AgenCaixa és la xarxa d’assessors del Grup SegurCaixa Holding

SegurCaixa Holding incorporarà 275 nous
assessors comercials el 2009
•

Amb aquesta mesura, el Grup espera incrementar la xarxa
d’assessors comercials d’AgenCaixa fins a arribar als 670
professionals.

•

Recentment, AgenCaixa ha reunit a Barcelona els seus més de 400
assessors per celebrar la seva Convenció de Vendes, en la qual
s’han presentat els reptes de creixement previstos per al 2009.

•

El Director General de SegurCaixa Holding, Màrius Berenguer,
acompanyat de tot el Comitè de Direcció del Grup, va presentar les
principals línies estratègiques de SegurCaixa Holding i AgenCaixa
per a aquest exercici.
SegurCaixa Holding, el Grup Assegurador de “la Caixa” –
integrat en el grup inversor Criteria CaixaCorp–, manté la forta
aposta pel creixement d’AgenCaixa –la seva xarxa d’assessors
comercials–, iniciada el 2008 amb la incorporació de 120
assessors, i que el 2009 intensifica amb l’objectiu d’incorporar
275 assessors, la qual cosa suposarà superar els 670
professionals el 2009.

AgenCaixa és una xarxa comercial formada actualment per més de 400
assessors, que disposen d’alts coneixements tècnics en matèria asseguradora i
sobre els productes comercialitzats per SegurCaixa Holding, així com aspectes
específics del sector assegurador (fiscalitat, matemàtiques financeres, etc.).
Aquests professionals assessoren els clients sobre els productes de VidaCaixa i
SegurCaixa, les companyies que comercialitzen assegurances de vida, salut,
llar, autos, accidents i plans de pensions del Grup SegurCaixa Holding.
AgenCaixa disposa actualment de 20 Delegacions Territorials, repartides pel
territori espanyol.
Recentment va tenir lloc a Barcelona la Convenció d’AgenCaixa. Hi van
participar, a més del Director General del Grup SegurCaixa Holding –Màrius
Berenguer– i del Comitè de Direcció, els responsables de les diverses Àrees del
Grup i els Delegats Comercials. En total, més de 450 persones es van reunir
durant tot el dia per presentar i analitzar els ambiciosos reptes comercials per al
2009, les noves campanyes comercials i les innovadores eines de gestió
comercial posades a disposició d’aquesta xarxa.

SegurCaixa Holding és el Grup líder en el mercat de previsió social
complementària a Espanya, amb uns recursos gestionats en assegurances de
vida i plans de pensions superiors als 28.000 milions d’euros, i disposa de més
de 3,2 milions de clients individuals i 34.500 clients empresa. El Grup va
aconseguir un benefici de 144 milions d’euros en el tercer trimestre del 2008, un
20% més que l’any anterior.
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