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Modelowy TEB™ składa się z dwóch integralnych części

Część I Część II

Ubezpieczenie maszyny jest logiczne. Ubezpieczenie ważnego stanowiska - konieczne!

Ubezpieczenie stanowiska pracy 

w średniej wysokości 5-10 letniego 

wynagrodzenia w hybrydowej 

formule Cash on the Table™.

Odroczony benefit finansowy 

oparty o dedykowany regulamin 

Top Employee Benefits™.

TEB™ – Top Employee Benefits to unikalna procedura w ramach Cash on the Table™. 

To inteligentne i zindywidualizowane metody dodatkowego wpływania na mniejszą 

rotację wśród tzw. ważnych i bardzo ważnych pracowników. Istotą procesu TEB™ 

jest określenie kluczowych elementów motywacyjnych, dedykowanych danemu 

pracownikowi, a nie grupie pracowników. Do wykreowania programu TEB™ służy 

indywidualne profilowanie pracownika.

Jak zachować wysoką retencję ważnych pracowników w firmie?

Czas na TEB™

Liderzy poszczególnych branż już wiedzą, że klasyczne programy motywacyjne lub 

lojalnościowe nie spełniają swoich funkcji. Dodatkowo ograniczone możliwości mierzenia 

satysfakcji powodują, że wszystkie te metody stają się nieefektywne. Mowa tu o:

kartach medycznych

bonach zakupowych

abonamentach sportowych

systemowych programach emerytalnych (PPE, PPK)

ubezpieczeniach grupowych 

klasycznych podwyżkach płacy



TEB™ - korzyści dla pracodawcy
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TEB™ - Część II programu

TEB™ - Część I programu

TEB™ I - podróże                 
   TEB™ II - studia dzieci               

  TEB™ III - spłata kredytu             TEB™ IV - Strefa Senior

Sukcesja kompetencyjna poprzez gwarancje Cash on the Table™

Odroczony benefit znaczącej wartości majątkowej

Wysoka retencja i polityka lojalnościowa

Kwoty na cele odroczonych wypłat są indywidualnie dopasowywane dla każdego ważnego pracownika.

Szybszy powrót do zdrowia i pracy ważnego pracownika

Finansowanie „zastępcy” ze źródła Cash on the Table™

Optymalne planowanie kadr - średnio i długoterminowe

Niska rotacja na ważnych stanowiskach

100 000 - 1 000 000 PLN

100 000 - 1 000 000 PLN

20 - 30 tyś. PLN/MIES.

2 000 000 €

1 000 000 - 20 000 000 PLN Wypłata świadczenia dla 
rodziny pracownika oraz firmy.

Śmierć pracownika

Gwarancja leczenia poza granicami Polski.

Global Doctors

W wyniku wypadku lub choroby.

Pobyt w szpitalu

Jednorazowa wypłata w przypadku diagnozy 
jednej z 50 jednostek chorobowych.

Poważne zachorowanie

Jednorazowa wyplata lub miesięczna renta 
przez cały okres trwania umowy.

Wypadek lub trwałe inwalidztwo


