatnościach. Zdecydowanie  
polecam współpracę z RCU Ubezpieczenia.

RCU Ubezpieczenia 41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 65   G +48 32 428 24 48   centrala@rcu.pl 



Oferta współpracy
dla pierwszych 10 punktów!

na szybki  start

d l a  1 0 0  A G E N T Ó W  N A  2 0 1 6  R O K

na dobry początek

10 000 pln

Fiat500 nowe biuro regionalne

RCU Ubezpieczenia
41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 65   G +48 32 428 24 48   centrala@rcu.pl 

Pracujemy po to, by się rozwijać, spełniać marzenia, cieszyć się pracą lub po prostu dla  
pieniędzy. Wszyscy mamy swój wyjątkowy cel. Dlaczego zatem nie mielibyśmy urzeczywistniać  
szybciej swoich planów dzięki przejrzystym zasadom i wyższej marży? 

Zawsze jest podobnie: wszystko zależy od zaangażowania, kompetencji i partnerskich relacji. 
Współpraca z RCU jest właśnie taka. To uproszczenie i automatyzacja procesu obsługi klienta 
i zadań ewidencyjnych, to wsparcie on-line w rozwiązywaniu problemów i wiele więcej. Pozwól 
nam na dobry początek obniżyć Twoje koszty związane z rozpoczęciem współpracy. Pokaż nam 
swoje możliwości i odbierz voucher* „Na dobry początek”.

*Więcej informacji uzyskasz na wspolpraca@rcu.pl


