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KONGRES LIDERÓW LGK & VIVIAMO

Razem możemy osiągać wielkie cele

W
swo im wy stą pie niu pre -
zes Ja ro sław Łoń pod -
kre ślał, że fi la rem suk -

ce su w bran ży ubez pie cze nio wej
jest part ner stwo. – Po je dyn cze mu
agen to wi co raz trud niej spro stać
wy zwa niom sprze da żo wym, tech -
no lo gicz nym i re gu la cyj nym. Ra -
zem mo że my dzia łać znacz nie
sku tecz niej i osią gać wiel kie ce le
– mó wił pre zes Łoń. 

LGK, któ ra po wsta ła w 2001
r., i jej młod sza sio stra – spół ka
Vi via mo (2013) da ły się po znać
ja ko mul tia gen cje pro wa dzo ne
z pa sją i za an ga żo wa niem, co
prze kła da się na sys te ma tycz ny
roz wój, za wsze zgod ny z za sa da -
mi fa ir play. Pod roz po zna wal -
nym szyl dem Vi via mo Ubez pie -
cza my dzia ła po nad 50 biur
na te re nie ca łe go kra ju. Pod czas
Kon gre su ta licz ba jesz cze się
zwięk szy ła. Na pierw szą oso bę,
któ ra zde cy do wa ła się na do łą -
cze nie do Vi via mo w trak cie
trwa nia Kon gre su, cze ka ła wy jąt -
ko wa na gro da w po sta ci sa mo -
cho du. 

Agen ci pro wa dzą cy pla ców ki
Vi via mo otrzy mu ją wspar cie edu -

ka cyj ne i mar ke tin go we oraz do -
stęp do no wo cze snej po rów ny war -
ki ofert to wa rzystw ubez pie cze nio -
wych. W ofer cie Vi via mo znaj du ją
się ubez pie cze nia ko mu ni ka cyj ne,
miesz ka nio we, fir mo we, ży cio we,

zdro wot ne, tu ry stycz ne oraz rol ne,
a tak że pro duk ty de dy ko wa ne
przez TU tyl ko Vi via mo.

Pod czas Kon gre su wy stą pi ło
dwóch go ści spe cjal nych. Pierw -
szym z nich by ła dr hab. An na
Wój cic ka, pre zes War saw Ge no -
mics, za pro szo na przez Unum.
Mó wi ła o naj now szych wy ni -
kach ba dań do ty czą cych wpły -
wu ana li zy ludz kie go ge no mu
na pro fi lak ty kę cho rób no wo -
two ro wych. Oka zu je się, że
dzię ki od po wied nie mu prze ba -
da niu prób ki krwi lub śli ny 
moż na w przy bli że niu okre ślić

praw do po do bień stwo za cho ro -
wa nia na no wo twór oraz pod jąć
od po wied nie dzia ła nia, któ re po -
zwo lą wy kryć cho ro bę na bar -
dzo wcze snym eta pie, kie dy wy -
le czal ność jest nie zwy kle praw -
do po dob na. Wy kład spo tkał się
z bar dzo du żym za in te re so wa -
niem go ści kon gre so wych.

Dru gim go ściem spe cjal nym
był tre ner biz ne so wy Adam 
Ku bic ki. Je go dy na micz ne i prze -
peł nio ne hu mo rem wy stą pie nie
no si ło ty tuł „Wzmoc nij swój po -
ten cjał”. Pre le gent ana li zo wał,
czym róż nią się lu dzie od no szą cy

suk ce sy sprze da żo we od tych,
któ rym idzie w biz ne sie go rzej.
Na kła niał do te go, że by świa do -
mie po dej mo wać de cy zje i dzia -
łać, za miast wska zy wać win nych
swo ich nie po wo dzeń gdzieś in -
dziej i szu kać uspra wie dli wień
dla bier no ści. 

Naj waż niej szą czę ścią wie czo ru
by ło wrę cze nie na gród naj lep szym
agen tom LGK i wła ści cie lom
pla có wek Vi via mo. Swo je na -
gro dy wrę czy ły też to wa rzy stwa
ubez pie cze nio we. Oko licz no -
ścio we upo min ki otrzy mał rów -
nież za rząd LGK & Vi via mo.
Po tem wspól nie świę to wa no
suk ce sy. 

War to pod kre ślić wy jąt ko wą
wi zu al nie opra wę czę ści ta necz -
nej, ale przede wszyst kim wspa -
nia łą at mos fe rę ca łe go Kon gre -
su. Uwa gę wie lu przy ku ła też
licz na re pre zen ta cja płci pięk nej
po stro nie za rzą dów za kła dów
ubez pie czeń w oso bach Ane ty
Po dy my, Ju sty ny Wajs, An ny
Wło dar  czyk  -Mocz  kow sk ie j
i Agniesz ki Wroń skiej. 

Alek san dra E. Wy soc ka

Prawie 200 najlepszych agentów LGK & Viviamo świętowało ubiegłoroczne sukcesy sprzedażowe 
w łódzkim hotelu Ambasador Premium w sobotę, 11 stycznia 2020 r. Zaproszenie prezesa Jarosława
Łonia przyjęli przedstawiciele zarządów towarzystw ubezpieczeniowych na czele z Piotrem Marią
Śliwickim, prezesem ERGO Hestii; Justyną Wajs, członkiem zarządu EH; Anną Włodarczyk-
Moczkowską, prezes Wiener; Agnieszką Wrońską, prezes LINK4; Anetą Podymą, prezes Unum;
Jarosławem Piątkowskim, prezesem TUiR Warta; Rogerem Hodgkissem, członkiem zarządu
Generali, i Piotrem Zadrożnym, prezesem TUZ Ubezpieczenia. 

W
spól nie z żo ną ubez pie cze nia mi
zaj mu je my się od 17 lat. Pro wa -
dzi my trzy biu ra, zlo ka li zo wa ne

w Bu ku, Opa le ni cy oraz Lwów ku Wiel ko -
pol skim.

Gdy do wie dzie li śmy się o dzia ła niu Vi -
via mo oraz moż li wo ści do łą cze nia do tej
gru py ja ko fran czy zo bior cy, pod ję li śmy
roz mo wy. Ja ko że współ pra co wa li śmy już
z Lu bu ską Gru pą Ka pi ta ło wą, a pre ze sem
obu tych firm jest Ja ro sław Łoń, nie by ło
żad nych pro ble mów, aby się po ro zu mieć,
pod pi sać od po wied nie do ku men ty i za -
cząć wspól ne dzia ła nie już pod szyl dem
Vi via mo Ubez pie cza my. 

Po grun tow nej prze bu do wie na sze biu -
ra zo sta ły jed na ko wo wy po sa żo ne w re kla -
my ze wnętrz ne oraz we wnętrz ne i ume blo -
wa ne. Zmia ny te zo sta ły za uwa żo ne oraz

bar dzo mi ło przy ję te przez na szych 
klien tów. Dzia ła nia mar ke tin go we, tak że
przez sport (za ło ży li śmy dru ży nę pił ki
noż nej o na zwie Vi via mo Ubez pie cza my)
spra wi ły, że sta li śmy się jesz cze bar dziej 

za uwa żal ni i roz po zna wal ni, co po zwo li ło
w biz ne sie wejść na wyż szy po ziom.

Za rząd Vi via mo oraz LGK ja ko je den
z nie wie lu or ga ni zu je co rocz nie kon gre sy
dla swo ich naj lep szych agen tów. 11 stycz -
nia te go ro ku zo sta li śmy za pro sze ni
i uczest ni czy li śmy w ta kim spo tka niu.
Dzię ki Kon gre so wi mo gli śmy spo tkać
agen tów wszyst kich biur Vi via mo z ca łej
Pol ski. By ło to nie sa mo wi te wra że nie móc
się spo tkać i po roz ma wiać z lu dźmi, któ -
rzy tak sa mo jak my pod ję li to wspól ne
dzia ła nie. Uczest ni czy li śmy w szko le niach
i warsz ta tach or ga ni zo wa nych przez 
wy bra ne to wa rzy stwa ubez pie czeń, co 
po zwo li ło spoj rzeć na nie któ re za gad nie -
nia ina czej niż zwy kle. Cie ka wym punk -
tem by ły wy stą pie nia pre ze sa Vi via mo 
Ja ro sła wa Ło nia oraz pre ze sów li czą cych

się to wa rzystw ubez pie czeń w Pol sce.
Ogrom nie się cie szy my, że na sza co dzien -
na pra ca zo sta ła za uwa żo na w struk tu rach
Vi via mo, za co otrzy ma li śmy pa miąt ko we
wy róż nie nie. Ry nek ubez pie czeń cią gle się
zmie nia, więc na szym za da niem do wy ko -
na nia w bie żą cym ro ku bę dzie prze ko na -
nie klien tów, dla któ rych kom pu ter stał się
na rzę dziem do za wie ra nia po lis ubez pie -
cze nio wych, że to wła śnie my ja ko nie tyl -
ko oso by wy sta wia ją ce po li sę, ale tak że do -
rad cy, mo że my za pew nić im znacz nie bez -
piecz niej szy pa ra sol niż na rzę dzie, z któ re -
go obec nie ko rzy sta ją. Dzię ki Vi via mo 
ma my ta kie moż li wo ści i wie my, że ko lej ne
in no wa cyj ne na rzę dzia do sprze da ży 
po lis już wkrót ce bę dą do stęp ne w na szych
biu rach.

Ani ta i Wal de mar Gu zi ko wie
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A
lek san dra E. Wy soc ka:
– Za na mi do rocz ny Kon -
gres LGK & Vi via mo. Czy

ja ko or ga ni za to rzy je ste ście za do -
wo le ni z tej im pre zy?

Ja ro sław Łoń: – Gdy roz ma wia -
my z na szy mi go ść mi i wi dzi my
uśmiech na ich twa rzach, mo że my
być za do wo le ni, że każ dy z na -
szych agen tów czuł się wy jąt ko wo,
był naj waż niej szy, je dy ny, a Kon -
gres Li de rów LGK & Vi via mo jest
ich świę tem i po dzię ko wa niem
za ich za an ga żo wa nie, za to, że wy -
bra li nas na swo ich part ne rów biz -
ne so wych. 

My zaś ja ko or ga ni za to rzy za -
wsze czu je my nie do syt, do strze ga -
my to, co mo gli by śmy zro bić le -
piej, ina czej. Uczy my się i z każ -
dym ko lej nym Kon gre sem po -
przecz kę pod no si my co raz wy żej. 

Co chcie li ście prze ka zać swo im
agen tom?

– W ostat nim kwar ta le mi nio -
ne go ro ku od by łem wie le spo tkań,
to by ło kil ka na ście miast i kil ku set
uczest ni ków. Naj częst szy mi te ma -
ta mi, któ re się po ja wia ły, by ło jak
utrzy mać to, co już ma my, jak się
roz wi jać, spro stać, po ra dzić so bie
w świe cie zmian. Py ta łem agen tów,
co jest ich naj cen niej szym ak ty -
wem, naj waż niej szym ka pi ta łem.
Naj czę ściej od po wia da li: wie dza
i klien ci. Kie dyś dwa czyn ni ki by ły
gwa ran tem na sze go suk ce su – wie -
dza i klien ci, klien ci i wie dza. Te raz
to za ma ło, to nie wy star cza. 

Gdy chcę roz wi jać swój biz nes,
naj waż niej sze jest, z kim bę dę go
two rzył, kto bę dzie przy mnie stał,
wspie rał i kto we mnie za in we stu je. 

Nie „jak i gdzie”, ale „z kim”, bo
gdy bę dę wie dział z kim, to bę dę
wie dział, jak i gdzie bę dę za rok,
za dwa czy za 10 lat.

Do ko go tra fił osta tecz nie sa mo -
chód na gro da?

– Na Kon gre sie pod pi sa li śmy
aż2 umo wy fran czy zo we naVi via mo

Ubez pie cza my. Dwie agent ki, któ -
re współ pra co wa ły z LGK, zde cy -
do wa ły się przejść na in ny po ziom
współ pra cy. Jed na pa ni z War sza -
wy, a dru ga z Wro cła wia. 

Jed ną z form na sze go wspar cia
jest au to dla fran czy zo bior cy. Każ -
dy part ner Vi via mo Ubez pie cza my
w mo men cie roz po czę cia współ -
pra cy mo że otrzy mać sa mo chód,
wy star czy, że za wrze z na mi kon -
trakt sprze da żo wy. W przy pad ku
nie speł nie nia wa run ków okre ślo -
nych w kontr ak cie, koszt ra ty po -
kry wa agent. 

Obie pa nie zde cy do wa ły się
na in ną for mę wspar cia, a sa mo -
chód zo sta nie prze ka za ny in ne mu
part ne ro wi.

Ja kie wy zwa nia wi dzi cie
przed agen ta mi w nad cho dzą cych
mie sią cach i la tach?

– W świe cie za cho dzą cych
zmian naj waż niej sze sta ją się
tech no lo gia i wspar cie, na któ re
agent mo że li czyć. Każ dy z nich
po wi nien so bie od po wie dzieć
na py ta nie, na ile waż ne w je go
biz ne sie są na rzę dzia, z któ rych
ko rzy sta, za an ga żo wa nie, ale nie
je go wła sne, tyl ko osób, któ ry mi
się ota cza, z któ ry mi współ pra cu -
je na co dzień!

Bo czy suk ces w biz ne sie za le ży
tyl ko od agen ta? Suk ces to nie tyl -
ko ja, on ni gdy nie na le ży do jed -
nost ki – za wsze sto ją za nim lu -
dzie. 

Na wet je śli się nam wy da je, że
mo że my sa mot nie, jak Alek san -
der Do ba przez Atlan tyk... Ilu
przed nim pró bo wa ło, na ra zie tyl -
ko on to zro bił – ale czy je go suk -
ces był by moż li wy bez wspar cia
osób trze cich, choć by bez tych,
któ rzy to dzie ło sfi nan so wa li, po -
ma ga li mu? 

Co mo że cie za ofe ro wać agen -
tom?

– Od utwo rze nia LGK oraz Vi -
via mo Ubez pie cza my nie ustan nie

udo wad nia my, że jest moż li we 
bu do wa nie biz ne su opar te go na re -
la cjach part ner skich, z ko rzy ścią
dla wszyst kich. 

Vi via mo Ubez pie cza my to
pro jekt, któ ry wzno si agen ta
na wyż szy po ziom. Two rzy my
w nim gru pę part ne rów dzia ła ją -
cych pod wspól nym szyl dem,
mar ką, we dług wy pra co wa nych
stan dar dów, ma ją cych wpływ
na roz wój fir my. 

Za pew nia my sze ro kie wspar -
cie szko le nio we, mar ke tin go we,
tech no lo gicz ne – w po sta ci na rzę -
dzi sprze da żo wych (tzw. po rów -
ny war ka), sys te mu do ob słu gi po -
lis, za rzą dza nia klien ta mi, de dy -
ko wa nych pro duk tów, pro gra -
mów lo jal no ścio wych dla agen -
tów, któ rzy za sprze daż zbie ra ją
punk ty i wy mie nia ją je na na gro -
dy (ro we ry, pral ki, te le fo ny czy
kom pu te ry), kon kur sów, wy jaz -
dów szko le nio wych. 

W pierw szym kwar ta le te go ro -
ku ru sza my z rocz nym pro gra -
mem szko le nio wym dla na szych
part ne rów – Aka de mią Vi via mo.
Jest to au tor ski pro gram przy go -
to wa ny na po trze by Vi via mo
Ubez pie cza my przez Ada ma 
Ku bic kie go, wy bit ne go znaw cę,
tre ne ra i kon sul tan ta bran ży
ubez pie cze nio wej. 

Jak roz wi ja się pro jekt pla có wek
z mar ką Vi via mo?

– Vi via mo Ubez pie cza my to już
po nad 50 pla có wek i biur, któ re
wspól nie pod jed ną mar ką dzia ła ją
i do ra dza ją klien tom.

Nie jest to ofer ta dla każ de go
agen ta – już na pierw szym spo tka -
niu przed sta wia my i wy ja śnia my,
co ozna cza dla nas part ner stwo
i za an ga żo wa nie. 

Vi via mo Ubez pie cza my to na -
sza od po wiedź na za cho dzą ce
zmia ny, po trze by ryn ku i agen ta
ubez pie cze nio we go. 

W świe cie zmian, no wych re gu -
la cji i kon ku ren cji agent mu si po -

sta wić na ja kość i pro fe sjo na lizm,
na wie dzę i cią gły roz wój swo ich
kom pe ten cji, na tech no lo gie
i wspar cie IT. 

Vi via mo Ubez pie cza my oprócz
te go wszyst kie go za pew nia coś
wię cej. Tu atu tem po zo sta je czło -
wiek, na szą si łą są lu dzie. Spe cjal -
nie dla na szych agen tów stwo rzy -
li śmy Biu ro Wspar cia Agen ta
(BWA), gdzie po nad 20 osób jest
w sta nie prze jąć i ob słu żyć te le fo -
nicz nie agen tów, a przez od po -
wied nie sys te my IT mo że my ich
szko lić, do ra dzać im, po ma gać
w kal ku la cji, ob słu dze klien tów.
BWA wspie ra, za chę ca, mo ty wu -
je, szko li, do ra dza i po ma ga we
wszyst kich spra wach na li nii
agent – TU. 

Aby móc re ali zo wać na sze mot -
to „Łą czy my agen tów”, da je my im
wy kwa li fi ko wa ny ze spół re gio nal -
nych dy rek to rów sprze da ży. To 6
osób, któ re dzia ła ją w te re nie, do -
jeż dża ją do agen ta, szko lą, wspie -
ra ją i wpły wa ją na roz wój je go biz -
ne su. Są to wie lo let ni pra cow ni cy,
a nie któ rzy z nich pra cu ją z na mi
już od 10 lat. 

Ja kie ma cie pla ny na 2020 r. 
– biz ne so we, tech no lo gicz ne i szko -
le nio we?

– Mą dre przy sło wie mó wi: „Wy -
kop stud nię, za nim po czu jesz pra -

gnie nie” – bo mo że być za pó źno.
Przy szłość wi dzi my w ja ko ści,
w pro fe sjo na li zmie i do radz twie,
w in we sty cji w agen ta. Ale aby to
osią gnąć, agent mu si się zde cy do -
wać na współ pra cę z jed nym part -
ne rem. Cza sy, kie dy współ pra co -
wał z wie lo ma do staw ca mi – agre -
ga to ra mi, po win ny się skoń czyć,
one już się koń czą, a ci, któ rzy te -
go nie do strze gą i to zlek ce wa żą,
za kil ka lat nie bę dą już na szą kon -
ku ren cją. Spo glą da jąc na in ne
bran że, nie mo że my mieć wąt pli -
wo ści, czy to się sta nie, ale po win -
ni śmy py tać: kie dy.

Rok 2020 jest ro kiem Vi via mo
Ubez pie cza my, sta wia my na sil ny
roz wój, za rów no pod ką tem no -
wych pla có wek, jak i wzro stu
sprze da ży. 

Na ko niec apel, a mo że proś ba:
dro gi Agen cie, nie trać cza su
na nic nie ro bie nie, za gwa ran tuj so -
bie wy łącz ność, bądź pierw szy,
bądź je dy ny. 

W biz ne sie jak w mi ło ści czy ra -
czej w mi ło ści jak w biz ne sie – wie -
le spo śród rze czy, któ re mo żesz po -
li czyć, się nie li czą. Wie le z tych,
któ rych po li czyć nie moż na, na -
praw dę się li czy, ma naj więk szą
war tość.

Dzię ku ję za roz mo wę.
Alek san dra E. Wy soc ka

Naszą siłą są ludzie
Rozmowa z Jarosławem Łoniem, prezesem LGK

Viviamo to wzmocnienie 
biur na lokalnym rynku

N
a sza mul tia gen cja po -
wsta ła w po ło wie 2010
r. Po cząt ko wo jed no

biu ro, któ re mie ści się do dziś
w Ga le rii Po do la ny w Po zna niu.
Ko lej ne po wsta ło kil ka mie się -
cy pó źniej w mo jej ro dzin nej
miej sco wo ści Kcy nia w woj. ku -
jaw sko -po mor skim. Trze cie
otwo rzy li śmy je sie nią 2019 r.
rów nież w Po zna niu – jest to
pierw sze biu ro pod szyl dem Vi via mo.

Pla ców ka Vi via mo otwar ta je sie -
nią 2019 r. to no we roz da nie w na szej
dzia łal no ści. To przede wszyst kim efekt
dłu go let niej współ pra cy (współ pra cu je -
my od po cząt ku na szej dzia łal no ści)
z LGK. Re la cje biz ne so we i przy ja ciel -
skie spra wi ły, że po sta no wi li śmy od po -
wie dzieć na za pro sze nie za rzą du LGK
i do łą czyć do ro dzi ny agen tów, ja ką nie -
wąt pli wie jest Vi via mo. Uwa żam, że ta -
kie po łą cze nie jesz cze bar dziej uatrak -
cyj ni na szą ofer tę ubez pie czeń, uspraw -
ni i ujed no li ci sys tem dzia łal no ści biur,

a na si klien ci do ce nią pro -
fe sjo nal ną ob słu gę oraz
peł ną ga mę ubez pie czeń. 

Kon gres Vi via mo &
LGK to przede wszyst -
kim pro fe sjo nal nie zor ga -
ni zo wa ne spo tka nie dla
nas – agen tów. By ły cie ka -
we, peł ne me ry to rycz -
nych in for ma cji wy stą pie -
nia pre ze sów to wa rzystw

ubez pie cze nio wych oraz za pro szo nych
pre le gen tów. Wy kład do ty czą cy ge nów
to ogrom na daw ka in for ma cji na te mat
na sze go ży cia, a spo tka nie z Ada mem
Ku bic kim i je go słyn ne „któż to wie” za -
pad nie w pa mię ci wszyst kich za pro szo -
nych go ści. 

Co nam da je Vi via mo? Przede
wszyst kim umoc nie nie po zy cji biur
na lo kal nym ryn ku i do tar cie do jesz cze
szer sze go gro na klien tów po przez wy ko -
rzy sta nie so cial me diów.

To masz Wil czyń ski
Cen trum Ubez pie czeń Fe ne tre

P
ra cę w ubez pie cze niach za czę -
łam ja ko pra cow nik Pocz ty
Pol skiej w Pocz to wej Agen cji

Usług Fi nan so wych w 1999 r., czy li
już 21 lat te mu. W pew nym mo men -
cie po sta no wi łam roz sze rzyć ofer tę
ubez pie czeń, sprze da jąc pro duk ty
in nych TU. Pra cu jąc w 15-ty sięcz -
nym Choszcz nie w woj. za chod nio -
po mor skim, du ży na cisk kła dłam
na ob słu gę klien ta i re kla mę, co
przy nio sło wspa nia łe re zul ta ty. Oka za ło się,
że na si klien ci przy cho dzą nie do kon kret -
nej fir my ubez pie cze nio wej, tyl ko do pa ni
Oli. Wy ra źnie to od czu łam po otwar ciu
pierw sze go biu ra w 2008 r. Szcze gól ną sa -
tys fak cję w tam tym okre sie spra wia ła mi
współ pra ca z naj bliż szą ro dzi ną – mę żem,
cór ką, sy nem i sy no wą. Dla nich ten za wód
stał się, po dob nie jak dla mnie – pa sją.
Chcie li śmy na dal być kon ku ren cyj ni, więc
za czę li śmy szu kać part ne ra biz ne so we go
o sta bil nej po zy cji na ryn ku ubez pie czeń.
Tak tra fi li śmy na Lu bu ską Gru pę Ka pi ta ło -
wą z Go rzo wa Wiel ko pol skie go. 

Gdy na ryn ku po ja wi ła
się sieć fran czy zo wa Vi via -
mo, któ rą two rzy ły te sa me
oso by – spraw dzo ne i da rzo -
ne przez nas za ufa niem – po -
sta no wi li śmy, że otwo rzy my
biu ro Vi via mo w Choszcz -
nie, był rok 2016. W 2019
otwo rzy li śmy ko lej ne biu ro –
w Py rzy cach. Przy jem nym
prze ryw ni kiem w co dzien -

nej pra cy są kon gre sy LGK & Vi via mo.
Oka za ło się, że zna le źli śmy się w gro nie
osób, dla któ rych ha sło kon gre su NASZĄ
SIŁĄ SĄ LUDZIE na praw dę ma zna cze -
nie. Do tych cza so we do świad cze nia zdo by -
te przy sprze da ży ubez pie czeń po ka zu ją, że
osią gnię cie suk ce su jest moż li we, ale wy ma -
ga cza su, de ter mi na cji i pa sji, a co raz czę -
ściej jesz cze od po wied niej tech no lo gii, któ -
ra moc no przy czy nia się do pod nie sie nia ja -
ko ści sprze da ży i po zwa la nam być za wsze
o krok przed kon ku ren cją.

Ol ga Cha łup nik 
part ner Vi via mo

O krok przed konkurencją
dzięki technologii
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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Gra tu lu ję na gro dy Mul -
tia gen cja Ro ku 2019!

Igor Ru si now ski: – Dzię ku ję re -
dak cji „Ga ze ty Ubez pie cze nio wej”
za to wspa nia łe wy róż nie nie, któ re
po twier dza, że to, co ro bi my, znaj -
du je uzna nie na ze wnątrz fir my.
Dzię ku ję na szym wszyst kim agen -
tom, po nie waż Uni link jest sil ny
Wa szą si łą. Dzię ku ję na szym pra -
cow ni kom – ma my wspa nia ły ze -
spół, mo im zda niem naj lep szy
w Pol sce. Dzię ku ję też wszyst kim
ubez pie czy cie lom, z któ ry mi
współ pra cu je my. Obie cu je my da lej
tak dy na micz nie się roz wi jać!

Rok 2019 przy niósł Wam ko lej -
ne akwi zy cje i pro jek ty. Co się wy -
da rzy w 2020 r.? Na co sta wia cie?

– To nie jest na pew no je den
kie ru nek ani jed na rzecz. Po je dyn -
cze roz wią za nie za wsze moż -
na sko pio wać... W Uni link my śli -
my sys te mo wo i wie lo płasz czy zno -
wo, nie jest też ta jem ni cą, że ma my
dość szyb kie tem po pra cy (sa mi
agen ci do ce nia ją nas też za nie mal
ca ło do bo wą obec ność w me diach
spo łecz no ścio wych). Jed no od lat
po zo sta je nie zmien ne – na sze wza -
jem ne, przy ja ciel skie re la cje. I dla -
te go 2020 bę dzie ro kiem in ten syw -
nych spo tkań z agen ta mi. Pierw sza
se ria ta kich spo tkań trwa od po -

cząt ku stycz nia. Chce my słu chać,
je ste śmy otwar ci na to, co mo że my
jesz cze uspraw nić i po pra wić w na -
szej ofer cie dla agen tów. 

Po dru gie, 2020 r. bę dzie dla
nas moc ny mar ke tin go wo. Pla nu -
je my ogól no pol ską kam pa nię
skie ro wa ną do klien tów, w któ rej
za pre zen tu je my Uni link ja ko mar -
kę kon su menc ką. Kam pa nie re -
kla mo we bę dą słu ży ły te mu, że by
klien ci jesz cze czę ściej od wie dza li
biu ra na szych agen tów i jesz cze
wię cej się ubez pie cza li. Bę dzie my
bar dziej niż do tych czas wspie rać
agen tów w biz ne sie.

Trze cim istot nym punk tem jest
roz wój Pro gra mu Uni Part ner.
W tym mo men cie ma my 350 pla -
có wek dzia ła ją cych pod mar ką
Uni link, a do koń ca bę dzie
ich 600. Wiem, że to bar dzo am bit -
ny cel, ale pro gram Uni Part ner cie -
szy się du żym za in te re so wa niem
agen tów. Mię dzy in ny mi dla te go,
że wcho dząc do pro gra mu, moż -
na z jed nej stro ny do stać ogrom ne
wspar cie, a z dru giej za cho wać
swo ją la ta mi bu do wa ną toż sa -
mość. Agen tom bar dzo na tym za -
le ży, po nie waż bu do wa li swo je biz -
ne sy przez wie le lat i nie chcą re zy -
gno wać z oso bi stej mar ki. Cie szy
mnie rów nież fakt, że chęć otwo -
rze nia pla ców ki Uni Part ner zgła -
sza ją agen ci współ pra cu ją cy do tej

po ry z mul tia gen cja mi, któ re
w ubie głym ro ku do łą czy ły do na -
szej Gru py. Do tej po ry by li śmy
prze cież kon ku ren cją. To do wód
na to, że wi dzą w pro gra mie Uni -
Part ner re al ną war tość. 

Oprócz mar ke tin gu i pla có wek
part ner skich ko lej ny waż ny punkt
to tech no lo gia. Pod ko niec 2019 r.
wdro ży li śmy no wą po rów ny war kę
i CRM, dzię ki cze mu agen ci ma ją
jesz cze wię cej cza su na me ry to -
rycz ną pra cę z klien tem. Dla nas
tech no lo gia to po most łą czą cy
agen ta z klien tem, a z dru giej stro -
ny na rzę dzia uła twia ją ce pra cę
i skra ca ją ce czas wy ko na nia wie lu
ope ra cji. 

Wszyst ko wska zu je na to,
że 2020 r. bę dzie też dla Uni link
ro kiem pierw szych akwi zy cji za -
gra nicz nych. Nie jest ta jem ni cą, 

że za uwa żal na część 2
mld przy pi su, ja ki
chce my wy pra co wać
do 2021 r., ma po cho -
dzić z ryn ków in nych
niż Pol ska. Pod kre -
ślam, że my śli my
o tym w spo sób sys te -
mo wy. Bę dzie my dą -
żyć do ro li li de ra
na tych ryn kach,
na któ rych się za an ga -
żu je my. Agen ci z za in -
te re so wa niem przyj -
mu ją wia do mo ści
o eks pan sji za gra nicz -
nej. Są dum ni z te go,
że na le żą do dy na -
micz nej i roz wi ja ją cej
się Dru ży ny Uni link.
My ślę, że nie do ce nia -

my się ja ko pol scy przed się bior cy.
Wie le pol skich biz ne sów agen cyj -
nych jest znacz nie no wo cze śniej -
szych od tych dzia ła ją cych na roz -
wi nię tych ryn kach. 2020 r. bę dzie
też istot ny z przy czyn re gu la cyj -
nych. Nad cho dzi czas we ry fi ka cji
prze pi sów wdro żo nych w 2019 r.,
czy li RODO i IDD. Wi dać wy ra -
źnie, że ro la re gu la cji ro śnie i co -
raz trud niej po je dyn czym agen -
tom spro stać zło żo nym wy ma ga -
niom. Du że mul tia gen cje, ta kie
jak Uni link, bio rą na sie bie ten
cię żar, a agent mo że za jąć się
po pro stu ob słu gą klien ta. Wszy -
scy mu si my spro stać te mu, że za -
wód agen ta stał się za wo dem re gu -
lo wa nym i nad zo ro wa nym. Ca ły
ry nek się pro fe sjo na li zu je, a my
przy kła da my się do te go, że by za -
pew nić so bie i na szym agen tom

re gu la cyj ny spo kój i po czu cie bez -
pie czeń stwa. 

Wróć my do spo tkań z agen ta mi,
któ re od by wa ły się w stycz niu
2020 r. Co mó wi li lu dzie w te re nie?

– Po dró ży by ło wie le, zwłasz cza
że w tra sie był też Piotr Głow ski,
czy li no wy wi ce pre zes od po wie -
dzial ny za sprze daż i mar ke ting.
Jest pa rę pierw szych kon klu zji.
Dla na szych agen tów bar dzo waż -
na jest wia ry god ność i sta bil ność
mul tia gen cji, z któ rą współ pra cu ją.
Z do brym przy ję ciem spo tka ły się
no we na rzę dzia in for ma tycz ne,
któ re do star cza my. Agen ci wi dzą,
że klien ci też się zmie nia ją. Ow -
szem, chcą mieć opie ku na w po -
sta ci agen ta, ale czę sto są bar dzo
za bie ga ni i chcą za ła twić pew ne
rze czy zdal nie. Cie ka we jest to, że
je śli cho dzi o otwar tość na in no wa -
cje, to wiek nie ma zna cze nia. 

Agen ci zgła sza ją po trze bę
wspar cia mar ke tin go we go oraz
ocze ku ją wspar cia we wdra ża niu
stan dar dów re gu la cyj nych. Mó wi
się, że w te re nie po ja wia ją się
pierw si „ta jem ni czy klien ci”
z KNF-u... Ostat nim wnio skiem
jest to, że agen ci po trze bu ją oso bi -
stych re la cji. Nie da się wszyst kie go
prze nieść do in ter ne tu. Zresz tą in -
ter net ma swo je pra wa, dys ku sje
na fo rach ma ją zu peł nie in ny cha -
rak ter niż prze pro wa dzo ne oso bi -
ście – czę sto są bar dziej skraj ne
i pe sy mi stycz ne. Tak jest nie tyl ko
w ubez pie cze niach. Wi dać jed nak,
że biz nes ubez pie cze nio wy po mi -
mo zmian tech no lo gicz nych
i praw nych po zo sta je biz ne sem bar -
dzo ludz kim, opar tym na re la cjach.

Dzię ku ję za roz mo wę.
Alek san dra E. Wy soc ka

Unilink jest silny siłą swoich
partnerów i agentów
Rozmowa 
z Igorem Rusinowskim,
prezesem Unilink

R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie cze nio -
wej”: – Ostat nio ro bi się gło śno
w so cial me diach o Si gnal Idu na.

Co mo że cie za ofe ro wać agen tom?
Adam Ma li now ski: – Zna cie mnie nie

od dziś i wie cie, jak waż na jest dla mnie
re gu lar na ko mu ni ka cja z agen ta mi. A do -
pie ro się roz grze wa my i na po waż nie
w prze strze ni me dial nej za ist nie je my
w dru giej po ło wie ro ku, gdyż te raz sku pia -
my się na zmia nach tech no lo gicz nych
i pro duk to wych.

Si gnal Idu na to gracz spe cja li stycz ny,
in ny mi sło wy nie ofe ru je wszyst kie go, czy -
li my dła i po wi dła, ale kil ka li nii biz ne so -
wych, w któ rych przez lata staliśmy się
ekspertem. Na szym na czel nym pro duk tem
jest opie ka zdro wot na. To te mat, któ ry
od ro ku jest na ję zy kach w wie lu ob sza -
rach. Już w 2019 r., pod czas wy bo rów par -
la men tar nych, pro blem le ka rzy i NFZ roz -
grzał de ba tę pu blicz ną. Po sło wie róż nych
frak cji po ka zy wa li 30-mie sięcz ne okre sy
ocze ki wa nia na le ka rza spe cja li stę. Jed no -
cze śnie z ryn ku spły nę ły bar dzo obie cu ją -
ce da ne: Po la cy wy da ją po nad 40 mld zł
na „pry wat ną” opie kę me dycz ną i to mo gą
dzię ki nam za osz czę dzić. Z dru giej stro ny
wie lu przed się bior ców za in te re so wa ło się

opie ką zdro wot ną dla pra cow ni ków, gdyż
ten ro dzaj be ne fi tu stał się ko niecz ny
na kon ku ren cyj nym ryn ku pra cy.

W tym wszyst kim Si gnal Idu na zdo by -
wa moc ną prze wa gę, bo ma pro dukt ubez -
pie cze nio wy, któ ry z jed nej stro ny otwie ra
bez go tów ko wy do stęp do 1200 kli nik,
z dru giej po zwa la na wi zy tę u do wol ne go
le ka rza w Pol sce i zwrot pie nię dzy 
w 7 dni. Je śli do te go do dać pa kie ty za czy -
na ją ce się od 70 zł, mó wi my o pro duk cie,
któ ry na praw dę sze ro ko tra fia w ry nek. 

Po za na czel nym pro duk tem co jesz cze
z pa le ty Si gnal Idu na mo że cie po le cić?

– Na dru gim miej scu jest ubez pie cze -
nie po dró ży. Je ste śmy eks per tem ryn ku,
bę dąc czę stym wy bo rem biur po dró ży,
któ re zna ją się na tym ob sza rze. Te raz
z pro duk tem po dró ży wcho dzi my w ka nał
agen cyj ny. Ko lej ny moc ny pro dukt w na -
szej pa le cie to ubez pie cze nie gru py otwar -
tej. No wa wer sja pro duk tu o na zwie
SIGO star tu je już za 6 ty go dni i bę dzie
do stęp na w sys te mie on li ne (SI Gnet).

Moż na by dłu go wy mie niać, je ste śmy
dum ni z na szych pro duk tów na ży cie ty pu
ter mi nów ka, czy po lis NNW dla uczniów
(szkol ne). Od ro ku bu du je my na szą eks -
per ty zę w ubez pie cze niach gru po wych.

Wie my, że cze ka cie na zmia ny tech no lo -
gicz ne. Czy mo że my się do wie dzieć nie co
wię cej?

– Oczy wi ście! Już za kil ka dni star tu je my
z na szym no wym sys te mem sprze da ży on li -
ne dla agen tów SI Gnet. Czy li spo lsz cza jąc 
– sy gnet. To sys tem, któ ry wpro wa dza 
Si gnal Idu na do pierw szej li gi. Na szym pro -
duk tom, któ re cha rak te ry zo wa ła wy so ka ja -
kość, bra ko wa ło pro ste go pro ce su za war cia.
Te raz bę dzie to moż li we. W naj bliż szych

dniach star tu je my z sze re giem spo tkań
z agen ta mi – Ro ad show, po ja wia jąc się 
w 17 mia stach z pre zen ta cją na sze go roz -
wią za nia. Za pra szam agen tów do kon tak tu,
aby zo ba czy li na sze pro duk ty i sys tem. 
SI Gnet star tu je 23 mar ca i w pierw szej od -
sło nie za pro po nu je pro duk ty: ubez pie cze -
nie ter mi no we na ży cie, ubez pie cze nie gru -
py otwar tej (SIGO) oraz NNW gru po we.

Co naj waż niej sze, zbu do wa li śmy sys -
tem ży cio wy, ale ko rzy sta jąc z na szych
do świad czeń ma jąt ko wych. In ny mi sło wy
za war cie po li sy na ży cie jest te raz tak pro -
ste jak OC ko mu ni ka cyj ne go! We dług
mnie jest to coś, co nas wy róż nia. 

Brzmi cie ka wie. Czy coś jesz cze na za -
koń cze nie?

– Tak, za chę cam agen tów do kon tak tu.
Moż na skon tak to wać się z na mi za rów no
po przez Se rvi ce Cen ter (22 5056130), jak
i oso bi ście ze mną (kom. 510 000 894)
i z dy rek to rem sprze da ży agen cyj nej, Mi -
cha łem Ca ba jem (kom. 600 975 568), któ -
ry prze kie ru je agen ta do wła ści we go me -
ne dże ra sprze da ży. 

Si gnal Idu na to fir ma, gdzie nie ma ano -
ni mo wych agen tów. Każ dy agent jest dla
nas waż ny.

Za pra sza my!

Nowe produkty, nowy system IT, nowa Signal Iduna
Rozmowa z Adamem Malinowskim, wiceprezesem 
Signal Iduna odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing
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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Na po cząt ku lu te go ru szy -
ła no wa kam pa nia wi ze run -

ko wa CUK Ubez pie cze nia. Su per -
bo ha ter ka za miast ło sia – to na -
praw dę du ża zmia na! Czy nie bo icie
się, że kon wen cja gry kom pu te ro wej
al bo fil mu ak cji jest zbyt od le gła
od chłod ne go świa ta fi nan sów
i ubez pie czeń? 

An na Paw łow ska -Kru ziń ska:
– Chłod ny świat ubez pie czeń?
Czy on na praw dę ta ki jest bądź
mu si być? Sko ro już je ste śmy bo -
gat si o tę wie dzę, że dla klien tów
to na praw dę trud ny świat, w któ -
rym nie po tra fią się od na leźć, to
czy wła śnie nie jest im po trzeb ny
ktoś, kto w tym świe cie im po mo -
że i uła twi do ko nać wy bo ru? Czy
kimś ta kim nie są od daw na su per -
bo ha te ro wie?

Tak, przez la ta był łoś, sym pa -
tycz ny, za baw ny, cza sem kon tro -
wer syj ny, nie mo gę po wie dzieć, że
był bo ha te rem, był ele men tem ko -
mu ni ka cji. Dzi siaj czas jed nak
na cał ko wi tą zmia nę ob li cza ko mu -
ni ka cji z klien tem. Zde cy do wa li -
śmy się za tem pod jąć sta now cze
kro ki i stwo rzyć bo ha te ra, któ ry
w peł ni od po wie na to, kim tak na -
praw dę je ste śmy. Kon wen cja, ja ką

przy ję li śmy, wzię ła się bez -
po śred nio z na szych ana -
liz mar ki. 

Pra cę, któ rą na co
dzień wy ko nu je my, od -
zwier cie dla więk szość za -
dań przy pi sa nych do na -
szej no wej brand he ro. Su -
per CUK jest wszech stron -
na, em pa tycz na, pro fe sjo -
nal na i opie kuń cza. Jej za -
da niem jest zna leźć roz wią za nie
na mia rę ocze ki wań każ de go klien -
ta. To bar dzo pre cy zyj nie stwo rzo -
na po stać. Dla te go wie rzę, że ide al -
nie wpa su je się w świat fi nan sów
i uczy ni go peł nym no wych mo cy.

Jak na no wą su per bo ha ter kę za -
re ago wa li wa si agen ci i agent ki? 

– Są otwar ci na zmia ny, więk -
szość z nich przy ję ła no wą kon cep -
cję ko mu ni ka cji z en tu zja zmem.
Zmie nia my wi ze ru nek, wy cho dząc
na prze ciw obo wią zu ją cym tren -
dom. No wa kam pa nia da nam wy -
jąt ko wą moż li wość na wią za nia in -
ne go spo so bu dia lo gu z klien ta mi.
Po zwo li do trzeć do cał ko wi cie no -
wej gru py od bior ców na szych
usług, nie za po mi na jąc o do tych -
cza so wym, jak że waż nym klien cie.
Na sza ko mu ni ka cja i na rzę dzia idą

z du chem cza su. Je ste śmy wszę -
dzie tam, gdzie klien ci te go po trze -
bu ją. Agen ci i agent ki to ro zu mie ją
i do ce nią tę wi zję. W koń cu to oni
są na szy mi Sub er bo ha te ra mi na co
dzień – w pla ców kach i po za ni mi,
a na sza Su per CUK to po moc dla
na szych klien tów i agen tów.

Ro zu miem, że kam pa nia jest
skie ro wa na przede wszyst kim
do no wych klien tów. Na ja ki efekt li -
czy cie? Ja kie sko ja rze nia i emo cje
chce cie wy wo ły wać? 

– Naj więk sze mar ki ce chu ją się
tym, że są bez kon ku ren cyj ne, cha -
rak te ry stycz ne, ema nu ją pa sją, są
spój ne, wi docz ne. A ja ki jest CUK
Ubez pie cze nia? CUK to mar ka,
któ ra jest kom plek so wa – po dą ża
za ak tu al ny mi tren da mi na ryn ku,
tym sa mym jest przy go to wa na

na po trze by naj bar dziej wy ma ga -
ją cych klien tów. Po sia da ofer tę
znaj du ją cą za sto so wa nie do każ -
dej stre fy ży cia. CUK jest mar -
ką em pa tycz ną – trosz czy się
o swo je go klien ta, da jąc mu swo -
bo dę wy bo ru, de cy zji. Dys kret ny 

przy ja ciel, któ re mu moż na
na pew no za ufać.

Głów ne ce chy Su per CUK są
toż sa me z de fi ni cją CUK Ubez -
pie cze nia, a tak że efek tem pra cy
na szych pra cow ni ków, agen tów.
Po dą ża my za naj now szy mi tren -
da mi, przy go to wu jąc roz wią za nia
skro jo ne na mia rę po trzeb klien -
tów. Na sza fir ma to przede
wszyst kim lu dzie, od wie lu lat two -
rzy my w 100% pol ską mar kę. Po -
sia da my uni kal ne do świad cze nie,
któ re da je na ryn ku po zy cję eks -
per ta dla Po la ków ocze ku ją cych

wspar cia i po mo cy w za wi łym
świe cie ubez pie czeń. 

Na sza brand he ro ma Su per -
Mo ce:

#Su per Wie dzą ca – Zna nie -
mal wszyst kie ofer ty ubez pie -
czeń na ryn ku. Od 18 lat pra cu -
je my z po nad 30 to wa rzy stwa mi
ubez pie cze nio wy mi.

#Su per Spryt na – jest w sta nie
po rów nać 170 ofert i po móc do ko -
nać naj bar dziej traf ne go wy bo ru
od po wied niej ofer ty ubez pie cze -
nio wej. Zna na pa mięć wszyst kie
ter mi ny i o nich przy po mi na. 

#Su per No wo cze sna – dys po nu -
je in no wa cyj ną apli ka cją mo bil ną,
wspie ra się in te li gent nym Asy sten -
tem Go ogle i ko rzy sta z na sze go
con tact cen ter. 

Dla naj bar dziej wy ma ga ją cych
dys po nu je jed ną z naj więk szych
sie ci pla có wek fran czy zo wych
i part ner skich w Pol sce. To wszyst -
ko po win no prze ko nać Po la ków,
że CUK jest z ni mi prak tycz nie
od za wsze i wszę dzie. Chce my być
jesz cze bli żej na szych klien tów –
obec nych utwier dza jąc w prze ko -
na niu, że je ste śmy ich naj lep szym
part ne rem, na to miast no wych za -
pew nić o tym, że tra fia jąc do nas,
do ko nu ją słusz ne go wy bo ru. 

No wa ko mu ni ka cja opie ra się
na DNA mar ki. Po ka że świa tu
mar kę CUK Ubez pie cze nia ja ko li -
de ra mul tia gen cji, ofer tę ja ko bez -
kon ku ren cyj ną su per pro po zy cję
i prze ko na, że mul tia gen cja to nie -
zwy kłe umy sły, su per wie dza i nad -
ludz ka moc tech no lo gii. Do pro wa -
dzi do per so ni fi ka cji mar ki. Przed -
sta wi CUK Ubez pie cze nia ja ko
opie ku na, któ ry za pew ni klien to wi
oso bi stą ochro nę.

Dzię ku ję za roz mo wę.
Alek san dra E. Wy soc ka

CUK Ubezpieczenia Twoja Superochrona
Rozmowa z Anną
Pawłowską-Kruzińską,
dyrektor marketingu 
w CUK Ubezpieczenia

Nasza brand hero 

ma SuperMoce. 

Jest SuperWiedząca, 

zna niemal wszystkie

oferty ubezpieczeń 

na rynku. Od 18 lat

pracujemy z ponad 

30 towarzystwami

ubezpieczeniowymi.

SuperCUK jest także

SuperSprytna. Jest 

w stanie porównać 

170 ofert i pomóc

dokonać najbardziej

trafnego wyboru.
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T
o wa rzy stwa po zby wa ją się
czę ści port fe la, bo ja kiś pa ra -
metr oka zu je się nie ko rzyst -

ny, a my nie je ste śmy od po wied nio
wcze śnie o tym in for mo wa ni. Al bo
wca le. Do pie ro gdy przy cho dzi
rze sza klien tów, oka zu je się, że
trze ba ich prze nieść. Dla mul tia -
gen ta wią że się to z za bie giem
zmia ny TU i da lej nie wia do mo,
na jak dłu go, dla wy łącz ne go jest to
stra tą. Trwa to, do pó ki na stęp na
fir ma nie stwier dzi, że znów ja kaś
część port fe la klien tów prze sta ła
być ko rzyst na. Tak sa mo wy glą da ją
zmia ny sys te mo we, o.w.u. zmie nia -
ją się w no cy, co nie da je nam
szans na za po zna nie się, a to tyl ko
kil ka rze czy, któ re nas przy tła cza -
ją. My nie ste ty mu si my się do sto -
so wy wać do rze czy wi sto ści, a ona
nie jest ła twa. Do szły nam obo -
wiąz ki zwią za ne z IDD i RODO,
co raz bar dziej pa trzy się nam
na rę ce, przy po przed niej pod wyż -
ce skła dek ob ni żo no nam pro wi zję
i mi mo że od te go mo men tu na stą -
pi ły co naj mniej dwa tąp nię cia
skła dek, to nikt już nie my śli o jej
pod nie sie niu. 

Obo wiąz ko wo też w ra mach
na szej dzia łal no ści po win ni -
śmy przyj mo wać do ku men ty 

po sprze da żo we od klien tów,
zgła szać re kla ma cje, nie któ rzy
na wet mie li po my sły, by współ -
dzia łać przy szko dzie. A do ba
ma na dal tyl ko 24 go dzi ny. Kon -
ku ren cji przy by wa w róż nej po -
sta ci i nie by ło by w tym mo że ni -
cze go złe go, gdy by nie ma co sze
trak to wa nie bran ży. Da le kie to
od tak zwa ne go part ner stwa. Po -
trze bu je my zro zu mie nia cha rak -
te ru na szej pra cy i pro ble mów. 

W więk szo ści je ste śmy na wła -
snej dzia łal no ści (na wet OWCA,
któ re nie ma ją bez po śred nich umów
z TU), obar cze ni bar dzo du żym ry -
zy kiem i od po wie dzial no ścią.
Na pierw szej li nii z klien tem, po no -
sząc kon se kwen cje błę dów i nie po -
wo dzeń wła snych, sys te mo wych,
pro ce du ral nych i źle zli kwi do wa -
nych szkód.

Dla te go po sty, któ re po ja wia ją
się na Obiek tyw nym Fo rum Agen -
tów, nie bio rą się ze zło śli wo ści,
one wska zu ją fak tycz ny pro blem,
któ rym na le ży się za jąć. Nikt nie
ro bi te go z nu dów ani prze ciw ko
ko muś. Naj czę ściej jest tak, że
zgła sza my sy tu acje, bo za le ży nam
na współ pra cy i szyb kiej po mo cy,
by ura to wać ho nor fir my i wła sny.
Po co mie li by śmy pi sać o czymś,

co nas nie do ty czy? To na praw dę
tak nie dzia ła. Każ dy post jest
zwró ce niem uwa gi w słusz nej spra -
wie i nie na le ży te go trak to wać ne -
ga tyw nie. To wa rzy stwa Ubez pie -
cze nio we, któ re to zro zu mia ły, zy -
ska ły wię cej w oczach agen tów
od tych, któ re chcia ły z na mi wal -
czyć.  Ma rzy mi się, i ta kie by ło wy -
obra że nie przy two rze niu OFA, że -
by wszyst kie fir my bra ły udział
w dys ku sji, by Fo rum mo gło da lej
słu żyć ca łej bran ży. Uwa żam, że
jest do brze, ale mo gło by być jesz -
cze le piej. Jed nak do te go po trze -
bu je my współ pra cy i za an ga żo wa -
nia wszyst kich. To na pew no wy -
zwa nie i oba wy ze stro ny firm, jed -
nak je śli każ dy z pra cow ni ków od -
po wia da ją cy za „swój ka wa łek biz -
ne su” udzie lał by się w tym,
na czym zna się naj le piej, wszyst ko
dzia ła ło by jesz cze spraw niej. Nie
ob cią ża ło by to osób, któ re na tę
chwi lę są twa rzą swo ich TU. 

Zu peł nie na to miast nie ro zu -
miem za bra nia nia do ro słym lu -
dziom ak tyw no ści na OFA. Spo ty -
kam się z tym za rów no ze stro ny
to wa rzystw, jak i mul tia gen cji. Wy -
da je mi się, że każ dy od po wia da
za sie bie, a je śli ktoś miał by się za -
cho wać nie od po wied nio, rów nie

do brze mógł by to zro bić na pry -
wat nym pro fi lu. 

Jed no cze śnie na OFA dba my
o wza jem ny sza cu nek, więc nie ma
obaw. Sza cu nek to trze cie wy zwa -
nie, któ re po trzeb ne jest za rów no
w ży ciu pry wat nym, jak i za wo do -
wym. Wszy scy po win ni śmy się sza -
no wać na wza jem, każ dy ma swo je
zma ga nia i na le ży za ło żyć, że wy -
ko nu je swo ją pra cę z naj więk szą
sta ran no ścią. 

Sza cu nek to rów nież do ce nie -
nie uczci wo ści i re ak cja na oszu -
stwa (spra wy na le ży na zy wać
po imie niu), z czym wal czy my
na OFA od kil ku lat. Są ubez pie -
czy cie le, któ rzy do wal ki z nie -
uczci wo ścią się przy łą czy li. Po zo -
sta łych nie uda ło się jesz cze w peł -
ni prze ko nać, że to waż ne i ko -
rzyst ne. Tyl ko ra zem, gra jąc do jed -
nej bram ki, mo że my osią gnąć suk -
ces. To sa mo ty czy się agen tów, nie
mo że my za po mi nać, że w TU pra -
cu ją lu dzie. Mi mo co raz po -
wszech niej szej ro bo ty za cji to
od czło wie ka za le ży po zy tyw ne za -
ła twie nie spra wy. 

Nie po win ni śmy ocze ki wać
wszyst kie go na już, ale to też
cza sem trze ba nam wy tłu ma -
czyć: że da ną spra wą już się ktoś

za in te re so wał i wte dy spo koj nie
po cze ka my na jej roz wią za nie.
Agen ci też mu szą sie bie sza no -
wać, wie lo krot nie pa da wie le nie -
po trzeb nych słów, za po mi na my,
że ktoś py ta ją cy o OC ppm. mo że
być mi strzem w ubez pie cze niach
na ży cie i od wrot nie. Pa mię taj my,
że nie ma głu pich py tań, mo gą
być tyl ko złe od po wie dzi.

Wie rzę, że jesz cze wie le
przed na mi, a OFA po uda nych pię -
ciu la tach bę dzie na dal ro sło w si łę.
Nie tyl ko wiel ko ścio wą, bo to dzie je
się si łą rze czy, ale przede wszyst kim
ja ko ścio wą. Jed nak nie osią gnie my
te go bez wspar cia po zo sta łych osób
z bran ży. Za pra sza my nie obec nych
do przy stą pie nia i ak tyw no ści. Dzię -
ku je my tym udzie la ją cym się do tej
po ry. Tyl ko ra zem mo że my bu do -
wać pięk ny, ubez pie cze nio wy świat. 

Syl wia Len dzion
Obiek tyw ne Fo rum 

Agen tów

WYZWANIA W RELACJACH AGENCI – UBEZPIECZYCIELE Z PERSPEKTYWY OFA

Stabilizacja, zrozumienie 
i szacunek podstawą naszej branży
Zmiany są częste na różnych płaszczyznach: prawne, podatkowe, do tego przy współpracy z kilkoma

firmami trzeba śledzić te systemowe, o.w.u. oraz wytyczne. To zrozumiałe, jednak jako agentom brak

nam poczucia stabilności. Nie zawsze traktuje się nas jak partnerów, mimo że ciągle się o tym mówi.
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K
aż dy pro blem i roz wią za -
nie zo sta ną rów nież opar -
te na do świad cze niach

klien tów Berg Sys tem – pro gra -
mie CRM, dzię ki któ re mu co
mie siąc roz li cza nych jest po -
nad 5000 agen tów.

Nie za leż nie od spo so bu
oraz zło żo no ści roz li cza nia
pro wi zji mię dzy TU a mul tia -
gen cja mi i da lej z agen ta mi
i OFWCA, cel po wi nien być
za wsze je den – spra wie dli wy
spo sób wy na gra dza nia za sku -
tecz nie wy ko na ną pra cę. 

Jed nak rze czy wi stość by wa
zu peł nie in na. Błę dy i opó źnie -
nia w wy pła ca niu pro wi zji to na -
dal chleb po wsze dni w ży ciu
mul tia gen cji, któ ry czę sto po wo -
du je fru stra cję wła ści cie li oraz
stres wśród pra cow ni ków ad mi -
ni stra cji i agen tów. 

W swo jej ka rie rze za wo do wej
za rzą dza łem ze spo łem do rad -
ców i co mie siąc do świad cza li -
śmy opó źnień w roz li cze niach.
W rze czy wi sto ści ni gdy nie wie -
dzie li śmy do kład nie, kie dy i w ja -
kiej wy so ko ści otrzy ma my pro wi -
zję. To po wo do wa ło spa dek mo -
ty wa cji w ze spo le i sła be wy ni ki
sprze da ży w ko lej nym okre sie. 

Od tam tych cza sów mi nę ło
już pra wie 10 lat, jed nak pro -
blem z roz li cze nia mi pro wi zji
na dal wy stę pu je. Aby go roz wią -
zać, na le ży go naj pierw zde fi nio -
wać, na zwać i zlo ka li zo wać. 

Trudności zwią za ne z roz li -
cze nia mi pro wi zji mo że my po -
dzie lić na dwie głów ne gru py:
w za kre sie współ pra cy na li nii
TU – mul tia gen cja oraz we wnątrz
mul tia gen cji, zwią za ne z roz li -
cze nia mi z sie cią sprze da ży. 

Do dat ko wo na le ży za zna czyć,
że nie wszyst kie pro ble my do ty -
czą każ dej mul tia gen cji. Czę sto
są one spe cy ficz ne i róż nią się
z uwa gi na jej wiel kość (lub in te -
gra to ra), jej mo del biz ne so wy
czy ro dza je sprze da wa nych ubez -
pie czeń.

Roz li cze nia pro wi zji 

mię dzy TU a mul tia gen cją

Pro ble my w roz li cze niach
pro wi zji przy tej współ pra cy to
przede wszyst kim: 

1. błęd ne staw ki pro wi zyj ne
dla mul tia gen cji, czy li przy pi sy -
wa nie nie od po wied nich sta wek
pro wi zyj nych za sprze da ne pro -
duk ty;

2. bra ki od po wied nich po zy -
cji w pli ku roz li cze nio wym – kie -
dy TU nie uwzględ ni ło wszyst -
kich po zy cji, któ rych spo dzie wa
się mul tia gen cja;

3. błę dy w ko rek tach (stor no)
– wy stę pu ją ce, kie dy mul tia gen -
cja mu si zwró cić część wy pła co -
nej pro wi zji z uwa gi na re zy gna -
cję klien ta;

4. brak stan dar du pli ków roz -
li cze nio wych – każ de TU po sia -
da swo je stan dar dy pli ków roz li -
cze nio wych, któ re ma ją od mien ne
struk tu ry – to czę sto spra wia du -
że pro ble my w ad mi ni stra cji
mul tia gen cji i zna czą co wy dłu ża
dal szy pro ces wy pła ty pro wi zji
dla sie ci sprze da ży;

5. brak wy li cza nia pro wi zji
pla no wa nej po stro nie mul tia -
gen cji. Czy li pra ca wów czas tyl ko
na pod sta wie ra por tów pro wi zyj -
nych z TU – przez co du żo cię żej
roz li czać pro wi zję dla agen tów
i OFWCA. Do sa me go koń ca
roz li cze nia nie wia do mo, ja kiej
pro wi zji się spo dzie wać. Ze
wzglę du na to jest cię żej zna leźć
błę dy w roz li cze niach i nie ma
moż li wo ści po rów na nia ocze ki -
wa nej pro wi zji z tą rze czy wi ście
otrzy ma ną od TU;

6. pro ble my w roz li cza niu do -
dat ko wych pre mii czy kon kur sów,
któ re wy ni ka ją z osią gnię cia ce -
lów sprze da żo wych usta lo nych
mię dzy mul tia gen cją a TU. 

Roz li cze nia w mul tia gen cji

po mię dzy sie cią sprze da ży

agen tów i OFWCA

Dru gim ob sza rem pro ble mów
z roz li cze nia mi pro wi zji są te we -
wnątrz or ga ni za cji. Na le żą
do nich: 

1. po dział pro wi zji w struk tu -
rze or ga ni za cyj nej, czy li in ne
pro wi zje w za leż no ści od sta no wi -
ska, pro gów pro wi zyj nych lub in -
dy wi du al nych usta leń z agen ta -
mi i OFWCA; 

2. wy li cze nie mię dzy pro wi zji,
tzw. dy fe ren cji dla kie row ni ków
czy dy rek to rów;

3. pro ble my z wy pła tą tyl ko
za po li sy, z któ rych mul tia gen cja
nie do sta ła jesz cze pro wi zji
od TU, a w roz li cze niach wy pła -
ca ją pra cow ni kom; 

4. pro ble my z uwzględ nie -
niem po dzia łu pro wi zji, kie dy
w pod pi sa niu umo wy z klien tem
brał udział wię cej niż je den
agent;

5. uwzględ nie nie hi sto rycz no -
ści dla po lis roz li cza nych przez
dłu ży okres (np. przy płat no -
ściach roz bi tych na ra ty), tzn.
uwzględ nie nie sta wek pro wi zyj -
nych agen ta na dzień pod pi sa nia
umo wy;

6. ob słu ga zwro tów tzw. stor -
no dla po lis, z któ rych klient zre -
zy gno wał;

7. pro ble my zwią za ne z róż ny -
mi spo so ba mi roz li czeń dla róż -
nych pro duk tów;

8. pro ble my zwią za ne z róż ny -
mi staw ka mi pro wi zyj ny mi dla
róż nych ry zyk w ra mach jed nej
po li sy.

Pod su mo wu jąc, ilość pro ble -
mów, ja kie naj czę ściej wska zu ją
mul tia gen cje w roz mo wach
z pra cow ni ka mi Berg Sys tem,
do bit nie udo wad nia, że roz li cze -

nia pro wi zji są bar dzo skom pli -
ko wa nym pro ce sem. Błąd ozna -
cza czę sto stres i fru stra cję
osób, któ re cze ka ją co mie siąc
na wy pła tę. 

O tym, jak roz wią zać naj częst -
sze pro ble my z roz li cze nia mi pro -
wi zji oraz jak spo wo do wać, aby
roz li cze nia pro wi zji mo ty wo wa ły
do re ali za cji ce lów sprze da żo -
wych, a nie by ły po wo dem fru stra -
cji, prze czy tasz w ko lej nych pu bli -
ka cjach. 

A ja kie in ne pro ble my Ty spo -
ty kasz, dro gi Czy tel ni ku? 

Mar cin Ko nop ka 

pre zes za rzą du 
Berg Sys tem 

www.berg sys tem.pl

Rozliczenia prowizji to element, który wciąż sprawia wiele kłopotów. Poprzez serię artykułów 

pokażę najczęściej występujące problemy z rozliczeniami i podpowiem, w jaki sposób można 

je rozwiązać. Wykorzystam do tego moje doświadczenie zebrane w pracy agenta ubezpieczeniowego

i menedżera sprzedaży. 

Z PRAKTYKI CRM

Dlaczego multiagencje wciąż mają 
problemy z rozliczeniami prowizji? 

Mar cin Ko nop ka jest by -

łym agen tem ubez pie -

cze nio wym, któ ry zbu do -

wał no wo cze sny pro gram

CRM wspie ra ją cy pra cę

agen tów ubez pie cze -

nio wych i mul tia gen cji 

i ja kie go bra ko wa ło mu

w ów cze snej pra cy.

Błę dy i opó źnie nia 

w wy pła ca niu pro wi zji 

to na dal chleb po wsze dni

w ży ciu mul tia gen cji, 

któ ry czę sto po wo du je

fru stra cję wła ści cie li 

oraz stres wśród 

pra cow ni ków 

ad mi ni stra cji i agen tów. 
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Z
a kres to nie tyl ko kwo ty wy płat
za po szcze gól ne ry zy ka, ale też de fi -
ni cje. Licz ba świad czeń wy pła ca -

nych z po szcze gól nych ry zyk da je nam
tak że ob raz te go, co naj czę ściej spo ty ka
na szych klien tów i za co chcie li by otrzy -
my wać pie nią dze, w ja kich trud nych sy tu -
acjach ocze ku ją wspar cia – na tej pod sta -
wie do łą cza ne są no we opcje czy też roz -
sze rze nia do tych cza so wych (ilość po waż -
nych za cho ro wań, za kres te ry to rial ny
dzia ła nia szpi ta li, ope ra cji, pa kiet wy pad -
ko wy, spe cjal ny pro gram dla osób już cho -
rych itp.). Nie in te re su je nas do łą cza nie
ta kich ry zyk, z któ rych wy pła ty zda rza ją
się rzad ko, a na wet bar dzo rzad ko. Ci,
któ rzy od wie lu mie się cy, a na wet lat, re -
gu lar nie sprze da ją na szą Gru pę Otwar tą
w Si gnal Idu na bądź są na szy mi klien ta -
mi, sa mi się o tym prze ko na li. 

Nie ma ubez pie czeń od po cząt ku
do koń ca do brych lub złych. Są lep sze lub
gor sze roz wią za nia w kon kret nych sy tu -
acjach. To, co jest do bre dla więk szo ści,
nie mu si być do bre dla wszyst kich. Jed -
nak bar dzo ła two po gu bić się w mo rzu
ofert. Dla te go to na nas cią ży obo wią zek
in for mo wa nia klien ta, co mo że mieć
i przed ja ki mi zda rze nia mi oraz w ja kiej
sy tu acji bę dzie chro nio ny. Ale aby na si

agen ci mo gli po móc każ de mu klien to wi
w do ko na niu wy bo ru, kła dzie my bar dzo
du ży na cisk na wie dzę. Wła śnie z te go po -
wo du po wstał Klub Al wis Li fe, któ ry zrze -
sza naj lep szych agen tów. Tu in te gru je my
się, mo ty wu je my, in spi ru je my, wy mie nia -
my po glą dy i do świad cze nia. Na sze spo -
tka nia to przede wszyst kim pro fe sjo nal ne
szko le nia. Z ra do ścią i sa tys fak cją ob ser -
wu je my, jak na ba zie na sze go Klu bu wy ła -
nia ją się i roz wi ja ją no wi li de rzy sprze da -
ży ubez pie czeń ży cio wych i zdro wot nych,
któ re są dla nas prio ry te tem. Wszyst kich
chęt nych za pra sza my do kon tak tu
i współ pra cy!

Pod sta wą do bre go ubez pie cze nia jest
do bra ob słu ga w za kre sie rosz czeń. I nie
ma co li czyć na to, że klient bę dzie nas
chwa lił, bo dzię ki nam ma do bre ubez pie -
cze nie w ra zie zgo nu. Nie ste ty, nie zdą ży
się o tym prze ko nać, czy do bre, czy złe.
Na to miast je śli przy oka zji ja kie go kol wiek
zda rze nia „za ży cia” (na wet w przy pad ku
wy so kich sum na wy pa dek śmier ci) bę dzie
mu siał speł nić do dat ko we wa run ki, aby
otrzy mać wy pła tę al bo po pro stu otrzy ma
od mo wę z uwa gi na du żą ilość ogra ni czeń
czy wy łą czeń, to prze sta nie być na szym
klien tem i na wet ta wy so ka su ma ubez pie -
cze nia wów czas nie bę dzie waż na. 

Za da niem ubez pie cze nia w gru pie
otwar tej jest za bez pie cze nie zda rzeń przy -
szłych, nie pew nych, ale moż li wych, ty po -
wych, zde fi nio wa nych, tych, któ re po ten -
cjal nie mo gą się wy da rzyć na każ dym eta -
pie ży cia. Dla te go przy wią zu je my naj -
więk szą wa gę do tych opcji, z któ rych naj -
czę ściej klien ci otrzy mu ją wy pła tę. Ubez -
pie cze nie ta kie mo że mieć każ dy – i mniej
za moż ny, i ten le piej sy tu owa ny. Za trud -
nio ny, pro wa dzą cy dzia łal ność go spo dar -
czą, rol nik, ale i oso ba nie pra cu ją ca.
Okaz zdro wia, ale i oso ba le czą ca się. 

Nie po trze bu ję ubez pie cze nia! Odło żę
co mie siąc ty le, ile miał bym za pła cić to wa -
rzy stwu ubez pie cze nio we mu! Jak czę sto
to sły szy my? A co, je śli nie zdą żę odło żyć?

Ubez pie cze nie ży cio we to prze jaw od -
po wie dzial no ści. Od po wie dzial no ści
za sie bie i bli skich. Bo je śli do pad nie nas
ja kieś zda rze nie, po waż nie za cho ru je my
czy tra fi my do szpi ta la, a przy oka zji ko -
niecz na bę dzie ope ra cja, to kło po ty spad -
ną wła śnie na naj bliż szych, bo to nie my
wów czas mu si my sta nąć na wy so ko ści za -
da nia, ale ci, któ rzy mu szą prze jąć na sze
obo wiąz ki i się na mi opie ko wać.

Wpraw dzie ubez pie cze nie ko ja rzy nam
się ze zbęd nym kosz tem, ale ubez pie cza -
my to, co jest dla nas cen ne. Więc je śli 

au to z sa lo nu ma au to ca sco, zna czy, że
ma dla nas war tość. A co z na szym zdro -
wiem i ży ciem? Czy jest mniej cen ne niż
sa mo chód, dom, miesz ka nie, sprzęt itd.?
Je śli stra ci my rzecz ma te rial ną, ma my
szan sę ją od zy skać. Je śli stra ci my zdro -
wie, to czę sto żad ne pie nią dze nie są
w sta nie nam te go zre kom pen so wać, ale
po zwo lą na po kry cie przy naj mniej czę ści
kosz tów bądź umoż li wią szyb ką dia gno -
sty kę spe cja li stycz ną i le cze nie – dzię ki
np. Zdro wot ne mu Al wis.

A więc za sa da: chcę i zro bię wszyst ko,
by mo ja ro dzi na, mo je dzie ci by ły bez -
piecz ne, bym mia ła pew ność, że w ra zie
zda rze nia to to wa rzy stwo ubez pie cze nio -
we, a nie moi bli scy, po nie sie kosz ty bądź
wes prze nas w trud nej sy tu acji.

Je stem od po wie dzial na = je stem ubez -
pie czo na! 

Re na ta Wy ro stek

dy rek tor ds. ubez pie czeń 
ży cio wych

rwy ro stek@al wis.pl

Obsługując od prawie 20 lat klientów w ubezpieczeniach życiowych – również w zakresie roszczeń 

– obserwuję cudze tragedie i na podstawie właśnie tych doświadczeń konstruowany i często

modyfikowany był – i na bieżąco jest – zakres ubezpieczenia dla naszej Grupy Otwartej Signal Iduna. 

Z DOŚWIADCZENIA MULTIAGENTA

Ubezpieczenie życiowe to przejaw
odpowiedzialności za siebie i bliskich

R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie -
cze nio wej”: – Ko ja rzy cie
się z ubez pie cze nia mi dla

bran ży edu ka cyj nej. Czy to
wszyst ko, czym się zaj mu je cie?

Adam Ro wic ki: – W 1998 r.,
kie dy za czy na li śmy na szą dzia -
łal ność, po sta wi li śmy na ubez -
pie cze nia gru po we skie ro wa ne
do bran ży oświa to wej. Od 2014
r. m.in. bar dzo in ten syw nie roz -
wi ja my dział sprze da ży mul tia -
gen cyj nej. Sta wia my na współ -
pra cę z do bry mi agen ta mi, któ -
rzy w NAU mo gą bu do wać wła -
sny port fel klien tów.

Je ste śmy pol ską fir mą z wła -
snym ka pi ta łem, co po zwa la in -
we sto wać we współ pra cu ją cych
z na mi agen tów. Ofe ru je my im
wy so kie pro wi zje oraz sze reg
udo god nień jak no wa tor skie sys -
te my in for ma tycz ne. Po za tym
gwa ran tu je my agen tom nie za leż -
ność i ja sne za sa dy współ pra cy,
a klien to wi koń co we mu kon ku -
ren cyj ne staw ki ubez pie czeń in -
dy wi du al nych. 

Ja kie wy zwa nia do strze ga pan
przed bran żą mul tia gen cyj ną
i w ja ki spo sób bę dzie cie so bie
z ni mi ra dzić?

– Jed nym z naj więk szych wy -
zwań dla bran ży mul tia gen cyj nej

jest zmia na mo de lu pra cy agen ta
ubez pie cze nio we go. Do tej po ry
agent zaj mo wał się wszyst kim sa -
mo dziel nie: wy szu ki wał i po rów -
ny wał naj lep sze ofer ty, przy go to -
wy wał do ku men ty, zbie rał pod pi -
sy. Obec nie ten mo del ule ga du -
żym zmia nom i wie le czyn no ści
dzie je się au to ma tycz nie. No wo -
cze sne sys te my spra wia ją, że pro -
ces sprze da żo wy i ob słu ga klien ta
są znacz nie szyb sze i ce chu ją się
wyż szą ja ko ścią. Aby utrzy mać
się na ryn ku, nie moż na igno ro -
wać tych zmian. Agen ci dzia ła ją -
cy w spo sób tra dy cyj ny nie bę dą
w sta nie kon ku ro wać z ty mi, któ -
rzy swo ją pra cę opie ra ją na no wo -
cze snych na rzę dziach. 

W NAU ma my świa do mość,
że zmie nia się nie tyl ko spo sób
pra cy agen ta, ale rów nież przy -
zwy cza je nia kon su men tów i to,

jak do ko nu ją za ku pu ubez pie -
czeń. Da je my agen to wi szan sę
„wyj ścia” po za swo je sta cjo nar -

ne biu ro i by cia w sta łym kon tak -
cie z klien tem – 24 go dzi ny
na do bę. Na sze no we roz wią za -
nie po zwa la agen tom ge ne ro wać

przy cho dy rów nież po za mknię -
ciu biu ra. Jest to o ty le waż ne, że
ze wzglę du na woj ny ce no we wy -
so kość skład ki ubez pie cze nio wej
i przy pi su spa da.

Ko lej nym du żym wy zwa niem
jest za pew nie nie agen tom po czu -
cia bez pie czeń stwa. NAU jest po -
strze ga ne ja ko sta bil ny i so lid ny
part ner od stro ny fi nan so wej.
Agen ci czu ją się bez piecz ni i mo -
gą ze spo ko jem bu do wać wła sny
port fel klien tów bez oba wy, że zo -
sta nie on sprze da ny wbrew ich wo -
li. Ma to ogrom ne zna cze nie dla
każ de go agen ta. Szcze gól nie dziś,
gdy część mul tia gen cji po szu ku je
in we sto rów, jest w trak cie pro ce su
sprze da ży lub go za koń czy ła.

Ja kie ce le so bie po sta wi li ście
na 2020 r.?

– Przede wszyst kim sta wia -
my na dal szy wzrost sprze da ży
w sie ci mul tia gen cyj nej oraz
w ob sza rze ubez pie czeń gru po -
wych. Cel ten chce my osią gnąć
po przez ofe ro wa nie atrak cyj -
nych sta wek pro wi zyj nych w ra -
mach „Pro gra mu Czte ro pak”.
Sta wia my rów nież na in we sty cje
w no wo cze sne tech no lo gie, któ -
re po zwo lą speł nić no we wy zwa -
nia w za kre sie po trzeb klien ta.
Już w pierw szym kwar ta le te go
ro ku za ofe ru je my na szym part -
ne rom moż li wość przej ścia
na po ziom Su peragen ta dzię ki
no wo cze sne mu sys te mo wi
NAU24. Su per Agen ci zdo bę dą
prze wa gę nad kon ku ren cją
i wpro wa dzą no wą ja kość ob słu -
gi klien ta.

Na szą tra dy cją sta ły się tak -
że wspól ne wy jaz dy w cie ka we
miej sca na świe cie. Agen ci, któ -
rzy osią ga ją naj lep sze wy ni ki,
mo gą li czyć na atrak cyj ne wy -
ciecz ki. W ze szłym ro ku od wie -
dzi li śmy wspól nie sło necz ną
An da lu zję oraz Mal tę, w tym
ro ku rów nież nie za brak nie wy -
jaz dów. Za pla no wa li śmy już
m.in. od po czy nek na Mau ri tiu -
sie. Cel każ de go wy jaz du pro -
po no wa ny jest przez agen tów.
Po dróż to świet na oka zja do po -
zna nia się bli żej i wy mia ny do -
świad czeń. ■

Jak stać się Superagentem?
Odpowiada Adam Rowicki,
prezes NAU 

Już w pierwszym kwartale tego roku
zaoferujemy naszym partnerom
możliwość przejścia na poziom
Superagenta dzięki nowoczesnemu
systemowi NAU24. Superagenci
zdobędą przewagę nad konkurencją 
i wprowadzą nową jakość obsługi klienta.
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Per spek ty wa klien ta

1. Uni wer sal na ochro na w atrak -
cyj nej ce nie

W sa mo cho dzie, na sto ku nar -
ciar skim, w au to bu sie, na elek -
tro nicz nej hu laj no dze czy też
na spa ce rze? Tak, ubez pie cze nie
praw ne DAS chro ni klien ta, za -
rów no gdy jest on pie szym, pa sa -
że rem, jak i kie row cą po jaz du,
i to tak że za gra ni cą. Ubez pie -
cze nia DAS obej mu ją ochro ną
praw ną swo ich klien tów na te re -
nie po nad 40 kra jów Eu ro py i ba -
se nu Mo rza Śró dziem ne go.
Klient mo że mieć tak sze ro ki za -
kres ochro ny już od kil ku dzie się -
ciu zło tych mie sięcz nie.

2. OC nie wy star czy
Gdy doj dzie np. do wy pad ku

sa mo cho do we go, wie le kosz tów
z nim zwią za nych wy kra cza po za
za kres ubez pie cze nia od po wie -
dzial no ści cy wil nej, tzw. OC ko -
mu ni ka cyj ne go. Kie row cy pod le -
ga ją bo wiem tak że m.in. od po -
wie dzial no ści kar nej czy ad mi ni -
stra cyj nej. Do dat ko wo, za po trze -
bo wa nie na po moc praw ną mo że
po ja wić się rów nież w przy pad ku
spraw zwią za nych z OC czy in ny -
mi ubez pie cze nia mi. 

W ra zie ko niecz no ści obro ny
w spra wach kar nych, o wy kro cze -
nia lub w spra wach do ty czą cych
do cho dze nia rosz czeń na dro dze
są do wej, np.: za do śću czy nie nia
za do zna ną krzyw dę czy od szko -
do wa nia za po nie sio ną szko dę,
brak od po wied nie go ubez pie cze -
nia mo że ozna czać po waż ne ob -
cią że nie do mo we go bu dże tu

i jest czę stym po wo dem re zy gna -
cji z wal ki o swo je pra wa. 

Dzię ki ubez pie cze niu praw ne -
mu klient nie mu si fi nan so wać
z wła sne go port fe la wy na gro dze -
nia ad wo ka ta, kosz tu opi nii bie -
głych i opłat są do wych. Co wię -
cej, w przy pad ku prze gra ne go
pro ce su po li sa DAS po kry je rów -
nież kosz ty za są dzo ne na rzecz
stro ny prze ciw nej.

3. Funk cja pre wen cyj na
Do radz two i nie li mi to wa ne

te le fo nicz ne po ra dy praw ne to
istot ny aspekt ubez pie cze nia
praw ne go, któ ry po ma ga chro -
nić klien ta przed nie po trzeb ny -
mi kło po ta mi i błęd ny mi de cy -
zja mi. Ubez pie czo ny mo że bar -
dzo szyb ko skon tak to wać się
z praw ni kiem za po śred nic twem

in fo li nii DAS i do wie dzieć się,
jak po wi nien za cho wać się w da -
nej sy tu acji lub wy ja śnić wąt pli -
wo ści co do nie ja snych prze pi -
sów, np. jak po wi nien po ru szać
się elek trycz ną hu laj no gą, nie ła -
miąc pra wa. W przy pad ku ko li zji
do wie się, co ro bić – czy po wi -
nien przy jąć man dat lub jak i ja -
kie po wi nien za bez pie czyć do -
wo dy. To waż ne, po nie waż pod -
ję cie od po wied nich kro ków za -
raz po zda rze niu mo że za po biec
po wsta niu pro ble mu praw ne go
lub je go eska la cji. 

Do dat ko wo, w ra mach ubez -
pie cze nia praw ne go klient mo że
rów nież zwró cić się do DAS
o ana li zę praw ną, bę dzie miał
tym sa mym pew ność, że np. nie
pod pi sze nie ko rzyst nej dla sie bie

umo wy. Sta ły do stęp do ochro ny
praw nej to gwa ran cja kom for tu
dla klien ta i wy róż nik w port fo -
lio agen ta.

Per spek ty wa agen ta

4. Brak kon flik tu in te re sów
Ubez pie cze nie praw ne to

świet ny do da tek do pa kie tu
ubez pie czeń ko mu ni ka cyj nych,
po nie waż nie „ka ni ba li zu je się”
z ofer tą in nych ubez pie czy cie li,
ale wręcz ide al nie ją uzu peł nia.

5. Oszczęd ność cza su dla
agen ta 

Klien ci ma ją wie le ocze ki -
wań wo bec po śred ni ka ubez pie -
cze nio we go, któ re czę sto wy kra -
cza ją po za je go stan dar do we
obo wiąz ki. Z ko lei agen tom 

za le ży na tym, że by ich klient
czuł się dla nich waż ny i był za -
do wo lo ny z ob słu gi. 

Po li sa DAS mo że czę ścio wo
od cią żyć ich w tym wzglę dzie.
Roz wią zu je ona bo wiem pro ble -
my praw ne, z któ ry mi klient czę -
sto zgła sza się naj pierw do swo -
je go po śred ni ka. Przy kła do wo,
roz cza ro wa ny klient przy cho dzi
z pre ten sja mi do agen ta
po otrzy ma niu nie słusz nej od -
mo wy wy pła ty z po li sy, któ rą
u nie go za warł. Je śli klient po sia -
da ubez pie cze nie praw ne, to
agent mo że po wie dzieć – za -
dzwoń my do DAS, gdzie spra wą
zaj mie się pro fe sjo nal na kan ce la -
ria praw na. 

Klient czu je się za opie ko wa -
ny, na to miast agent za osz czę -
dzo ny czas mo że po świę cić
m.in. na po zy ski wa nie no wych
klien tów.

6. Do sprze daż 
Ofe ro wa nie ubez pie cze nia

praw ne go to szan sa dla agen ta
na wy ge ne ro wa nie do dat ko wych
do cho dów na ba zie do tych cza so -
wych klien tów.

To masz Za wadz ki

kie row nik ds. współ pra cy
z mul tia gen cja mi w DAS

Ja cek Ih na to wicz

re gio nal ny me ne dżer
sprze da ży w DAS

DAS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ

Sześć argumentów 
za sprzedażą 
ubezpieczenia prawnego

K
o mu ta ki klient ro bi krzyw dę, wy -
da jąc swo je pie nią dze na po li sę,
któ ra nie speł nia je go ocze ki wań?

Na pew no ro bi krzyw dę so bie, ale czy
tyl ko so bie?

Sprze da jąc klien to wi po li sę, któ ra nie
speł nia je go ocze ki wań po zna nych pod -
czas ana li zy po trzeb, ro bi my krzyw dę
klien to wi oraz so bie. To do agen ta klient
przyj dzie z pre ten sja mi, kie dy po wsta -
nie szko da – bę dzie mó wił, że chciał,
a nie zo sta ło mu to sprze da ne...

Szyb ki przy kład. 
Klient we dług ana li zy po trzeb chciał

mieć:
– usta wo we OC

– od szko do wa nie, kie dy do zna
uszczerb ku na zdro wiu pod czas wy pad ku

– as si stan ce z awa rią, kie dy au to od -
mó wi współ pra cy

Prze sta wia my ofer tę, gdzie ma my pa -
kiet skła da ją cy się z:

– OC ko mu ni ka cyj ne go
– Na stępstw Nie szczę śli wych Wy pad -

ków Kie row cy
– As si stan ce ho lo wa nie li mit 200 km
Łącz nie skład ka: 520 zł
Tłu ma czy my za kres i za le ty na sze go

roz wią za nia.
Klient po wy słu cha niu pro po zy cji

stwier dza, że ofer ta jest za dro ga, i chce
jed nak sa mo OC, po nie waż ostat nio
za sa mo OC w in nej fir mie pła cił oko -

ło 490 zł i to mu jed nak wy star czy. Tu
czę sto po ja wia się py ta nie, czy ma my
OC tań sze, niż miał?

W tym miej scu war to jesz cze pod jąć
ne go cja cje, lecz je śli klient upie ra się
przy swo im, na le ży po dzię ko wać, mó -
wiąc: Dro gi klien cie, pro szę, szu kaj gdzie
in dziej ta niej... lub do sad niej: Ta ni pa pier
to a le to wy znaj dzie Pan w mar ke cie – bo
wła śnie ty le bę dzie war ta po li sa z mi ni mal -
nym za kre sem, któ ra na wet nie speł nia Pa -
na ocze ki wań we dług ana li zy po trzeb.

Le piej po dzię ko wać i nie za ro bić tych
pa ru gro szy, niż sprze dać pa pier to a le to -
wy, gdyż w ra zie szko dy po li sa bę dzie
wła śnie ty le war ta.

Le piej omi nąć pre ten sje ta kie go
klien ta w przy szło ści, tym bar dziej że
naj czę ściej dal sza część hi sto rii ta kie go
klien ta wy glą da tak, że dzwo ni do nas
po cza sie z proś bą, czy mo że my jed nak
do ło żyć as si stan ce do je go po li sy, któ rą
ku pił gdzie in dziej, bo au to się ze psu ło...

A w fir mie, gdzie ku pił OC, nie moż na
już do ku pić as si stan ce dla je go au ta, bo
jest za sta re – tak naj czę ściej się to koń czy!

Dro gi agen cie, po myśl o tym: sprze da -
jesz pa pier to a le to wy czy po li sę?

Łu kasz Kraw czyk 

Kon sul tant fi nan so wy / biz ne so wy
Wspar cie dla fir my i ro dzi ny 

eagent sklep.pl

OKIEM AGENTA

Polisa czy papier toaletowy?

Przy kła do we zda rze nia 

ubez pie cze nio we klien ta DAS

Sy tu acja 1. Wy pa dek na sto ku nar ciar skim w Al -
pach fran cu skich. Pan Ma ciej zde rzył się na skrzy -
żo wa niu tras na sto ku nar ciar skim we fran cu skiej
czę ści Alp. Po wy pad ku uzna no, że to on po no si
od po wie dzial ność, po nie waż zgod nie z ozna ko wa -
niem tra sy był zo bo wią za ny do zmniej sze nia pręd -
ko ści, prze jeż dża jąc przez skrzy żo wa nie tras, cze go
nie zro bił. Ubez pie czo ny zgło sił spra wę do DAS.

Jak po mo gło ubez pie cze nie praw ne? DAS za -
re ko men do wał i opła cił pa nu Ma cie jo wi kan ce -
la rię, któ ra prze pro wa dzi ła po stę po wa nie przed -
są do we. Wi zja lo kal na udo wod ni ła wi nę za rząd -
cy sto ku, któ ry nie za dbał w na le ży ty spo sób
o do sta tecz ną wi docz ność zna ku in for mu ją ce go
o skrzy żo wa niu tras nar ciar skich. Dzię ki po li sie
DAS pa nu Ma cie jo wi zo sta ło wy pła co ne od szko -
do wa nie od ubez pie czy cie la za rząd cy sto ku.

Koszt po mo cy praw nej sfi nan so wa nej przez
DAS: 6400 eu ro

Sy tu acja 2. Ko li zja aut w dro dze na fe rie zi -
mo we. Pan Krzysz tof wy brał się z ro dzi ną na fe -
rie zi mo we w pol skie gó ry. W trak cie po dró ży
był uczest ni kiem ko li zji. Na miej scu po wstał
spór o to, kto za wi nił. Pan Krzysz tof, któ ry był
kie row cą sa mo cho du, twier dził, że nie on był
spraw cą tej ko li zji. Spra wa zo sta ła skie ro wa na
do są du.

Jak po mo gło ubez pie cze nie praw ne? Pan
Krzysz tof chwi lę po ko li zji sko rzy stał z te le fo -
nicz nej po ra dy praw nej DAS, dzię ki któ rej do -
wie dział się, że nie mu si przy zna wać się do wi -
ny i bę dzie miał moż li wość wy ka za nia swo jej ra -
cji w pro ce sie są do wym. DAS za re ko men do wa -
ło i opła ci ło rad cę praw ne go, któ ry pod jął się
obro ny pa na Krzysz to fa w są dzie. Osta tecz nie
pan Krzysz tof zo stał unie win nio ny i unik nął ob -
cią żeń zwią za nych z wy pad kiem (utra ty zni żek
OC, od po wie dzial no ści od szko do waw czej wo bec
in nych uczest ni ków ko li zji).

Koszt po mo cy praw nej sfi nan so wa nej przez
DAS: 2100 zł

Od kiedy w życie weszło IDD, agent ubezpieczeniowy stał się doradcą/konsultantem klienta. 

Jest zobowiązany przeprowadzić analizę potrzeb. Nauczyłem się dziękować klientom, którzy 

za wszelką cenę chcą zaoszczędzić. 



N
ie zra żo ne trud ny mi po -
cząt ka mi fir my ubez pie -
cze nio we wciąż pró bu ją

zna leźć „zło ty klucz”, któ ry prze -
ko na do za sad no ści ko rzy sta nia
z ochro ny na żą da nie. Naj now szą
pró bę za ist nie nia w tym seg men -
cie pod ję ła AXA. 

Miesz kań cy aglo me ra cji 
na ce low ni ku 

Trze ba przy znać, że kon cep -
cja, ja ką przy ję ła AXA, jest nie
tyl ko in te re su ją ca, ale i sen sow -
na. Jak po dał „Puls Biz ne su”, za -
kład nie zde cy do wał się na ma so -
wość ofer ty, tyl ko po sta no wił
skie ro wać ją do ści śle okre ślo nej
gru py: miesz kań ców aglo me ra cji
miej skich. W tym ce lu na wią zał
współ pra cę ze sto wa rzy sze niem
Mo bil ne Mia sto, w ra mach któ -
rej bę dzie ofe ro wać po li sy krót -
ko ter mi no we w part ner stwie
z człon ka mi or ga ni za cji, np. ope -
ra to ra mi urzą dzeń trans por tu
oso bi ste go (czy taj na str. 11). 

W ini cja ty wie ubez pie czy cie la
mo że po do bać się za rów no jej
pre cy zyj ne pro fi lo wa nie, jak i to,

że nie jest ona spo so bem na na -
tych mia sto we zwięk sze nie przy -
cho dów, tyl ko me to dą bu do wy
ka pi ta łu na przy szłość. Ta ki wy -
bór wy da je się traf ny. Do tych -
cza so we do świad cze nia (choć
trze ba przy znać, że dość skrom -
ne) po zwa la ją na przy ję cie za ło -
że nia, że chcąc osią gnąć suk ces
w te go ty pu przed się wzię ciach,
na le ży naj pierw przy zwy cza ić
po ten cjal nych klien tów do ubez -
pie czeń na żą da nie, któ re w do -
dat ku są do stęp ne w pa rze
z usłu ga mi uza sad nia ją cy mi ich
za kup (np. wy po ży cze nie e -hu -
laj no gi z opcją za ku pu OC
i NNW), a wszyst ko do stęp ne
w ra mach roz wią zań mo bil nych. 

Klien ci z du żych aglo me ra cji,
dla któ rych waż ne są no win ki
tech no lo gicz ne oraz sper so na li -
zo wa na ko mu ni ka cja z fir mą ase -
ku ra cyj ną, zna le źli się też na ce -
low ni ku CUK Ubez pie cze nia.
Stąd w naj now szej kam pa nii re -
kla mo wej mul tia gen cji zna la zła
się po stać wzo ro wa na na bo ha te -
rach gier czy fil mów z uni wer -
sum Ma rve la bądź DC Co mics
(na wią zu ją ca jed no cze śnie do wi -

docz nych we współ cze snej kul tu -
rze tren dów fe mi ni stycz nych) –
Su per CUK (czy taj na str. 5).

Sze ro kie pla ny KNF 
do ty czą ce ubez pie czeń 

Naj waż niej szym wy da rze niem
mi nio ne go ty go dnia by ło jed nak
ujaw nie nie pla nów Ko mi sji Nad -
zo ru Fi nan so we go do ty czą cych

dzia łań w sek to rze ubez pie czeń
na prze strze ni naj bliż szych lat
(czy taj na str. 16–17). Li sta za mie -
rzo nych ru chów KNF ro bi
ogrom ne wra że nie: od ak tyw ne go
udzia łu w prze glą dzie So lven cy II,
po przez no we re ko men da cje do -
ty czą ce za rzą dza nia ry zy kiem in -
we sty cyj nym, ope ra cyj nym oraz
od no szą ce się do sys te mu kon tro -
li we wnętrz nej i au dy tu we wnętrz -
ne go, ko rek tę już funk cjo nu ją cych
(np. U czy re ko men da cja do ty czą -
ca ade kwat no ści pro duk tu), za po -
wia da ną już wcze śniej in ter wen cję
pro duk to wą w po li sach z UFK,
dzia ła nia le gi sla cyj ne, na uważ nej
kon tro li prak tyk za kła dów w OC
po sia da czy po jaz dów me cha nicz -
nych oraz dys try bu cji ubez pie -
czeń koń cząc. 

Py ta nie tyl ko, czy Ko mi sja ma
od po wied ni za sób sił i środ ków,
aby uda ło się jej zre ali zo wać
przy ję te pla ny? O ile w przy pad -
ku in ter wen cji pro duk to wej
w „uef kach” oraz ak tyw no ści le -
gi sla cyj nej w za kre sie prze glą du
So lven cy II nie po win no być
z tym pro ble mu ze wzglę du
na za awan so wa nie prac nad
ty mi kwe stia mi, to w przy pad ku

po zo sta łych te ma tów już tak nie
jest. A nikt chy ba nie ma wąt pli -
wo ści, że pod ję cie pil nych dzia -
łań w wy mie nio nych przez nad -
zór ob sza rach jest nie zbęd ne. Ja -
ko przy kład mo że słu żyć cho -
ciaż by trak to wa na ja ko je den
z prio ry te tów KNF te ma ty ka
dys try bu cji ubez pie czeń. Z sy -
gna łów pły ną cych z ryn ku wy ni -
ka bo wiem, że spo ro prak tyk wy -
ma ga po pra wy, np. w za kre sie
prze strze ga nia wy mo gów usta wy
„dys try bu cyj nej” w pro ce sie ana -
li zy po trzeb klien ta. 

ERGO He stia 
chce po móc klien tom, ale...

Jed nym z cie kaw szych ak cen -
tów ostat nich dni był rów nież 

de biut no we go roz wią za nia
wpro wa dza ne go przez ERGO
He stię. Mo wa o pro gra mie skie -
ro wa nym do klien tów, któ rzy
zgło si li szko dę cał ko wi tą w po je -
ździe. Naj now sza pro po zy cja
ubez pie czy cie la ma gwa ran to -
wać szyb ką wy pła tę od szko do -
wa nia – i to na ca łą kwo tę war to -
ści po jaz du, bez po mniej sze nia
o war tość wra ku – oraz opie kę
nad for mal no ścia mi zwią za ny mi
z po zby ciem się znisz czo ne go
au ta (czy taj na str. 12). 

Po mysł cie ka wy i z pew no ścią
za słu gu ją cy na uzna nie ja ko pro -
klienc ki ruch ERGO He stii
w szcze gól nie wraż li wym ob sza -
rze, w do dat ku mo gą cy mieć
wpływ na jej po zy tyw ne po strze -
ga nie. War to jed nak mieć na uwa -
dze, że no wy mo del po stę po wa -
nia za kła du nie jest z pew no ścią
cu dow nym le kiem na wszel kie
pro ble my zwią za ne ze szko da mi
cał ko wi ty mi, czy li jed nym z naj -
częst szych po wo dów skarg do ty -
czą cych ubez pie czeń ko mu ni ka -
cyj nych, kie ro wa nych do Rzecz -
ni ka Fi nan so we go. Nie od po wia -
da bo wiem na naj czę ściej zgła sza -
ne za strze że nia, ta kie jak choć by
błęd na kwa li fi ka cja szko dy ja ko
cał ko wi tej czy też wa dli we jej roz -
li cze nie.

Ru chy ka dro we 
w Be ne fii i UNIQA

Wśród po zo sta łych istot nych
wy da rzeń mi nio ne go ty go dnia
w pierw szym rzę dzie na le ży
wspo mnieć o ru chach ka dro -
wych na sta no wi skach me ne -
dżer skich w fir mach ubez pie -
cze nio wych. Naj waż niej szy mi
z nich by ły: za stą pie nie Ra fa ła
Mo sion ka w skła dzie za rzą du Be -
ne fii przez Ka ro la Do mża łę oraz
po wie rze nie Iza be li Król sta no -
wi ska dy rek to ra ds. ryn ku w pio -
nie UNIQA dla Biz ne su (czy taj
na str. 11). 

War to rów nież wspo mnieć
o roz po czę ciu współ pra cy Su per -
po li sy Ubez pie cze nia i Pocz to -
we go To wa rzy stwa Ubez pie czeń
Wza jem nych. Efek tem part ner -
stwa obu pod mio tów by ło po sze -
rze nie ofer ty mul tia gen cji o pięć
ro dza jów ubez pie czeń z port fo -
lio to wa rzy stwa. 

Cie ka wost ką by ła rów nież za -
po wie dzia na przez PZU prze -
pro wadz ka je go cen tra li do no -
we go bu dyn ku (czy taj na str. 13).
Sa ma zmia na sie dzi by nie by ła by
ni czym spe cjal nym (w ostat nich
la tach kil ku ubez pie czy cie li zde -
cy do wa ło się na ten krok), gdy by
nie fakt, że bę dzie mia ła ona cha -
rak ter tym cza so wy. Ze słów pre -
ze sa za kła du wy ni ka bo wiem, że
fir ma chce po wró cić „na sta re
śmie ci”, ale naj praw do po dob niej
już do no wo wy bu do wa ne go
obiek tu.

Ar tur Ma ko wiec ki

news@gu.com.pl
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AXA ruszy z ubezpieczeniami na żądanie
Choć od około dwóch lat temat ubezpieczeń na żądanie dość intensywnie przewija się w branżowych

dyskusjach, to jednak do tej pory oferta tego typu polis była dość skromna. Wpływało na to wiele

czynników, jak mały entuzjazm Polaków do ubezpieczania się czy też niepowodzenie wprowadzanych 

na rynek ofert z tej kategorii, takich jak choćby Teraz by Aviva. 

Czy Komisja Nadzoru Finansowego 
ma odpowiedni zasób sił i środków, 
aby udało się jej zrealizować 
przyjęte plany?
Nikt chyba nie ma wątpliwości, 
że podjęcie pilnych działań
w wymienionych przez nadzór
obszarach jest niezbędne.
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AXA po sta wi ła 
na urban pro tec tion

U
rban pro tec tion, czy li part ner stwo z fir ma mi kie ru ją cy mi swo ją ofer tę
do miesz kań ców aglo me ra cji, jest no wym, trze cim już fi la rem ban cas su -
ran ce AXA – za uwa ża „Puls Biz ne su”.

W 2019 r. ka nał ban cas su ran ce od po wia dał za jed ną czwar tą przy cho dów
AXA w Pol sce, sza co wa nych na 2,7 mld zł. Ga ze ta przy po mi na, że do tych czas
dys try bu cja po lis w ka na le ban ko wym ba zo wa ła na sprze da ży za po śred nic -
twem ban ków (mBank) i firm po życz ko wych (Pro vi dent). W no wej stra te gii
ban cas su ran ce do szło do nich urban pro tec tion. Mar cin Wą si kow ski, dy rek tor
za rzą dza ją cy AXA od po wie dzial ny za roz wój no wych part nerstw, pod kre śla,
że je go fir ma na ra zie chce roz wi nąć swo je kom pe ten cje w tym ob sza rze. Ma
to być in we sty cja, któ ra w przy szło ści za pew ni za kła do wi od po wied ni pro fit.
Za kład do łą czył już do sto wa rzy sze nia Mo bil ne Mia sto, któ re bę dzie wspie rać
np. przez an ga żo wa nie się w kam pa nie edu ka cyj ne czy przy go to wa nie ra por -
tów bran żo wych oraz pra co wać na rzecz zno sze nia ba rier roz wo ju. W za mian
uzy skał do stęp do człon ków or ga ni za cji, któ ry mi są m.in. Vo oom, Vo zil la,
Easy sha re, Ci ty Bee Pol ska, Blin kee.ci ty, Hi ve, Free Now czy Whe el me. Adam
Ję drze jew ski, pre zes sto wa rzy sze nia, za po wia da, że wraz z AXA bę dzie ono
pro mo wać od po wie dzial ny sha ring w pol skich mia stach. 

Ga ze ta zwra ca uwa gę, że part ne rem za kła du zo stał już star tup Vo oom, ofe -
ru ją cy apli ka cję in te gru ją cą ope ra to rów sys te mów car -sha rin gu, elek trycz nych
sku te rów, hu laj nóg, ro we rów miej skich oraz trans por tu pu blicz ne go. Je go pre -
zes Wło dzi mierz Ło ziń ski zdra dza, że wraz z AXA pra cu je nad ofer tą krót ko -
ter mi no wych po lis dla klien tów Vo oom. Mar cin Wą si kow ski do da je, że uru -
cho mie nie sprze da ży OC i NNW w ra mach Vo oom jest pla no wa ne na II kwar -
tał te go ro ku. Na pierw szy ogień pój dą po li sy 24-go dzin ne, a do ce lo wo fir ma
za ofe ru je umo wy mi nu to we. AXA my śli też o ofe ro wa niu po lis mie sięcz nych
ja ko be ne fi tu pra cow ni cze go. 

„PB” wska zu je, że w trze cim fi la rze, obok współ dzie lo nej mo bil no ści, zna -
lazł się też sport. W ra mach te go ob sza ru AXA pod pi sa ła umo wę z in ter ne to -
wym po śred ni kiem ubez pie cze nio wym Udao, z któ rym bę dzie ofe ro wać po li -
sy oso bom ak tyw nie upra wia ją cym sport. („Puls Biz ne su” z 31 stycz nia 2020 r.)

Co raz lep sze me to dy 
wy kry wa nia frau dów

W
oce nie eks per tów ryn ku ubez pie czeń ro sną ca z ro ku na rok war tość
prze stęp czo ści ubez pie cze nio wej nie jest efek tem po głę bia nia się te go
zja wi ska, ale co raz lep szych na rzę dzi do wy kry wa nia frau dów, sto so -

wa nych przez za kła dy ubez pie czeń – in for mu je „Rzecz po spo li ta”.
Mar cin Tar czyń ski, me ne dżer do spraw ko mu ni ka cji i ana liz PIU, przy zna -

je, że wy kry wa się co raz wię cej przy pad ków prze stęp czo ści ubez pie cze nio wej.
Jed no cze śnie za strze ga, że jest to efekt dwóch czyn ni ków: co raz lep szych me -
tod wy kry wa nia oszustw przez to wa rzy stwa oraz ro sną cej wie dzy or ga nów ści -
ga nia na te mat frau dów. Eks pert przy po mi na, że PIU re gu lar nie or ga ni zu je
warsz ta ty dla po li cji i pro ku ra tu ry do ty czą ce prze stęp czo ści. 

Piotr Rau bo, dy rek tor biu ra prze ciw dzia ła nia wy łu dze niom War ty, uwa ża
z ko lei, że prze stęp czość ubez pie cze nio wa utrzy mu je się na sta łym po zio mie,
na to miast me to dy dzia łań prze stęp ców ewo lu ują wraz z roz wo jem ubez pie -
czeń. Pod kre śla, że na ry nek wcho dzą co raz now sze roz wią za nia de tek cyj ne
po zwa la ją ce na iden ty fi ka cję oszustw na wcze snym eta pie zgło sze nia szko dy.
Dla te go je go zda niem ko lej ne la ta po win ny przy nieść dal szy po stęp w ogra ni -
cza niu prze stęp czo ści ubez pie cze nio wej oraz ogra ni cza niu war to ści wy płat
nie na leż nych od szko do wań. („Rzecz po spo li ta” z 3 lu te go 2020 r.)

Iza be la Król dy rek to rem 
ds. ryn ku w pio nie UNIQA 
dla Biz ne su

W
lu tym Iza be la Król zo sta ła dy rek to rem ds. ryn ku
w pio nie UNIQA dla Biz ne su, któ ry kom plek so wo
zaj mu je się przed się bior ca mi. „Bar dzo sie cie szę,

że Iza Król do łą czy ła do pio nu UNIQA dla Biz ne su, któ -
rym kie ru je To mek Sza rek. To wzmoc nie nie ze spo łu
UNIQA Pol ska” – na pi sał na Twit te rze Ja ro sław Ma tu sie -
wicz, pre zes UNIQA w Pol sce. 

– Iza pod ję ła wy zwa nie roz wi nię cia stra te gii UNIQA dla
Biz ne su. Ob ję ła sta no wi sko dy rek to ra de par ta men tu ryn ku.

Wie rzę, że wzmoc ni nas wie dzą, bo ga tym do świad cze niem i umie jęt no ścią pa trze -
nia z sze ro kiej per spek ty wy. Zna na ze swo je go en tu zja zmu, do da nam rów nież wie -
le ener gii. Ta od wa ga, bez kom pro mi so wość i ener gia jest po trzeb na, bo za mie rza -
my zmie nić świat ubez pie czeń dla biz ne su, ofe ru jąc no wą ja kość usług od 2020 r. 
– mó wi To masz Sza rek, dy rek tor za rzą dza ją cy pio nem UNIQA dla Biz ne su.

Iza be la Król zwią za na jest z bran żą ubez pie cze nio wą od 1997 r. Ka rie rę za -
czę ła w AIG, gdzie pra co wa ła przez 19 lat. Od 2017 r. by ła dy rek to rem oce ny
ry zy ka w Co lon na de. 

– Biz nes kor po ra cyj ny jest jed nym z klu czo wych i stra te gicz nych ob sza rów w port -
fe lu UNIQA, któ ry we dług mnie ma ol brzy mi po ten cjał. A ja uwiel biam two -
rzyć. I moc no wie rzę, że z mo im do świad cze niem w ubez pie cze niach kor po ra cyj nych
oraz re la cja mi z ryn kiem wspól nie zbu du je my no wą war tość, któ ra po zwo li fir mie
wzmoc nić ten seg ment. Cie szę się na no we wy zwa nie – mó wi Iza be la Król, dy rek -
tor De par ta men tu Ryn ku UNIQA dla Biz ne su.

Ka rol Do mża ła 
człon kiem za rzą du Be ne fii

Z
mia ny w skła dzie za rzą du Be ne fii. Je go no wym człon -
kiem zo stał Ka rol Do mża ła, któ ry za stą pił Ra fa ła
Mo sion ka. Ro sza da per so nal na we wła dzach spół ki

by ła kon se kwen cją re zy gna cji Ra fa ła Mo sion ka z zaj mo wa -
ne go do tych czas sta no wi ska. Jej po wo dem by ła nie moż -
ność po go dze nia peł nio nej funk cji z po zo sta ły mi obo wiąz -
ka mi w gru pie VIG. 

Ka rol Do mża ła jest zwią za ny z Com pen są i jej Biu rem
Ak tu aria tu od 10 lat. Jest ab sol wen tem ma te ma ty ki Uni -

wer sy te tu War szaw skie go.

PERSONALIA

Z
oka zji 30-le cia dzia łal no ści Com -
pen sa po sta no wi ła zro bić pre zent
swo im „ró wie śni kom” – klien tom

oraz ich po jaz dom. Od 1 lu te go do 31
grud nia 2020 r. obo wią zy wać bę dzie 

pro mo cja dla klien tów, któ rzy ukoń czy li
co naj mniej 30 lat i są po sia da cza mi sa -
mo cho dów oso bo wych i mo to cy kli w wie -
ku 30 lat i star szych. Bę dą oni mo gli 
li czyć na 30% upu stu w skład ce. ■

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Urodzinowa 
promocja Compensy
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P
rze wod ni czą cą no we go skła -
du DKN zo sta ła prof. dr hab.
Gra ży na Bo rys z Uni wer sy te -

tu w Zie lo nej Gó rze.
– Ser decz nie dzię ku ję za współ -

pra cę prof. Sta ni sła wo wi Owsia ko -

wi, prze wod ni czą ce mu DKN w po -
przed niej ka den cji, i po zo sta łym
na ukow com, któ rzy bra li udział
w pra cach ko mi te tu. Uwa żam, 
że ra port, w któ rym prze ana li zo -
wa no stan ba dań nad ochro ną
kon su men tów usług fi nan so wych,
oraz ra port do ty czą cy nie pra wi dło -
wo ści na ryn ku fi nan so wym są 

do brą pod sta wą do dal szych prac 
– mó wi prof. Ma riusz Je rzy 
Go lec ki, rzecz nik fi nan so wy.
Obec nie w skład ko mi te tu wcho -
dzą 34 oso by, z cze go oko ło po ło -
wa to przed sta wi cie le za gra nicz -
nych ośrod ków na uko wych. 

– Zde cy do wa łem o nie mal dwu -
krot nym zwięk sze niu skła du oso bo -
we go ko mi te tu oraz do łą cze niu moc -
nej re pre zen ta cji na ukow ców z za -
gra ni cy, że by zdy na mi zo wać i po sze -
rzyć za kres dzia łań te go gre mium –
mó wi prof. Ma riusz Je rzy Go lec ki.
Rzecz nik za po wia da, że DKN 

ma kon ty nu ować przy go to wy wa -
nie kom plek so wych ra por tów.
Rów no cze śnie w mniej szych ze -
spo łach pro ble mo wych ma ją być
opra co wy wa ne krót sze ana li zy po -
świę co ne bie żą cym pro ble mom. 

– W pierw szym rzę dzie chciał -
bym sko rzy stać z wie dzy ko le gów
z kra jów, w któ rych ist niał lub ist nie -
je pro blem zwią za ny z tzw. kre dy ta -
mi „wa lu to wy mi”. W trak cie pierw -
sze go spo tka nia usta li li śmy, że je den

z ze spo łów pro ble mo wych zaj mie się
wła śnie tą kwe stią. Efek tem prac bę -
dzie na kre śle nie moż li wych sce na -
riu szy roz wo ju sy tu acji w tym ob sza -
rze – za po wia da prof. Mariusz
Jerzy Golecki. Rzecz nik ocze ku je
też wspar cia na ukow ców w za kre -
sie ana liz do ty czą cych za sto so wa -
nia no wo cze snych tech no lo gii
w usłu gach fi nan so wych. 

– Z punk tu wi dze nia ochro ny
kon su men tów du żym wy zwa niem
jest funk cjo no wa nie trans gra nicz -
nych usług fi nan so wych o za się gu
glo bal nym. Z jed nej stro ny nie mo że -
my za my kać do stę pu do nich na -
szym oby wa te lom, ale z dru giej po -
wsta je py ta nie, jak ich ochro nić
przed nad uży cia mi. To jest kwe stia,
któ ra wy ma ga po waż nych ana liz,
i li czę, że za pro sze ni do DKN na -
ukow cy bę dą mie li istot ny wkład
w kształ to wa nie na sze go po dej ścia
do niej – mó wi prof. Ma riusz Je rzy
Go lec ki. ■

RZECZNIK FINANSOWY 

Nowy skład Doradczego Komitetu Naukowego
Rzecznik Finansowy powołał nowych członków Doradczego Komitetu Naukowego. Niemal połowa składu to
reprezentanci zagranicznych ośrodków akademickich. Priorytetowym zadaniem będzie analiza możliwych
scenariuszy rozwoju sporów dotyczących tzw. kredytów „walutowych” na podstawie doświadczeń z innych krajów.
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GENERALI 

Andrea Simoncelli
Ubezpieczeniowym
Menedżerem Roku
Prezes zarządu spółek Generali Polska Andrea
Simoncelli został uznany przez „Gazetę
Bankową” Ubezpieczeniowym Menedżerem
Roku. Tytuł ten przyznała kapituła konkursu 
za umiejętność akwizycji i efektywną konsolidację. 

J
ed no cze śnie do ce nio -
ny zo stał fakt, że An -
drea Si mon cel li kon -

cen tru je dzia ła nia fir my
na sa tys fak cji klien ta,
kom plek so wo roz wi ja jąc
wy so kiej ja ko ści pro duk -
ty, a przede wszyst kim
dba jąc o spraw ne pro ce -
sy, w tym li kwi da cji szko -
dy – na pi sa no w uza sad -
nie niu. 

– Je stem szczę śli wy
z po wo du otrzy ma nia te go
ty tu łu. To dla mnie
ogrom ny za szczyt. Dzię ku ję bar -
dzo ka pi tu le kon kur su oraz re -
dak cji „Ga ze ty Ban ko wej”. Wy -
róż nie nie to trak tu ję ja ko na gro -
dę dla ca łe go ze spo łu – pra cow ni -
ków wszyst kich spół ek Ge ne ra li
w Pol sce. To dzię ki ich za an ga żo -
wa niu i pa sji, a przede wszyst kim
pra cy ze spo ło wej uda ło nam się
osią gnąć re kor do we wy ni ki w mi -
nio nym ro ku. Udo sko na li li śmy
pro duk ty i uspraw ni li śmy pro ce -
sy, co, jak ob ser wu je my w ba da -
niu NPS, wpły nę ło na zwięk sze -
nie licz by za do wo lo nych klien tów
i ra dy kal ne zmniej sze nie licz by
nie za do wo lo nych, tym sa mym
licz by re kla ma cji. Jed no cze śnie
cięż ka pra ca na sze go fan ta stycz -
ne go ze spo łu po zwo li ła w krót -
kim cza sie po łą czyć spół ki ży cio -
we Con cor dia i Ge ne ra li oraz 

do ko nać de mu tu ali za cji Con cor -
dia TUW. Ser decz nie dzię ku ję
za to wszyst kim pra cow ni kom
Gru py Ge ne ra li Pol ska. Dzię ki
Wam mo że my sta wać się part ne -
rem na ca łe ży cie dla na szych
dys try bu to rów i klien tów – po -
wie dział An drea Si mon cel li.

Ty tuł Ubez pie cze nio we go
Me ne dże ra Ro ku przy zna no
w tym ro ku po raz ósmy.
Przy wy bo rze bra ne są
pod uwa gę ta kie kry te ria, jak
sku tecz ność w za rzą dza niu,
osią ga nie po nad prze cięt nych
wy ni ków, ety ka i sto so wa nie za -
sad zdro wej kon ku ren cji, wraż -
li wość na po trze by spo łecz ne,
wspie ra nie lo kal nych ini cja tyw
czy sto so wa nie za sad od po wie -
dzial ne go biz ne su.

■

S
zes na sta edy cja ran kin gu
Cor po ra te Kni ghts” zo sta -
ła opu bli ko wa na po oce -

nie 7395 firm o przy cho dach
prze kra cza ją cych 1 mld dol. 49
skla sy fi ko wa nych pod mio tów
po cho dzi z Eu ro py, 29 z USA
i Ka na dy, 18 z Azji, trzy z Ame -
ry ki Po łu dnio wej i jed na z kon -
ty nen tu afry kań skie go.

W oce nie Ge ne ra li je go
obec ność w ze sta wie niu pod -
kre śla ewo lu cję, ja ką fir ma
prze szła w dzia ła niu na rzecz
zrów no wa żo ne go roz wo ju, sta -
no wią ce go in te gral ną część
stra te gii „Ge ne ra li 2021”. Ce -
lem gru py jest zwięk sze nie
do 2021 r. in we sty cji w ak ty wa
eko lo gicz ne i zrów no wa żo ne go
roz wo ju do 4,5 mld eu ro oraz
wzrost skład ki przy pi sa nej 

brut to na pro duk ty eko lo gicz ne
i spo łecz ne o 7–9%.

We wrze śniu 2019 r. fir ma
ja ko pierw szy ubez pie czy ciel
z eu ro pej skie go ryn ku wy emi to -
wa ła zie lo ne ob li ga cje na kwo -
tę 750 mln eu ro. Ge ne ra li przy -
po mi na też, że w 2018 r. 88%
cał ko wi tej za ku pio nej przez
gru pę ener gii elek trycz nej sta -
no wi ła ener gia elek trycz na ze
źró deł od na wial nych.

Za an ga żo wa nie Ge ne ra li
w zrów no wa żo ny roz wój po -
twier dza ją rów nież licz ne wska -
źni ki, w tym: Dow Jo nes Su sta -
ina bi li ty World In dex, Dow Jo -
nes Su sta ina bi li ty Eu ro pe In -
dex, MSCI ESG Le aders In de -
xes, FTSE4 Good Eu ro pe i Eu -
ro next Vi geo Eu ro pe 120.

■

Ge ne ra li zna la zło się na li ście 100 naj lep -
szych kor po ra cji dzia ła ją cych na rzecz zrów -
no wa żo ne go roz wo ju na świe cie – Cor po ra te
Kni ghts” „2020 Glo bal 100 Most Su sta ina ble
Cor po ra tions”. 

Generali działa na rzecz
zrównoważonego rozwoju

Avi va do Pa na Mi cha ła...

B
ry tyj ska Avi va w wy sy ła nej zbior czo ko re spon den cji do klien tów omył ko wo zwró ci ła się
do wszyst kich per „Pa nie Mi cha le” (ang. De ar Mi cha el) – po dał „Puls Biz ne su”, po wo łu jąc
się na do nie sie nia por ta lu BBC.

Ubez pie czy ciel wy sto so wał już ofi cjal ne prze pro si ny. We dług Avi vy, omył ka by ła efek tem „błę -
du tech nicz ne go”, a sa ma wia do mość nie za wie ra ła żad nych da nych oso bo wych.

(„Puls Biz ne su” z 3 lu te go 2020 r.)

P
od ca sty są świet nym spo so bem
na wy tłu ma cze nie za wi łych kwe -
stii, rów nież klien tom szu ka ją -

cym ubez pie czeń. Stąd też po mysł
na pod cast „Ubez pie cze nia po ludz -
ku”, au dy cję do cie ra ją cą do klien tów
ubez pie cze nio wych. Mar cin Ko wa lik,
au tor pod ca stu, roz ma wia pod czas
au dy cji z za przy ja źnio ny mi agen ta mi
ubez pie cze nio wy mi. Ce lem pro gra -
mu jest wy ja śnie nie przy stęp nym ję -
zy kiem zło żo nych czę sto kwe stii
ubez pie cze nio wych. 

– Jest już w koń cu w in ter ne cie miej sce na dłu gą
for mę. Na dłu gą, głę bo ką roz mo wę na każ dy te mat.
Jest też prze strzeń do wy po wie dzi dla nie za leż nych
eks per tów ubez pie cze nio wych. Tech no lo gia pod ca stów
po zwa la wła śnie na to wszyst ko, w przy jem nej dla od -
bior cy po sta ci. Wła ści ciel fir my, któ ra mu si wpro wa -
dzić PPK, czy mło dy ro dzic, któ ry chce ubez pie czyć się
na ży cie, chęt nie słu cha ją pod ca stów. Te raz mo gą też
w wy god ny spo sób do wie dzieć się wię cej o pro duk tach
ubez pie cze nio wych – wy ja śnia Mar cin Ko wa lik.

Do każ de go pro gra mu go spo darz
przy go to wu je li stę py tań wpi sy wa -
nych przez klien tów ubez pie cze nio -
wych w wy szu ki war kę Go ogle. Do ty -
czą one kon kret ne go pro duk tu ubez -
pie cze nio we go. Na stęp nie wraz
z eks per tem – agen tem ubez pie cze -
nio wym znaj du je od po wie dzi na te
py ta nia. W pierw szych od cin kach
do rad ca ubez pie cze nio wy Se ba stian
So lec ki roz ma wiał z Mar ci nem Ko -
wa li kiem o PPK. Roz mów cy od po -

wia da ją w su mie na po nad 20 py tań, naj czę ściej
za da wa nych przez klien tów szu ka ją cych in for ma -
cji na te mat PPK.

Pod cast „Ubez pie cze nia po ludz ku” ma też uła -
twić agen tom po zy ski wa nie no wych klien tów.

Pro gram jest do stęp ny w Pod ca stach Go ogle,
Spo ti fy, iTu nes.

W na stęp nych od cin kach au tor bę dzie od po -
wia dać na py ta nia klien tów do ty czą ce suk ce sji,
ubez pie czeń flot, ubez pie czeń przed szkol nych
i tu ry stycz nych. ■

Branża ubezpieczeniowa dorobiła się już kilku świetnych podcastów
skierowanych do jej przedstawicieli. Jest „Biznes Ubezpieczeniowy” Adama

Kubickiego czy też „Rozmowy bez asekuracji” Aleksandry Emilii

Wysockiej z „Gazety Ubezpieczeniowej”. 

PODCAST DLA KLIENTÓW Z UDZIAŁEM AGENTÓW

Ubezpieczenia po ludzku 

N
o wy pro gram Er go He stii za cznie funk cjo no -
wać od lu te go. Bę dą mo gli z nie go sko rzy -
stać po sia da cze AC oraz po szko do wa ni z OC

ze szko dą cał ko wi tą. – Klien ci do ce nia ją, że nie mu -
szą się mar twić, co zro bić z wra kiem. Tym bar dziej że
otrzy mu ją ca łą kwo tę war to ści po jaz du, bez po mniej -
sze nia o war tość wra ku. Nie mu szą też po świę cać cza -
su na ta kie czyn no ści jak zgło sze nia zby cia po jaz du
do wy dzia łu ko mu ni ka cji czy to wa rzy stwa ubez pie -
czeń. W imie niu po szko do wa ne go zaj mu je my się
wszyst ki mi te go ty pu for mal no ścia mi – tłu ma czy Bar -
tosz Pie trzyk, opie kun pro jek tu ERGO He stii.

W stan dar do wej li kwi da cji po szko do wa ny otrzy -
mu je róż ni cę mie dzy war to ścią po jaz du a war to -
ścią wra ku. Klient zaj mu je się tym we wła snym 

za kre sie, mo że je dy nie otrzy mać od ubez pie czy cie -
la da ne ofe ren ta. Z ko lei w ra mach no we go roz wią -
za nia ERGO He stii pod czas oglę dzin li kwi da tor
mo bil ny ubez pie czy cie la pro po nu je skup po zo sta ło -
ści i wy pła tę 100% war to ści po jaz du. Po wy ra że niu
zgo dy klient otrzy mu je szyb ko (śred nio w cią gu 2
dni od mo men tu prze ję cia po jaz du) go tów kę na za -
kup no we go sa mo cho du. Za kład bie rze na sie bie
wy re je stro wa nie po jaz du w Wy dzia le Ko mu ni ka cji
przez fir mę zaj mu ją cą się je go sprze da żą, ko or dy na -
cję pro ce su zby cia oraz bez płat ny od biór po jaz du.

Pro gram skie ro wa ny jest za rów no do po sia da -
czy AC ERGO He stii, jak też do po szko do wa nych,
któ rzy mie li ko li zję z oso bą ubez pie czo ną u te go
ubez pie czy cie la. ■

ERGO Hestia szykuje się do wdrożenia nowego programu w likwidacji szkód
komunikacyjnych. Będzie on skierowany do osób, które zgłoszą szkodę
całkowitą w pojeździe. W nowym modelu ubezpieczyciel ma im zapewnić
wypłatę odszkodowania w ciągu dwóch dni oraz opiekę nad formalnościami
związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. 

ERGO HESTIA 

Nowy model likwidacji szkód całkowitychAn drea 
Si mon cel li

Mar cin Ko wa lik



K
il ka ty się cy pra cow ni ków
PZU prze nie sie się do tym -
cza so wej lo ka li za cji cen tra li

w II kwar ta le 2022 r.
Na de cy zję o prze nie sie niu cen -

tra li za kła du do tym cza so wej sie -
dzi by wpły nął fakt, że PZU To wer
po my śla ny pier wot nie ja ko obiekt
ho te lo wy i do pie ro pó źniej prze pro -
jek to wa ny na ce le biu ro we stwo rzo -
ny zo stał z wy ko rzy sta niem tech no -
lo gii obec nie już nie efek tyw nych
i nie speł nia ją cych współ cze snych
stan dar dów dla po wierzch ni biu ro -
wych z za kre su or ga ni za cji i er go -
no mii pra cy oraz ochro ny śro do wi -
ska. Nie ozna cza to jed nak, że
ubez pie czy ciel de fi ni tyw nie re zy -
gnu je z obec no ści w obiek cie
przy Alei Ja na Paw ła II 24.

Moż li wy po wrót

W trak cie 10 lat obo wią zy wa nia umo wy naj mu
po wierzch ni Gru pa PZU ma prze ana li zo wać moż li -
wo ści i po dej mie de cy zję o przy szło ści do tych cza so -
wej sie dzi by. Dział ka, na któ rej stoi PZU To wer, nie
po sia da pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
dla te go ubez pie czy ciel wy stą pi o de cy zję do ty czą cą
wa run ków za bu do wy. Do pie ro wów czas zo sta nie
pod ję ta de cy zja o przy szło ści obiek tu.

– Tym cza so wa zmia na sie dzi by cen tra li PZU to dla
nas i na szych pra cow ni ków no we otwar cie. Chce my
przede fi nio wać my śle nie o miej scu pra cy ze spo łu, po -
nie waż na sze ha sło #no weP ZU to rów nież no we my śle -
nie o śro do wi sku za wo do wym. Prze no si ny bę dą ko lej -
nym kro kiem na dro dze do bu rze nia si lo sów i bu do wa -
nia prze strze ni przy ja znej dla pra cow ni ków oraz uła -
twia ją cej im funk cjo no wa nie we wnątrz or ga ni za cji.
Prze no si my się w no we miej sce, ale do ce lo wo chce my
wró cić na Ja na Paw ła II 24 – po wie dział Pa weł Su -
rów ka, pre zes za rzą du PZU.

– Dla nas in we sty cja w nie ru cho mo ści to in we sty cja
w lu dzi. Chce my być li de rem nie tyl ko na ryn ku fi nan -
so wo -ubez pie cze nio wym, ale też w ran kin gu do brych
pra co daw ców. Na sze sie dzi by są stop nio wo re mon to wa -
ne, aby speł nia ły wszel kie wy mo gi bez pie czeń stwa
i eko lo gii. Sta ra my się też w nie sza blo no wy spo sób
urzą dzać biu ra – do da ła Do ro ta Ma cie ja, człon ki ni

za rzą du PZU Ży cie od po wie -
dzial na w gru pie za ob szar nie -
ru cho mo ści.

Tym cza so wa cen tra la 
w „zie lo nym bu dyn ku”

Tym cza so wa cen tra la PZU
bę dzie się mie ścić w bu dyn ku
Y w Ge ne ra tion Park. To kom -
pleks biu row ców po ło żo nych
przy Ron dzie Da szyń skie go
w War sza wie. Obec nie trwa
tam bu do wa, a de we lo per
prze wi du je jej za koń cze nie
w I kwar ta le 2021 r. Ko lej nych
kil ka na ście mie się cy zaj mie
wy koń cze nie po wierzch ni biu -
ro wej i prze pro wadz ka pra -
cow ni ków PZU. Do ce lo wo ca -
ły pro ces ich re lo ka cji za koń -
czy się w II kwar ta le 2022 r.

W bu dyn ku Y za sto so wa no
naj now sze roz wią za nia z za kre su eko lo gii i er go no -
mii pra cy. Dzię ki wdro że niu in no wa cyj nych roz wią -
zań mi ni ma li zu ją cych wpływ na śro do wi sko i wpły -
wa ją cych na kom fort pra cy twór cy biu row ca ubie ga -
ją się o cer ty fi ka ty LEED Co re and Shell – Pla ti -
nium, WELL Co re and SHELL – Gold i Cer ty fi kat
Bu dy nek bez Ba rier.

Wie żo wiec Ge ne ra tion Park Y jest naj bar dziej
zie lo nym wy so ko ściow cem w War sza wie. De cy zja
o prze nie sie niu cen tra li PZU do tym cza so wej sie dzi -
by jest spój na z przy ję tą przez gru pę stra te gią 
„Zie lo ne PZU”.

Prze pro wadz ka po chło nie bli sko 900 mln zł

Zgod nie z ra por tem opu bli ko wa nym 4 lu te go
przez PZU SA cał ko wi ta sza cun ko wa war tość po -
ten cjal nej umo wy naj mu to ok. 805 mln zł brut to.
Do te go trze ba do li czyć 86 mln zł brut to kosz tów
zwią za nych z re lo ka cją za ło gi. 

War to przy po mnieć, że ubez pie czy ciel urzę do -
wał w PZU To wer od 2001 r. Wcze śniej, od po -
cząt ku lat 90. ubie głe go wie ku sie dzi ba je go cen -
tra li mie ści ła się w bu dyn ku Pa no ra ma przy Alei
Win cen te go Wi to sa 31, a przed tem – przy uli cy
Ro mu al da Trau gut ta 5.                                     ■
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GRUPA PZU

Zielona przeprowadzka centrali 
Po 20 latach Grupa PZU opuszcza swoją dotychczasową siedzibę 

– PZU Tower. Ubezpieczyciel podpisał list intencyjny z Grupą Skanska 

na wynajem powierzchni w kompleksie Generation Park przy Rondzie

Daszyńskiego w Warszawie. 

L
icz ba klien tów spół ki zwięk szy ła się o 36%,
na to miast war tość przy zna nych im li mi tów
fi nan so wych uro sła o 54%. 

– 2019 r. był dla nas prze ło mo wy. Dzię ki 
prze ję ciu port fe la jed nej ze spół ek fak to rin go wych,
wy co fu ją cych się z kra jo we go ryn ku, sko ko wo

zwięk szy li śmy ska lę dzia -
ła nia. Licz ba ob słu gi -
wa nych przez nas przed -
się biorstw zwięk szy ła się
o po nad 1/3, a ich kon tra -
hen tów o pra wie 70%. To

prze ło ży ło się
na wzrost ob ro -
tów i przy cho -
dów z dzia łal -
no ści fak to rin -
go wej – po wie -
dział Kon rad
Kli mek, pre zes
KUKE Fi nan ce. – W tym ro ku spo rym
wy zwa niem bę dzie zwięk sze nie udzia łu
fak to rin gu eks por to we go w na szym port -
fe lu i za chę ce nie przed się bior ców do ko -
rzy sta nia z tej for my fi nan so wa nia 
eks pan sji za gra nicz nej.

■

KUKE FINANCE

Skokowo wzrosła skala działania
2019 był udanym rokiem dla zależnej od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów

Eksportowych spółki KUKE Finance. Obroty faktoringowe KUKE Finance

wzrosły o 22% względem wyniku z 2018 r. 

Kon rad Kli mek

Z
da nych po rów ny war ki wy -
ni ka, że w ub.r. śred nia
skład ka pła co na przez

klien ta ku pu ją ce go ubez pie cze nie
miesz ka nio we za jej po śred nic -
twem wy nio sła ok. 385 zł. Na -
byw cy ochro ny dla do mu pła ci li
ok. 417 zł. Z ko lei w przy pad ku
miesz ka nia wy so kość śred niej
skład ki wy nio sła ok. 276 zł. 

Z da nych Po row neo.pl wy ni -
ka po nad to, że skom pli ko wa nie
po lis spra wia, że wy ku pu ją cy je
po peł nia ją błę dy i pod pi su ją
umo wę, któ ra nie od po wied nio
chro ni ich miesz ka nie lub dom.
In ne pro ble my to lek tu ra o.w.u.
do pie ro po pod pi sa niu umo wy
oraz su ge ro wa nie się ce ną ubez -
pie cze nia, a nie tym, co ono fak -
tycz nie obej mu je.

– Błę dy po peł nia ne są rów nież
pod czas do peł nia nia for mal no ści
zwią za nych z za cią ga niem kre dy tu
hi po tecz ne go. Naj czę ściej ban ki
pro po nu ją wte dy pod pi sa nie wy ma -
ga nej przez po życz ko daw cę umo wy,
któ ra do ty czy ubez pie cze nia da nej
nie ru cho mo ści. W ta kich mo men -
tach trze ba być czuj nym i nie kie ro -
wać się atrak cyj ną ce ną wska za ną
w ofer cie. W wie lu przy pad kach
kry je się za nią je dy nie pod sta wo wa
wer sja, obej mu ją ca zwy kle ubez pie -
cze nie mu rów lub mu rów i ele men -
tów sta łych – mó wi Ka mi la Ka miń -
ska, dy rek tor ope ra cyj ny Po row -
neo.pl. – W prak ty ce ozna cza to, że
chro ni my je dy nie ele men ty kon -
struk cyj ne, ale już nie na sze me ble,
sprzęt RTV i AGD czy in ne ele men -
ty wy po sa że nia miesz ka nia. ■

Według najnowszych analiz Porowneo.pl, 

od stycznia do grudnia 2019 r. liczba kupionych

ubezpieczeń mieszkaniowych zwiększyła się 

o 199%.

TRZYKROTNY WZROST LICZBY POLIS

MIESZKANIOWYCH W 2019 R.

Mieszkamy
bezpieczniej

KOMENTARZ KUKE DO LICZBY

NIEWYPŁACALNOŚCI W 2029 R.

Zły scenariusz się
nie sprawdził
Z informacji uzyskanych z Monitora Sądowego 

i Gospodarczego wynika, że w 2019 r. ogłoszono

968 upadłości i restrukturyzacji. Rok wcześniej

doszło do 1081 takich zdarzeń (-10,5% r/r) 

– podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów

Eksportowych.

T
yl ko w grud niu upa dłość
ogło si ło 39 firm, czy li
o dwie wię cej niż w li sto pa -

dzie, ale o 15 mniej niż rok wcze -
śniej (-28%). Przy by ło na to miast
re struk tu ry za cji – w grud niu
ogło szo no 42 ta kie zda rze nia,
a więc o 19 wię cej niż mie siąc
wcze śniej (+82,6% m/m) i o 4
mniej niż w grud niu 2018 r. (-
9,5% r/r).

Łącz na licz ba po stę po wań
upa dło ścio wych i re struk tu ry za -
cyj nych w grud niu (81) by ła
o 19% niż sza niż rok wcze śniej
(100) i jed no cze śnie o 35% wyż -
sza niż w li sto pa dzie (60).

KUKE oce nia, że w 2020 r.
licz ba nie wy pła cal no ści (po stę -
po wań upa dło ścio wych i re struk -
tu ry za cyj nych) bę dzie oscy lo wać
wo kół 1000 zda rzeń. 

– Na po cząt ku 2019 prze wi dy -
wa li śmy, że bę dzie to ko lej ny rok,
w któ rym licz ba nie wy pła cal no ści
firm wzro śnie – do ok. 1200 (737
w 2015 r., 802 w 2016 r., 916
w 2017 r. i 1081 w 2018 r.). Nie po -
ko ją ce sy gna ły pły nę ły z kra jów
stre fy eu ro – zwłasz cza z Nie miec
– nad cho dził bre xit, zwięk sza ło się
na pię cie han dlo we mię dzy naj -
więk szy mi go spo dar ka mi świa ta,
sła bły na stro je wśród pol skich
przed się bior ców, wska źnik PMI
dla kra jo we go prze my słu spadł 
po ni żej 50 pkt. (co ozna cza 

po gar sza nie się sy tu acji w sek to -
rze), a na dzie je na pod trzy ma nie
wzro stu po kła da no głów nie w we -
wnętrz nej kon sump cji. Ocze ku jąc
więc niż sze go, choć wciąż przy zwo -
ite go tem pa roz wo ju eko no micz ne -
go, moż na by ło za kła dać, że przy -
bę dzie firm z pro ble ma mi z wy pła -
cal no ścią, choć by z po wo du kło po -
tów fi nan so wych ich za gra nicz -
nych kon tra hen tów. Ten sce na -
riusz na szczę ście dla Pol ski się
nie spraw dził, a ska la nie wy pła cal -
no ści oka za ła się osta tecz nie 
niż sza od za no to wa nej w 2018 r.
o 10,5% – pod su mo wał To masz
Śla gór ski, wi ce pre zes KUKE. 

■

To masz Śla gór ski
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UE: ubez pie czy cie le 

nie chęt ni pod nie sie niu 

wy mo gów ka pi ta ło wych
Eu ro pej scy ubez pie czy cie le mo gą być zmu sze ni od kła dać
wię cej pie nię dzy, aby chro nić ubez pie czo nych na wy pa dek
swo jej nie wy pła cal no ści, a re gu la to rzy po win ni móc spraw nie
za my kać nie wy pła cal nych ubez pie czy cie li, bez po trze by
wdra ża nia pla nów ra tun ko wych za pie nią dze po dat ni ków –
uwa ża Val dis Do mbro vskis, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji
Eu ro pej skiej, od po wie dzial ny za usłu gi fi nan so we. Je go zda -
niem wart 11 bln eu ro eu ro pej ski sek tor ubez pie cze nio wy stoi
w ob li czu na ra sta ją cych ry zyk cy ber ne tycz ne go i kli ma tycz -
ne go. Re pre zen tu ją ca ubez pie czy cie li or ga ni za cja In su ran ce
Eu ro pe jest prze ciw na, po nie waż uwa ża środ ki ostroż no ścio -
we za wy star cza ją ce i su ge ru je, że no we wy mo gi mo gły by za -
szko dzić glo bal nej kon ku ren cyj no ści sek to ra. Unia Eu ro pej -
ska za mie rza zre wi do wać obo wią zu ją ce od 4 lat za sa dy ka pi -
ta ło we dla ubez pie czy cie li, zna ne ja ko So lven cy II. – Nie ma
na po zio mie unij nym usta lo ne go re żi mu dla sek to ra ubez -
pie cze nio we go na wy pa dek kry zy su i nie ma mi ni mum za -
sad co do gwa ran cji ubez pie cze nio wych – za uwa żył Do -
mbro vskis, prze ma wia jąc w Bruk se li. Po kry zy sie fi nan so wym
z lat 2007–2009 UE wpro wa dzi ła re żim dla sek to ra ban ko -
we go, bę dą cy zbio rem wy mo gów, da ją cy re gu la to rom moż li -
wość za my ka nia upa da ją cych ban ków w spo sób szyb ki i upo -
rząd ko wa ny, bez ra to wa nia ich pie niędz mi po dat ni ków. Pla ny
gwa ran cji ubez pie cze nio wych, do stęp ne w nie któ rych pań -
stwach UE, są dla kon su men tów ostat nią de ską ra tun ku,
na wy pa dek nie wy pła cal no ści ubez pie czy cie la. – Gdy by każ -
de pań stwo UE mia ło pla ny gwa ran cyj ne, by ło by to ko rzyst -
ne dla ubez pie czo nych, po dat ni ków i ca łe go sek to ra ubez -
pie cze nio we go – pod kre ślił Do mbro vskis. Roz wa ża ne jest
rów nież, czy wy mo gi do ty czą ce ra por to wa nia o swo jej dzia łal -
no ści przez ubez pie czy cie li mo gą zo stać zła go dzo ne. Do -
mbro vskis za po wie dział, że po pro si cia ło do rad cze ds. ra -
chun ko wo ści o opra co wa nie no wych stan dar dów „wy star -
cza ją cych i rze tel nych” in for ma cji w kwe stii zrów no wa żo ne go
roz wo ju. UE oce ni, jak ubez pie czy cie le in te gru ją ry zy ka kli -
ma tycz ne i śro do wi sko we i jak wzmoc nić od por ność sek to ra
na ka ta stro fy na tu ral ne.                                           (Reu ters)

A.M. Best: ko ro na wi rus 

gro źny dla re ase ku ra to rów
W obec nej sy tu acji za gro że nia ko ro na wi ru sem re ase ku ra to -
rzy mo gą być na ra że ni na wyż szy po ziom ry zy ka niż ubez pie -
czy cie le ży cio wi i zdro wot ni, ja ko że z ich pro fi li ry zy ka wy ni ka
wyż sza eks po zy cja na ry zy ko śmier tel no ści i za cho ro wal no -
ści. W ra por cie „Ko ro na wi rus wska zu je na zna cze nie stress
te stów” stwier dzo no, że ogól nie rzecz bio rąc, sek tor ży cio wo -
-zdro wot ny mo że po no sić kosz ty stres su śmier tel no ści i za -
cho ro wal no ści, cho ciaż ubez pie czy cie le mu szą być w sta nie
kwan ty fi ko wać wszyst kie aspek ty pan de mii, w tym ry zy ka
eko no micz ne i ope ra cyj ne. Więk szość firm ży cio wych i zdro -
wot nych przy go to wu je się na ry zy ka pan de micz ne, prze pro -
wa dza jąc stress te sty dla roz ma itych mo de lo wych za ło żeń.
Do dat ko wo, ubez pie czy cie le z prze te sto wa ny mi eko no micz -
ny mi mo de la mi ka pi ta ło wy mi są na lep szej po zy cji, by po łą -
czyć wpływ kur czą ce go się PKB ze wzro stem śmier tel no ści
i za cho ro wal no ści. Best za uwa ża, że re ase ku ra to rzy na ogół
ma ją więk szą eks po zy cję na ry zy ko śmier tel no ści i za cho ro -
wal no ści i mo gą utrzy my wać 40% lub wię cej wy ma ga ne go
ka pi ta łu na te ry zy ka przed dy wer sy fi ka cją. Po dej mu jąc wy si -
łek zmi ni ma li zo wa nia kon cen tra cji tych ry zyk, glo bal ni re ase -
ku ra to rzy po sze rza ją swo ją eks po zy cję na ry zy ko, aby włą -
czyć roz wią za nia fi nan so we czy roz wią za nia z ob sza ru za rzą -
dza nia ak ty wa mi.                            (Asia In su ran ce Re view)

Chi ny: zni ko ma pe ne tra cja 

ubez pie czeń zdro wot nych
Prze wi du je się, że ubez pie cze nia zdro wot ne w Chi nach wy ka -
żą wzrost z 437,4 mld ju anów (64,7 mld dol.) w 2017 r.
do 921,1 mld ju anów (136,6 mld dol.) w 2022 r. Ubez pie cze -
nia zdro wot ne, któ re sta no wią 30% ca łe go biz ne su ubez pie -
czeń ogól nych w Chi nach, są li nią ubez pie czeń o naj szyb szym
wzro ście w kra ju. Bez po śred nia skład ka przy pi sa na z ubez pie -
czeń zdro wot nych wy ka za ła w la tach 2013–2017 zło żo ną
rocz ną sto pę wzro stu wy no szą cą 41,2%. Na la ta 2017–2022
prze wi du je się wzrost 16,1%. Prze wi du je się rów nież, że pe ne -
tra cja ubez pie czeń zdro wot nych w Chi nach wzro śnie z 0,53%
w 2017 r. do 0,74% w 2022 r. Da ne po cho dzą z ra por tu Glo -
bal Da ta przed sta wia ją ce go tren dy i moż li wo ści w chiń skich
ubez pie cze niach ogól nych, do 2022 r.                (Glo bal Da ta)

K R O N I K A  Ś W I A T

C
ho ciaż usta wa Oba ma ca re wy ma ga du żych,
opar tych na fir mach pla nów zdro wot nych obej -
mu ją cych usłu gi ma cie rzyń skie, pla ny te mo gą

swo bod nie prze no sić nie któ re z tych kosz tów na ko bie -
ty w po sta ci współ płat no ści i od li czeń.

W re zul ta cie, we dług ra por tu opu bli ko wa ne go
w naj now szym nu me rze cza so pi sma „He alth Af fa irs”,
sza co wa ny śred ni koszt po sia da nia dziec ka przez ko -
bie ty z ubez pie cze niem zdro wot nym pra co daw cy
wzrósł w 2015 r. do 4569 dol. w po rów na niu z 3069
dol. w 2008 r.

– Od kry li śmy, że w la tach 2008–2015 98% ko biet po -
nio sło pew ne kosz ty z ty tu łu ma cie rzyń stwa. To by ło zja -
wi sko uni wer sal ne – po wie dzia ła w wy wia dzie dla Reu -
ters He alth dr Mi chel le Mo niz z In sty tu tu Po li ty ki
Ochro ny Zdro wia Uni wer sy te tu Mi chi gan. – Są to na -
praw dę du że ob cią że nia fi nan so we.

Ba da nie ob ję ło ogól no kra jo wą pró bę 657 tys. ko -
biet za pi sa nych w 84 tys. pla nach spon so ro wa nych
przez pra co daw ców, któ re by ły ho spi ta li zo wa ne z po -
wo du po ro du w la tach 2008–2015. Ze spół prze ana li -
zo wał kosz ty wszyst kich usług opie ki zdro wot nej
przed po ro dem i po po ro dzie, któ re mo gą mieć wpływ
na zdro wie ko bie ty i jej dziec ka. Sza co wa ne kosz ty
bez po śred nie cięć ce sar skich by ły wyż sze niż w przy -
pad ku po ro dów po chwo wych, przy śred nim wy dat -
ku 3364 dol. w 2008 r. do 5161 dol. w 2015 r. W po -
rów na niu z sza co wa nym śred nim kosz tem 2910 dol.
w przy pad ku po ro dów po chwo wych, licz ba ta wzro sła
do 4314 dol. w 2015 r. „Ni niej szy do ku ment za wie ra

no we da ne do ty czą ce wy dat ków z wła snej kie sze ni
na opie kę ma cie rzyń ską w ra mach ubez pie cze nia
spon so ro wa ne go przez pra co daw cę, któ re jest wio dą -
cą for mą ubez pie cze nia ko biet w wie ku roz rod czym”,
na pi sa ła agen cji Reu ters Usha Ran ji, dyr. ds. po li ty ki
zdro wot nej ko biet w Ka iser Fa mi ly Fo un da tion
(KFF). Po wie dzia ła, że wzrost śle dzi na pod sta wie da -
nych z ba da nia ko rzy ści zdro wot nych pra co daw ców
KFF, któ re po ka zu je, że w ska li kra ju 82% ob ję tych
ubez pie cze niem pra cow ni ków ma rocz ny koszt od li -
cze nia, a po zio my od li czeń ro sną. Ran ji do da ła, że
śred ni rocz ny koszt uzy ska nia przy cho du wśród pra -
cow ni ków ob ję tych od li cze niem wzrósł o 100% w cią -
gu ostat niej de ka dy.

– Uro dze nie dziec ka jest naj częst szym po wo dem ho -
spi ta li za cji w USA, a na wet przy pry wat nym ubez pie cze -
niu ko bie ty mu szą po nieść znacz ne kosz ty, gdy ma ją
dziec ko – po wie dzia ła.

W Sta nach wska źnik zgo nów zwią za nych z cią żą
jest naj wyż szy w kra jach roz wi nię tych. Ok. 700 ko biet
umie ra każ de go ro ku z po wo du po wi kłań cią ży, mó -
wią da ne Cen ters for Di se ase Con trol and Pre ven tion.

Mo niz po wie dzia ła, że ba da nie jest pierw szym, któ -
re po zwa la osza co wać kosz ty ma cie rzyń stwa po epo ce
ACA i bu dzi oba wy, że po mi mo dłu go usta la nych ce -
lów po li ty ka zdro wot na na dal nie za pew nia od po wied -
niej ochro ny opie ki ma cie rzyń skiej. – Są to nie zbęd ne
usłu gi, aby za bez pie czyć każ de mu dziec ku zdro wy start
w ży ciu i aby ro dzi ny do brze so bie ra dzi ły – do da ła.

Adam Wol ski

PROBLEM NAWET DLA UBEZPIECZONYCH KOBIET 

Posiadanie dziecka jest kosztowne
Mimo ochrony wprowadzonej w ustawie o niedrogiej opiece (ACA) kobiety,

które mają ubezpieczenie zdrowotne pracodawcy, mogą płacić tysiące

dolarów z własnej kieszeni za urodzenie dziecka w Stanach Zjednoczonych.
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M
ię dzy na ro do wa Gru pa ds. Stra te gii Re -
gu la cyj nej (IRSG) uzna ła, że po wyj -
ściu Wiel kiej Bry ta nii z Unii Eu ro pej -

skiej 31 stycz nia ko niecz ne bę dzie no we my śle -
nie i ukie run ko wa ne re for my. Bry tyj skie or ga ny
re gu la cyj ne bę dą mu sia ły stwo rzyć wła sne prze -
pi sy fi nan so we, za miast sto so wać opra co wa ne
przez Bruk se lę.

– Bre xit zmie nia struk tu rę wo kół re gu la cji
i mu si my to od zwier cie dlić – po wie dział agen cji
Reu ters Mark Ho ban, prze wod ni czą cy IRSG
i by ły bry tyj ski mi ni ster usług fi nan so wych.

Na Wy spach od po wia da ją za utrzy ma nie
bez pie czeń stwa ryn ków i firm fi nan so wych 
Fi nan cial Con duct Au tho ri ty (FCA) i Bank 
of En gland. 

IRSG we zwa ła do do dat ko we go za pew nie -
nia, że prze pi sy nie po sta wią sek to ra fi nan so -
we go w nie ko rzyst nej sy tu acji kon ku ren cyj nej
wo bec No we go Jor ku, Frank fur tu lub in nych
cen trów na świe cie.

Bry tyj skie or ga ny re gu la cyj ne opie ra ły się
jak do tąd ta kim we zwa niom, oba wia jąc się, że
zwięk szy to pre sję na zła go dze nie prze pi sów.
Ich po przed ni cy mu sie li „uwzględ nić” glo bal ną
ro lę fi nan so wą Wiel kiej Bry ta nii i ze psu ła ich
re pu ta cja „ła god ne go przej ścia” kry zy su
sprzed 10 lat.

– Uży cie sło wa „kon ku ren cyj ność” jest czę sto
dość du żym ob cią że niem – przy znał Ju lian
Adams, dy rek tor ds. praw nych i re la cji z rzą -
dem w fir mie ubez pie cze nio wej M&G oraz
prze wod ni czą cy ra por tu IRSG. – To nie jest kod
w wy ści gu do pój ścia na dno – pod kre ślił Adams,
by ły me ne dżer or ga nu re gu la cyj ne go ds. ubez -
pie czeń w Ban ku An glii.

IRSG to waż na or ga ni za cja w ży ciu fi nan so -
wym na Wy spach. Jest spon so ro wa na przez
dziel ni cę fi nan so wą Ci ty of Lon don i fir mę
The Ci ty UK, pro mu ją cą Wiel ką Bry ta nię ja ko
klu czo we cen trum fi nan so we dla świa ta.

Wiel ka Bry ta nia po zo sta nie człon kiem mię -
dzy na ro do wych or ga ni za cji usta na wia ją cych
stan dar dy fi nan so we po bre xi cie, któ rych nor -
my zwy kle sta no wią pod sta wę prze pi sów kra jo -
wych lub unij nych, a któ re Wiel ka Bry ta nia czę -
sto „po pra wia ła” lub za ostrza ła, pod kre śla ra -
port. Wzy wa Wiel ką Bry ta nię do for mal ne go
uwzględ nie nia norm mię dzy na ro do wych
przy two rze niu prze pi sów, aby unik nąć nie po -
trzeb ne go ich prze kra cza nia, któ re mo gło by za -
szko dzić jej kon ku ren cyj no ści.

– Ja ko re gu la tor upew nij się, że glo bal ny stan -
dard jest do bry dla nas, i po sta raj się ogra ni czyć
w moż li wie naj więk szym stop niu po praw ki
– po wie dział Adams.

Lu cy Fer gus son, głów na au tor ka ra por tu
IRSG i praw nicz ka w fir mie Lin kla ters, ostrze -
gła, że bry tyj skie usta wo daw stwo mo że mieć
po bre xi cie ne ga tyw ny wpływ na do stęp do in -
we sto rów w Unii Eu ro pej skiej.

Ra port we zwał no wą ko mi sję par la men tar -
ną do skon cen tro wa nia się na za sa dach fi nan -
so wych, a nie grze po li tycz nej.

Jest na dzie ja, że ra port spo tka się z przy chyl -
nym przy ję ciem rzą du pre mie ra Bo ri sa John so -
na. Pa mię taj my bo wiem, że fi nan se są naj więk -
szym bry tyj skim sek to rem po dat ko wym, któ ry
mo że nie za pew nić do bre go do stę pu do ryn ku
UE, bę dą ce go naj więk szym klien tem eks por to -
wym Wiel kiej Bry ta nii, kon klu du je Reu ters.

AW

Brytyjskie organy regulacyjne powinny odegrać ważną rolę po

brexicie, aby utrzymać globalną konkurencyjność sektora

finansowego, który ma być mniej podatny na „poprawianie”

międzynarodowych norm. 

FINANSE CHCĄ ZAPEWNIENIA KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEZ ORGANY NADZORU 

City walczy o swoje po brexicie

F
ir ma po in for mo wa ła w koń cu
stycz nia, że jej zysk w IV kwar ta -
le wy niósł 873 mln dol., czy li 3,35

dol. na ak cję. Rok wcze śniej zwięk szył
się o 621 mln dol., czy li o 2,32 dol.
na ak cję. Nic dziw ne go, że ak cjo na riu -
sze za cie ra ją rę ce. Choć nie wszy scy.
Są ta cy, któ rzy mar twią się o skut ki epi -
de mii ko ro na wi ru sa w Chi nach.

Stra ty z ra cji ka ta strof, bez uwzględ -
nie nia kosz tów re ase ku ra cji, wy nio sły
w ostat nim kwar ta le ub.r. 85 mln dol.
w po rów na niu z 610 mln dol. rok wcze -
śniej.

Fir ma Tra vel lers, któ ra jest waż ną
czę ścią wska źni ka Dow Jo nes In du -
strial Ave ra ge, jest jed nym z naj więk -
szych sprze daw ców ubez pie czeń dla
ame ry kań skich firm. Sprze da je tak że
ubez pie cze nia sa mo cho do we i do mów
oso bom pry wat nym i ro dzi nom. A tak -
że po li sy po dróż ne. 

Jest to je den z pierw szych du żych
ubez pie czy cie li ma jąt ko wych w Sta -
nach Zjed no czo nych, któ rzy te raz ogła -
sza kwar tal ne za rob ki. Dla te go je go wy -
ni ki bę dą uważ nie ob ser wo wa ne przez
ca łą bran żę ubez pie cze nio wą ja ko sy -
gnał dla in nych.

Co cie ka we, Tra vel lers zwięk szył
swo je re zer wy z po wo du wzro stu wy -
płat rosz czeń z ty tu łu spraw są do wych
i wy na gro dzeń dla ław przy się głych
po zwięk sze niu re zerw z te go sa me go
po wo du w III kwar ta le 2019 r. „Stra ty

z tych przy czyn by ły wyż sze, niż się
spo dzie wa li śmy”, cy tu je wy po wiedź
jed ne go z człon ków za rzą du agen cja
Reu ters.

Przy cho dy ogó łem ubez pie czy cie la,
w tym przy cho dy z in we sty cji, wzro sły
o 4 %, do 8,06 mld dol. z 7,8 mld dol.
przed ro kiem. Zysk ope ra cyj ny na po -
zio mie pod sta wo wym wy niósł 867 mln
dol., czy li 3,32 dol. na ak cję, prze wyż -
sza jąc pro gno zę 3,29 dol., ja ką po sta wi -
li ana li ty cy dla ak cji ba da nych przez fir -
mę Fact Set. W po przed nim ro ku pod -
sta wo wy do chód wy niósł 571 mln dol.,
czy li 2,13 dol. na ak cję.

Zy ski pod sta wo we są ści śle mo ni to -
ro wa nym wska źni kiem, po nie waż wy -
klu cza ją zre ali zo wa ne już zy ski lub stra -
ty ka pi ta ło we z port fe li in we sty cyj nych
spół ek, a tak że po zy cje, któ re nie ma ją
cha rak te ru po wta rzal nych.

Ak cje, któ re do tej po ry wzro sły
o 3,2% w 2020 r., spa dły o po nad 4%
w ob ro cie ryn ko wym. Ich ce na oscy lo -
wa ła na ko niec stycz nia wo kół 135 dol.
sztu ka. Jed nak eks per ci twier dzą, że
ewen tu al ne roz prze strze nia nie się ko ro -
na wi ru sa z Chin mo że po waż nie za -
szko dzić hol din go wi, gdyż ubez pie cza
on rów nież licz ne po dró że Ame ry ka -
nów i biu ra je or ga ni zu ją ce. Naj waż -
niej sze, że skład ki przy pi sa ne net to,
waż na mia ra wzro stu przy cho dów,
wzro sły o 5,7%, do 7,08 mld dol.

Adam Wol ski

Amerykański gigant Travellers Cos podał, że jego zyski 

w IV kwartale wzrosły, ponieważ straty z odszkodowań 

za katastrofy spadły w porównaniu z rokiem poprzednim.

TRAVELLERS NAJWIĘKSZYM SPRZEDAWCĄ 
UBEZPIECZEŃ DLA FIRM

Straty z katastrof
spadają, zyski rosną

P
ro wa dzi to do roz wo ju no -
wych, opar tych na da nych
mo de li biz ne so wych, któ re

bę dą mieć wpływ na ca ły ubez pie -
cze nio wy łań cuch war to ści. Ta ki
wnio sek sfor mu ło wa no w ra por -
cie Swiss Re za ty tu ło wa nym
„Ubez pie cze nia opar te na da -
nych: go to wi na na stęp ną gra ni -
cę?”. Zda niem au to rów, praw dzi -
wy efekt dźwi gni bę dzie skut -
kiem part ner stwa z do staw ca mi
klu czo wych da nych.

Cho ciaż punkt sty ku kon su -
ment – do staw ca bę dzie przede
wszyst kim cy fro wy, in te rak cje
mię dzy ludz kie na dal bę dą się li -
czyć, a in for ma cja zwrot na
i ana li za po mo gą ubez pie czy -
cie lom usta lić, gdzie oso bi ste
za an ga żo wa nie jest naj bar dziej
efek tyw ne.

Do stęp ność urzą dzeń wy ko -
rzy stu ją cych in ter net i uni wer sal -
na łącz ność zmie ni ły za cho wa -
nia i ocze ki wa nia kon su men tów,
zwłasz cza młod szych. Kon su -
men ci ocze ku ją dziś na tych mia -
sto we go do stę pu do in for ma cji,
trans pa rent no ści i bar dziej sper -
so na li zo wa nych pro duk tów.

Wy miar ludz ki

Przy co raz bar dziej pre cy zyj nej
wie dzy o za cho wa niach kon su -
men tów ro la ubez pie czeń ewo lu -
uje od od szko do wa nia za stra ty
do szer szych usług do rad czych
w kwe stii za po bie ga nia ry zy ku i ła -
go dze nia je go skut ków, za spo ka ja -
jąc zmie nia ją ce się z cza sem po -
trze by za rów no in dy wi du al nych,
jak i ko mer cyj nych klien tów.

Ra port po da je przy kład
zmian w oko licz no ściach ży cio -
wych jed nost ki, ta kich jak mał -
żeń stwo, no wy dom al bo pra ca,

sy gna li zo wa nych przez źró dła
da nych cy fro wych. W od po wie -
dzi ubez pie czy cie le mo gą skie ro -
wać do klien ta sper so na li zo wa ne
za le ce nia co do dzia łań ogra ni -
cza ją cych prze wi dy wa ne ry zy ko. 

Bez po śred nia re la cja z klien ta -
mi bę dzie ewo lu ować, w mia rę jak
no we punk ty sty ku i ka na ły bę dą
ule gać nor ma li za cji, a pro ce sy
back -of fi ce’owe, ta kie jak mar ke -
ting i sprze daż, un derw ri ting i ad -
mi ni stro wa nie rosz cze nia mi bę dą
co raz bar dziej zauto ma ty zo wa ne. 

Ubez pie czy cie le bę dą w sta nie
ukie run ko wać ludz kie za an ga żo -

wa nie na sy tu acje, w któ rych kon -
su men ci ocze ku ją em pa tii, ta kie
jak kry zys zdro wot ny al bo śmierć
w ro dzi nie. Ludz ki wy miar na ob -
sza rach wraż li wych nada ubez -
pie cze niom ludz ką twarz.

Ryn ki wscho dzą ce na prze dzie

W tym mo men cie ubez pie czy -
cie le na ryn kach wscho dzą cych
przo du ją w opty ma li za cji po ten -
cja łu, ja ki ofe ru je di gi ta li za cja,
po nie waż na wie lu z tych ryn ków
już sam punkt wyj ścia jest cy fro -
wy, a nie ana lo go wy.

Ubez pie czy cie le na ryn kach
wscho dzą cych na wią zu ją part -
ner stwo z plat for ma mi i eko sys -
te ma mi cy fro wy mi, aby po łą czyć
to, co na ogół ofe ru ją ist nie ją ce
od daw na fir my sa mo dziel ne,
w kom plek so wą usłu gę. Ubez pie -
czy cie le wno szą zna jo mość un -
derw ri tin gu, na to miast plat for -
my i eko sys te my ofe ru ją do stęp
do klien tów, dzię ki swo jej zdol -
no ści ce lo wa nia w okre ślo ne seg -
men ty i wie dzy o za cho wa niach
użyt kow ni ków, a dzię ki zwie lo -
krot nio nym punk tom sty ku przy -
cią ga ją uwa gę użyt kow ni ków.

Przy szły suk ces ubez pie czy cie li

Na dłuż szą me tę suk ces od nio są
ci ubez pie czy cie le, któ rzy wy ko rzy -
sta ją efekt dźwi gni swo ich in we sty -
cji i part nerstw w za kre sie da nych
i ana li ty ki, opra co wu jąc pro duk ty
ochro ny przed ry zy kiem zgod ne
z ewo lu ują cy mi re gu la cja mi. 

Re gu la cje bę dą od gry wać
waż ną ro lę we wspie ra niu in te -
gra cji no wych tech no lo gii i da -
nych z biz ne sem ubez pie cze nio -
wym na ob sza rze róż nych ju rys -
dyk cji. Aby wy ko rzy stać po ten -
cjał di gi ta li za cji, ubez pie czy cie le
bę dą mu sie li uwzględ niać lo kal -
ne wy mo gi ochro ny da nych
i pry wat no ści. ■

RAPORT SWISS RE

Ludzki wymiar w cyfrowym łańcuchu wartości 
Transformacja cyfrowa sprawia, że konsumenci mogą być lepiej poinformowani i niezależni, 

a ubezpieczycieli wyposaża w narzędzia opracowywania nowych, dopasowanych do indywidualnych

potrzeb produktów i usług oraz doskonalenia istniejących. 



Prze gląd Wy pła cal ność II
prio ry te tem 

Wśród naj waż niej szych za dań
i ce lów nad zo ru Dag ma ra Wie -
czo rek -Bart czak wy mie ni ła prze -
gląd i ak tu ali za cję sys te mu Wy -
pła cal ność II (prio ry tet na la -
ta 2020–2021), tak aby za pro po -
no wa ne przez EIOPA zmia ny by -
ły od po wied nie dla spe cy fi ki kra -
jo we go ryn ku ubez pie czeń. 

– Istot ny mi dla Urzę du oraz
sek to ra ubez pie czeń za gad nie nia -
mi w unij nych pra cach są: prze -
gląd me to dy ki (w tym pa ra me -
trów) ob li cza nia wy mo gu SCR
za po mo cą for mu ły stan dar do wej,
funk cjo no wa nie nad zo ru nad za -
kła da mi w gru pach ka pi ta ło wych
oraz spra woz daw czość i ujaw nia -
nie in for ma cji. Urząd bę dzie tak że
kon ty nu ował pra ce w ob sza rze
gra ni cy umo wy oraz EPIFP, a tak -
że roz wi jał na rzę dzia ana li tycz ne
dot. mo de lu ry zy ka po ża ru oraz
LAC DT – po wie dzia ła wi ce prze -
wod ni czą ca KNF.

Do prio ry te tów le gi sla cyj nych
UKNF w pra cach nad no we li za -
cją prze pi sów za li czy ła te mat
zrów no wa żo ne go roz wo ju,
zwłasz cza tak so no mię, ry zy ko
kli ma tycz ne ja ko ele ment za rzą -
dza nia ry zy kiem, te sty wa run -
ków skraj nych z kil ku let nim ho -
ry zon tem oraz wpływ emi sji i za -
ku pu gre en bonds na wy móg ka -
pi ta ło wy i na ka pi tał za kła dów
ubez pie czeń, a tak że te mat spra -
woz daw czo ści, pod ką tem wy eli -
mi no wa nia obo wiąz ków spra -
woz daw czych, któ re nie ge ne ru -
ją war to ści do da nej dla or ga nów
nad zo ru. 

– Ko lej nym ob sza rem prze glą -
du dy rek ty wy Wy pła cal ność II,
o któ rym nie moż na za po mi nać,
są pro po zy cje do ty czą ce pre wen -
cyj nych pla nów na praw czych dla
pod mio tów sys te mo wo istot nych. 
Pla nu je my ak tyw ność w za kre sie
ure gu lo wa nia kwe stii ob li ga cji 

hy bry do wych (Co Cos), fun du szu
po mo co we go oraz upo rząd ko wa -
nej re or ga ni za cji i li kwi da cji pod -
mio tów ryn ku ubez pie cze nio we go
– za po wie dzia ła. – Naj waż niej szy -
mi ob sza ra mi w II fi la rze sys te mu
Wy pła cal ność II są oso bi sta od po -
wie dzial ność osób klu czo wych
(człon ków za rzą du, człon ków rad
nad zor czych oraz in nych osób klu -
czo wych), za rzą dza nie ry zy kiem
w za kła dach ubez pie czeń oraz
ujaw nia nie in for ma cji.

Dag ma ra Wie czo rek -Bart czak
przy po mnia ła, że w ce lu za pew -
nie nia trans pa rent no ści dzia łań

w pro ce sie nad zo ru nad funk cja -
mi klu czo wy mi KNF opra co wa -
ła me to dy kę oce ny od po wied nio -
ści człon ków or ga nów pod mio -
tów nad zo ro wa nych przez nią.
Za po wie dzia ła też wy da nie ana -
lo gicz nej me to dy ki do ty czą cej
in nych osób wy ko nu ją cych in ne
funk cje klu czo we. 

Wi ce prze wod ni czą ca zwró ci -
ła rów nież uwa gę na dwa szcze -
gól nie istot ne dla ubez pie czeń
kry te ria oce ny: do świad cze nie
i umie jęt no ści od po wied nie
do peł nio nej funk cji oraz rę koj -
mię pro wa dze nia spraw za kła du
ubez pie czeń w spo sób na le ży ty.
Za po wie dzia ła rów nież, że
w 2020 r. nad zór pla nu je do ko -
nać prze glą du dzia łal no ści klu -
czo wych funk cji (za rzą dza nia ry -
zy kiem, ak tu arial nej oraz au dy tu
we wnętrz ne go). Ko mi sja bę dzie

tak że zwra cać szcze gól ną uwa gę
na rze tel ność spra woz daw czo ści
do or ga nu nad zo ru – nie tyl ko
ter mi no wość, ale ja kość prze ka -
zy wa nych in for ma cji i da nych). 

Bę dą no we re ko men da cje

Dag ma ra Wie czo rek -Bart czak
zwró ci ła uwa gę, że jed nym
z istot nych ele men tów pra cy
UKNF w ob sza rze za rzą dza nia
ry zy kiem bę dzie wy da nie re ko -
men da cji do ty czą cych za rzą dza -
nia ry zy kiem in we sty cyj nym
oraz ope ra cyj nym (pra ce nad ty -

mi do ku men ta mi roz pocz ną się
od po wied nio w II po ło wie
i IV kwar ta le te go ro ku). 

Z ko lei w 2021 r. roz pocz ną się
pra ce nad re ko men da cją do ty czą -
cą sys te mu kon tro li we wnętrz nej
i au dy tu we wnętrz ne go.

„Uef ki” ob sza rem 
szcze gól ne go zna cze nia

Wi ce prze wod ni czą ca Ko mi sji
pod kre śli ła, że UKNF ocze ku je,
że wdro że nie for mu la rzy spra -
woz daw czych do ty czą cych ubez -
pie czeń na ży cie z UFK z czę sto -
tli wo ścią mie sięcz ną oraz kwar -
tal ną, do któ rych za kła dy zo sta ły
zo bo wią za ne pi smem Urzę du
z 27 stycz nia, po zwo li na zwięk -
sze nie sku tecz no ści nad zo ru
nad dzia łal no ścią za kła dów ubez -
pie czeń w ob sza rze ubez pie czeń

na ży cie z UFK i ry zyk z nich wy -
ni ka ją cych, w tym w szcze gól no -
ści na we ry fi ka cję do sto so wa nia
się przez za kła dy ubez pie czeń
do sta no wi ska UKNF z 17 lip -
ca 2019 r. oraz w kon tek ście pla -
no wa ne go wpro wa dze nia in ter -
wen cji pro duk to wej. 

Nad zór po dej mie też sto sow ne
dzia ła nia zmie rza ją ce do wpro wa -
dze nia for mu la rzy do roz po rzą -
dze nia Mi ni ster stwa Fi nan sów
w spra wie do dat ko wych spra woz -
dań fi nan so wych i sta ty stycz nych
za kła dów ubez pie czeń.

Roz bu do wa spra woz daw czo ści
do ty czą cej ka na łów dys try bu cji

Urząd pla nu je rów nież wpro -
wa dze nie do dat ko wej, bar dziej
roz bu do wa nej spra woz daw czo -
ści o ka na łach dys try bu cji, naj -
waż niej szych dys try bu to rach
i pro duk tach sprze da wa nych
przez za kła dy. Wdro że nie tych
for mu la rzy (po cząt ko wo na żą -
da nie, a w przy szło ści po przez
roz sze rze nie roz po rzą dze nia
MF) ma obej mo wać już da ne
za I pół ro cze 2020 r. 

– Wcze śniej prze pro wa dzi my ich
kon sul ta cje z wy bra ny mi za kła da -
mi ubez pie czeń. Po dej mu je my rów -
nież dzia ła nia, w tym m.in. ana li -
zu jąc roz wią za nia w in nych kra -
jach UE, ma ją ce na ce lu na ło że nie
w przy szło ści obo wiąz ku spra woz -
daw cze go bez po śred nio na naj -
więk szych dys try bu to rów pro duk -
tów ubez pie cze nio wych. W ob sza -
rze ochro ny klien ta szcze gól nym
za in te re so wa niem or ga nu nad zo ru
zo sta nie ob ję te za rzą dza nie ry zy -
kiem „re la cji z klien tem” przez za -
kła dy ubez pie czeń na każ dym eta -
pie cy klu ży cia pro duk tu ubez pie -
cze nio we go – za po wie dzia ła Dag -
ma ra Wie czo rek -Bart czak. 

We ry fi ka cja spo so bu za rzą -
dza nia tym ry zy kiem zo sta nie
zre ali zo wa na w ra mach opra co -
wy wa nej obec nie in ter wen cji

pro duk to wej (ma zo stać wy da na
w kwiet niu te go ro ku) i kon tro li
w za kre sie przy go to wy wa nia pro -
duk tów in we sty cyj nych. 

Do koń ca 2021 r. KNF za mie -
rza skon tro lo wać wszyst kie za -
kła dy ofe ru ją ce po li sy z UFK
pod ką tem po praw no ści wy ko ny -
wa nia ana li zy po trzeb klien ta
(zwłasz cza jej za war to ści). Nad -
zór bę dzie też zwra cać uwa gę,
jak to wa rzy stwa za rzą dza ją pro -
ce sem ba da nia po trzeb w ce lu
ogra ni cza nia ry zy ka mis sel lin gu.
Po nad to KNF prze ana li zu je
i oce ni sys tem za rzą dza nia ry zy -
kiem za kła dów. Spraw dza ne bę -
dą pro ce sy oraz efek tyw ne me to -
dy za rzą dza nia ry zy kiem in we -
sty cyj nym, ope ra cyj nym i ak tu -
arial nym. 

Seg ment OC do kon tro li

Dag ma ra Wie czo rek -Bart czak
za po wie dzia ła, że nad zór bę dzie
na dal ak tyw ny w swo ich czyn no -
ściach do ty czą cych seg men tu OC
po sia da czy po jaz dów me cha nicz -
nych (ppm). Ma się ona od by wać
na dwóch płasz czy znach. – Pierw -
sza to kon tro le li kwi da cji szkód
pod ką tem ter mi no wo ści, obo wiąz -
ków in for ma cyj nych oraz wy pła ca -
nych od szko do wań. Dru ga to ak -
tyw ność re gu la cyj na. KNF za mie -
rza współ pra co wać z Mi ni ster -
stwem Spra wie dli wo ści nad przy go -
to wa niem re gu la cji usta wo wych do -
ty czą cych li kwi da cji szkód. W za -
kre sie ure gu lo wa nia wy so ko ści za -
do śću czy nie nia za śmierć w wy pad -
ku ko mu ni ka cyj nym ak tu al ne po -
zo sta ją wy ni ki prac Fo rum Za d-
o śću czy nień przy KNF, w tym 
wy pra co wa na ta be la wy so ko ści 
za do śću czy nień za śmierć przy go to -
wa na na pod sta wie wy ro ków są do -
wych, a tak że opra co wa ny pro jekt
usta wy. Ak tu al ność ta be li po win na
być za pew nio na przez wa lo ry za cję
na pod sta wie zmian śred nie go 
wy na gro dze nia ogła sza ne go przez
GUS – za po wie dzia ła wi ce prze -
wod ni czą ca KNF.

Od no sząc się do kwe stii zwią -
za nych z au ta mi za stęp czy mi,
przy zna ła z ko lei, że nad zór do -
strze ga po trze bę wpro wa dze nia
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Jakie działania nadzoru 
czekają sektor ubezpieczeń

31 stycznia 2020 r. Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru

Finansowego odpowiedzialna w Urzędzie KNF za sektor ubezpieczeń, spotkała się z jego

przedstawicielami. W trakcie spotkania przedstawiła plan działań UKNF w latach 2020–2024 w zakresie

nadzoru nad tą częścią rynku finansowego.

W obszarze ochrony klienta
szczególnym zainteresowaniem
organu nadzoru zostanie 
objęte zarządzanie ryzykiem 
„relacji z klientem” przez zakłady
ubezpieczeń na każdym etapie cyklu
życia produktu ubezpieczeniowego.



re gu la cji opra co wa nej przy je go
udzia le w ra mach prac w MS.
Pro jekt za kła da, że go spo da -
rzem pro ce su ma być za kład
ubez pie czeń, a do pie ro gdy nie
sta nie na wy so ko ści za da nia, za -
sto so wa nie bę dzie mia ła ta be la
ry czał to wa. 

– Re ali za cja za sa dy peł ne go od -
szko do wa nia od no si się w szcze gól -
no ści do ba da nia po praw no ści wy -
cen i kosz to ry sów. Ob szar ten nie
na le ży do za kre su kom pe ten cji
KNF, lecz bie głych rze czo znaw ców.
UKNF jest jed nak go to wy na dys ku -
sję nad pro po zy cja mi ure gu lo wa nia
te go ob sza ru i współ pra cę przy opra -
co wa niu pro po zy cji zmian. W oce -
nie UKNF jed ną z moż li wych pro -
po zy cji jest zwięk sze nie ro li za kła -
dów ubez pie czeń i uczy nie nie ich
od po wie dzial ny mi za ca ły pro ces
od ode bra nia uszko dzo ne go po jaz -
du, przez za ofe ro wa nie po jaz du za -
stęp cze go po na pra wę i do star cze nie
po szko do wa ne mu na pra wio ne go
po jaz du – po wie dzia ła Dag ma ra
Wie czo rek -Bart czak. 

Dys try bu cja ubez pie czeń

Przy zna ła też, że jed nym z klu -
czo wych ob sza rów dzia łań nad -
zor czych Urzę du bę dzie dys try bu -
cja ubez pie czeń. – Za ło że nia spra -
wo wa ne go nad zo ru obej mu ją
w szcze gól no ści: zba da nie stop nia
wdro że nia i sto so wa nia wy mo gów
do ty czą cych dys try bu cji ubez pie -
czeń przez dys try bu to rów ubez pie -
czeń, za rów no w ra mach pro wa dzo -
ne go nad zo ru ana li tycz ne go (ana li -
za „zza biur ka”), jak i kon tro li (in -
spek cji), zba da nie stop nia wdro że -
nia i sto so wa nia wy mo gów do ty czą -
cych dys try bu cji ubez pie czeń w ka -
na le ban cas su ran ce, roz wój funk -
cjo nal no ści no we go Re je stru 
Po śred ni ków Ubez pie cze nio wych,
wdro że nie w ra mach Re je stru Po -
śred ni ków Ubez pie cze nio wych na -
rzę dzi o cha rak te rze ana li tycz no -
-nad zor czym – wy mie ni ła. 

Do te go do da ła wy bór dys try -
bu to rów, wzglę dem któ rych bę dą
pro wa dzo ne dzia ła nia nad zor cze
we dług wiel ko ści pod mio tu/udzia -
łu w ryn ku, wy so kiej/pod wyż szo -
nej in ten syw no ści nad zor czej wo -
bec za kła du ubez pie czeń, roz pro -
sze nia geo gra ficz ne go dys try bu to -
rów, dys try bu owa nych przez pod -
miot pro duk tów ubez pie cze nio -
wych, skarg/re kla ma cji/sy gna łów

z ryn ku do ty czą cych dys try bu to -
ra, ro dza ju/ka na łu dys try bu cji
(kon cen tra cja na ka na le ban cas -
su ran ce) oraz ja ko ści da nych re je -
stro wych. 

– Nad zór nad dys try bu cją ubez -
pie czeń opie ra się i opie rać się bę -
dzie na dzia ła niach ana li tycz nych,
kon tro l nych oraz sto so wa niu środ -
ków nad zo ru na stęp cze go, do któ -
rych na le żą przede wszyst kim sank -
cje ad mi ni stra cyj ne – za po wie dzia -
ła wi ce prze wod ni czą ca Ko mi sji.

Przy po mnia ła rów nież, że
w ub.r. nad zór skie ro wał do wy -
bra nych za kła dów an kie tę do ty -
czą cą DU (I tu ra an kie ty). Słu ży -
ła ona po zy ska niu in for ma cji po -
zwa la ją cych na: we ry fi ka cję speł -
nia nia wy mo gów z za kre su dys -
try bu cji ubez pie czeń, w szcze -
gól no ści okre ślo nych w prze pi -
sach pra wa zwią za nych z wej -
ściem w ży cie w 2018 r. no we go
re żi mu w ob sza rze DU, zba da nie
mo de lu współ pra cy za kła du
ubez pie czeń z po śred ni ka mi
ubez pie cze nio wy mi, do ko na nie
ana li zy o cha rak te rze sys te mo -
wym, do ty czą cej za an ga żo wa nia
w kwe stie zwią za ne z dys try bu -
cją ubez pie czeń na po zio mie or -
ga nów za kła du ubez pie czeń oraz
w ob sza rze sys te mu za rzą dza nia.
KNF pla nu je wy sła nie do ko lej -
nych wy bra nych za kła dów II tu -

ry an kie ty do ty czą cej dys try bu cji
ubez pie czeń. Pod su mo wa nie wy -
ni ków obu tur an kiet pla no wa ne
jest w II kwar ta le 2020 r. 

Prze pro wa dzo ne zo sta nie
rów nież ba da nie an kie to we
wśród wy bra nych po śred ni ków

ubez pie cze nio wych, w szcze gól -
no ści ban ków i mul tia gen tów.
W 2019 r. część z nich otrzy ma ła
już an kie tę, któ ra mia ła na ce lu
zba da nie stop nia wdro że nia i sto -
so wa nia przez agen tów wy mo -
gów oraz obo wiąz ków w za kre sie
DU. Rów nież i tu taj pod su mo wa -
nie an kiet pla no wa ne jest
na II kw. 2020 r. Wnio ski z nich
ma ją sta no wić ba zę do dal szych
dzia łań nad zor czych, w szcze gól -
no ści dzia łań wo bec dys try bu to -
rów ubez pie czeń w przy pad ku
stwier dze nia nie pra wi dło wo ści.

Bę dą zmia ny w Re ko men da cji
do ty czą cej ba da nia 

ade kwat no ści pro duk tu

Dag ma ra Wie czo rek -Bart czak
ujaw ni ła, że nad zór roz po czął pra -
ce nad ak tu ali za cją Re ko men da cji

do ty czą cych ba da nia ade kwat no ści
pro duk tu. Ana li zie pod da wa ne są
w szcze gól no ści pro po zy cje zmian
zgło szo ne przez PIU. Ce lem ana li -
zy jest uwzględ nie nie zmia ny oto -
cze nia praw ne go zwią za ne go z wej -
ściem w ży cie re gu la cji do ty czą -
cych dys try bu cji ubez pie czeń oraz
do tych cza so wych do świad czeń do -
ty czą cych prak ty ki sto so wa nia tych
Re ko men da cji. Pro jekt zmie nio -
nych Re ko men da cji ma uj rzeć
świa tło dzien ne w II kw. 2020 r. 

Wi ce prze wod ni czą ca KNF
prze ka za ła, że w pla nach jest

rów nież zwięk sze nie in ten syw -
no ści nad zo ru in spek cyj ne go
nad dys try bu to ra mi ubez pie -
czeń. W 2020 r. skon tro lo wa ne
ma ją być ban ki, dys try bu to rzy
ubez pie czeń, naj więk sze mul tia -
gen cje oraz wy bra ni bro ke rzy.
Kon tro la dys try bu to rów ubez pie -
czeń obej mu je wy peł nia nie wy -
mo gów for mal nych (zgło sze nie
do re je stru, po sia da nie OC), re -
ali za cję obo wiąz ków in for ma cyj -
nych wo bec klien tów, pro ces
okre śle nia wy ma gań i po trzeb
klien ta oraz przed sta wie nie in -
for ma cji o pro duk cie, a tak że
przy go to wa nie i udzie le nie po ra -
dy bro ker skiej na pod sta wie ana -
li zy do ku men ta cji z za war cia wy -
bra nych umów ubez pie cze nia,
sys tem wy na gra dza nia dys try bu -
to ra (np. czy nie pro mu je ofe ro -
wa nia wy bra nych pro duk tów). 

– Kon tro le bę dą rów nież pro -
wa dzo ne u ma łych i śred nich
agen tów ubez pie cze nio wych i bro -
ke rów ubez pie cze nio wych i re ase -
ku ra cyj nych. UKNF za mie rza
rów nież sku pić się na zba da niu ja -
ko ści nad zo ru spra wo wa ne go
przez za kład ubez pie czeń nad dys -
try bu to rem – za po wie dzia ła Dag -
ma ra Wie czo rek -Bart czak. Przy -
zna ła, że we dług za ło żeń Urzę -
du, stan dar do wym środ kiem
nad zor czym w przy pad ku nie -
pra wi dło wo ści u dys try bu to rów
bę dą za le ce nia po kon trol ne.
W przy pad ku ra żą ce go na ru sza -
nia prze pi sów czy też utrud nia -
nia pro wa dze nia in spek cji KNF
bę dzie sto so wać sank cje w po -
sta ci kar pie nięż nych lub pu -
blicz ne go oświad cze nia wska zu -
ją ce go oso bę od po wie dzial ną
za na ru sze nie pra wa oraz cha -
rak ter te go na ru sze nia. 

Dłu go fa lo we dzia ła nia nad zo -
ru obej mo wać też ma ją ana li zę
obo wią zu ją cych prze pi sów pra -
wa sto so wa ne go w za kre sie dys -
try bu cji ubez pie czeń. W uza sad -
nio nych przy pad kach KNF przy -
go tu je i prze ka że pro po zy cje
zmian le gi sla cyj nych. 

Re ko men da cja U
bę dzie zak tu ali zo wa na 

– Do strze ga my ko niecz ność no -
we li za cji pew nych roz wią zań przy -
ję tych na eta pie wdra ża nia usta wy
o dys try bu cji, m.in. w za kre sie
moż li wo ści na kła da nia kar pie -
nięż nych za na ru sze nie obo wiąz -
ku prze pro wa dze nia szko leń za wo -
do wych (w obec nym sta nie praw -
nym moż na wy dać za le ce nia al bo
cof nąć ze zwo le nie). Ko niecz no ścią
sta ła się rów nież ana li za i ak tu ali -
za cja Wy tycz nych do ty czą cych
dys try bu cji ubez pie czeń, Re ko -
men da cji do ty czą cych sys te mu za -
rzą dza nia pro duk tem oraz Re ko -
men da cji U. 

Mo dy fi ka cja wy tycz nych i re ko -
men da cji wy ni ka w szcze gól no ści
ze zmia ny oto cze nia praw ne go
zwią za ne go z wej ściem w ży cie
unij nych i kra jo wych re gu la cji do -
ty czą cych dys try bu cji ubez pie czeń
oraz z do tych cza so wych do świad -
czeń zwią za nych ze sto so wa niem
tych że wy tycz nych i re ko men da cji.
Przed mio tem za in te re so wa nia
Urzę du bę dzie tak że zgod ność
prze pro wa dza nia eg za mi nów
agen cyj nych z wy mo ga mi pra wa
oraz wy ko ny wa nie obo wiąz ku od -
by cia szko le nia za wo do we go – za -
po wie dzia ła Dag ma ra Wie czo -
rek -Bart czak. 

■
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W planach jest zwiększenie
intensywności nadzoru inspekcyjnego
nad dystrybutorami ubezpieczeń. 
W 2020 r. skontrolowane mają być
banki, dystrybutorzy ubezpieczeń,
największe multiagencje 
oraz wybrani brokerzy.
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P
od czas wy da rze nia za pre zen to -
wa ne zo sta ną naj now sze 
roz wią za nia tech no lo gicz ne.

Z ko lei za pro sze ni go ście opo wie -
dzą o no wo ściach w bran ży. Te ma -
ty ka kon fe ren cji bę dzie oscy lo wać
wo kół ta kich za gad nień, jak m.in.
ubez pie cze nio we sys te my zin te gro -
wa ne, sys te my wspie ra ją ce po śred -
nic two ubez pie cze nio we, ana li za
i prze twa rza nie da nych, na rzę dzia
kla sy BI, na rzę dzia wspar cia sprze -
da ży pro duk tów ubez pie cze nio -
wych oraz wspie ra ją ce omni ka na ło -
wość sprze da ży i kon takt z klien -

tem, cy be rza gro że nia, za rzą dza nie
ry zy kiem ubez pie cze nio wym, roz -
wią za nia an ty frau do we czy no wo -
cze sne tech no lo gie mo bil ne. Pod -
czas kon fe ren cji jej uczest ni cy bę dą
mie li rów nież czas na wy mia nę 
do świad czeń.

Spo tka nie jest skie ro wa ne
do przed sta wi cie li to wa rzystw
ubez pie cze nio wych: wyż szej i śred -
niej ka dry za rzą dza ją cej, spe cja li -
stów ds. roz wo ju biz ne su, ds. roz -
wo ju IT i ds. in no wa cyj no ści oraz
in for ma ty ków. 

■

KONFERENCJA

IT w Ubezpieczeniach
3 marca 2020 r. w hotelu Novotel Airport 

w Warszawie odbędzie się XIX edycja konferencji

poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego

„IT w Ubezpieczeniach”. Patronem medialnym

wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

BADANIE RANKOMAT 

Najbardziej boimy się pożaru!
98% uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie

rankomat.pl obawia się zniszczenia lub włamania do swoich domów.

Tyle samo zadeklarowało, że przed dłuższym wyjazdem

odpowiednio zabezpiecza swoją nieruchomość. Zdecydowana

większość badanych posiada także polisę mieszkaniową, 

która chroni ich domy przynajmniej przed pożarem. 

E
ks per ci ran ko mat.pl spraw dzi li, ja kie
są naj więk sze oba wy, za bez pie cze nia
i do świad cze nia Po la ków, któ re do ty -

czą bez pie czeń stwa ich do mów.
Ba da ni naj bar dziej oba wia ją się po ża -

ru. 62% z nich za de kla ro wa ło ta ką oba wę.
Na dru gim miej scu zna la zło się wła ma nie,
a na trze cim wy buch ga zu, któ rych oba wia
się ko lej no 48% i 40% re spon den tów. Naj -
mniej sze oba wy wzbu dza ją z ko lei osu nię cia
zie mi i ude rze nia po jaz du – po 3% wska zań. 

Z oba wą o swój dom idzie tak że po trze -
ba je go ubez pie cze nia. 69% ba da nych za de -
kla ro wa ło, że po sia da ubez pie cze nie, któ re
chro ni nie ru cho mość przed po ża ra mi. 58%
ubez pie cza się na wy pa dek kra dzie ży,
a 57% od za la nia. 

– Miesz ka nia i do my to naj cen niej sza
część na sze go ma jąt ku, czę sto sta no wią ca do -
ro bek na sze go ży cia. Mi mo to wie le osób nie
pa mię ta o ich ubez pie cze niu – du żo czę ściej
ubez pie cza my na sze sa mo cho dy, choć ich
utra ta nie by ła by tak do tkli wa jak utra ta da -
chu nad gło wą. Tym cza sem śred nia ce na po -
li sy dla do mu czy miesz ka nia jest o po nad
po ło wę niż sza niż koszt ubez pie cze nia 

sa mo cho du – ko men tu je To masz Ma saj ło,
pre zes za rzą du Ran ko mat.

41% an kie to wa nych przy zna ło, że w cią -
gu ostat nich 5 lat ich nie ru cho mość do zna -
ła szko dy. Naj częst szą jej przy czy ną by ło
za la nie (18%). Na dru gim miej scu zna la zła
się po wódź lub ulew ne desz cze (7%),
a na trze cim wła ma nie i prze pię cie (6%).
Po żar przy tra fił się 4% re spon den tów, tak
sa mo jak wy buch ga zu i ude rze nie pio ru na. 

Pra wie 70% an kie to wa nych za de kla ro wa -
ło, że zda rza im się wró cić do do mu, aby
spraw dzić, czy za mknę li drzwi, zga si li świa -
tło, za krę ci li gaz lub wy łą czy li ja kieś urzą dze -
nie. Przed dłuż szym wy jaz dem naj czę ściej
spraw dza ne jest za mknię cie okien i drzwi
bal ko no wych (73%). Nie wie le mniej ba da -
nych wy pi na urzą dze nia z gniaz dek (70%).
Tyl ko 2% nie wy ko nu je żad nej czyn no ści.   ■

O ba da niu. Da ne po cho dzą z ba da nia
„Bez pie czeń stwo w do mu”, któ re zo sta ło
prze pro wa dzo ne na zle ce nie ran ko mat.pl
przez WAVEMAKER na gru pie N=303
w wie ku 18–64 lat.

Formularz zgłoszeniowy 
jest dostępny pod adresem: 

bit.ly/2uij3ij

Śniadanie odbędzie się w siedzibie
DWF Poland Jamka sp.k.

pl. Stanisława Małachowskiego 2 w Warszawie.

P
a tro nem me dial nym wy da rze -
nia jest „Ga ze ta Ubez pie cze -
nio wa”. Spo tka nie bę dzie ko -

lej nym z cy klu śnia dań biz ne so -
wych or ga ni zo wa nych wspól nie
z eks per ta mi bran ży ubez pie cze nio -
wej. Obej mu ją one sze ro kie spek -
trum te ma tów do ty czą cych naj waż -
niej szych zmian od no szą cych się
do za kła dów ubez pie czeń. Ce lem
spo tkań jest m.in. omó wie nie naj -
waż niej szych zmian w pra wie, usys -
te ma ty zo wa nie do tych cza so wej
wie dzy oraz wy mia na do świad czeń
prak tycz nych.

Pro gram spo tka nia po wsta nie
na pod sta wie na de sła nych za gad nień

/pro po zy cji uczest ni ków. Śnia da nie
po pro wa dzi Pa weł Sty kow ski, rad ca
praw ny, lo cal part ner, szef prak ty ki
ubez pie cze nio wej w kan ce la rii
DWF Po land.

Spo tka nie jest kie ro wa ne do za -
kła dów ubez pie czeń oraz re ase ku -
ra cji, od dzia łów za gra nicz nych ZU,
ubez pie czy cie li dzia ła ją cych w Pol -
sce na za sa dzie swo bo dy świad cze -
nia usług, bro ke rów ubez pie cze nio -
wych oraz re ase ku ra cyj nych, agen -
tów ubez pie cze nio wych, spe cja li -
stów zaj mu ją cych się szko da mi 
oso bo wy mi, nie za leż nych firm li -
kwi da cji szkód, a tak że kan ce la rii
od szko do waw czych.                      ■

27 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się III śniadanie

biznesowe dla zakładów ubezpieczeń. Spotkanie będzie

poświęcone prawnym aspektom procesu likwidacji

szkód, z uwzględnieniem szkód transgranicznych. 

ŚNIADANIE BIZNESOWE 

Proces likwidacji szkód 
– aspekty prawne

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się
poprzez formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej

wydarzenia: gigacon.org/event/ubez_waw_2020/ 

Kontakt z organizatorem: 
karina.strojek@gigacon.org

kom. 600-677-473
marzena.wiktorowicz@gigacon.org

kom. 515 505 503



W
po ło wie stycz nia Pol -
ska Izba Ubez pie czeń
prze ka za ła eu ro pej skie -

mu nad zor cy swo je po stu la ty. 

Iwo na Szczę sna, sze fo wa
przed sta wi ciel stwa Izby w Bruk -
se li, na pi sa ła na blo gu PIU, że
po czte rech la tach od wdro że -
nia So lven cy II or ga ni za cja jest
prze ko na na, że sys tem ge ne ral -
nie dzia ła do brze. 

„Sys tem pro mu je na le ży te za -
rzą dza nie ry zy kiem, przy czy nił
się do zwięk sze nia ochro ny
klien tów. Jed nak pew ne zmia ny
są ko niecz ne, nie któ re rze czy
war to uspraw nić, cho ciaż by dla -
te go, że w prak ty ce z nie któ rych
za sad za kła dy ubez pie czeń
w Pol sce nie mo gą sko rzy stać”
– wska za ła eks pert ka.

Za sa da pro por cjo nal no ści 

W swo ich po stu la tach prze -
ka za nych EIOPA Izba pod kre -
śli ła, że je śli Wy pła cal -
ność II po win na na ka zy wać rze -
tel ne za rzą dza nie ry zy kiem,
klu czo we jest prze kie ro wa nie
za so bów za kła dów ubez pie czeń
do ob sza rów obar czo nych 

naj więk szym ry zy kiem. Jed nak
w prak ty ce nie któ re pod mo du ły
for mu ły stan dar do wej nie są
istot ne i wno szą nie wiel ki
wkład w wy móg ka pi ta ło wy
SCR. Na to miast ich do kład ne
ob li cze nia znacz nie ob cią ża ją
za so by, nie przy czy nia jąc się
w rze czy wi sto ści do lep szej
ochro ny ubez pie cza ją ce go. 

Dla te go też zda niem PIU
trze ba w prak ty ce sze rzej sto -
so wać za sa dę pro por cjo nal no -
ści. „I tak mię dzy in ny mi
w tzw. fi la rze pierw szym SII
po win na funk cjo no wać au to -
ma tycz na moż li wość uprosz -
czeń dla ubez pie czy cie li, któ -
rzy speł nia ją okre ślo ne kry te -
ria ska li, zło żo no ści i cha rak te -
ru ry zy ka. Ubez pie czy cie le po -
win ni móc do my śl nie ko rzy -
stać z uprosz czeń, bez skom -
pli ko wa ne go i dłu go trwa łe go
pro ce su au to ry za cji ta kie go
uprosz cze nia. Or gan nad zo ru
po wi nien po no sić cię żar do wo -
du, że bar dziej skom pli ko wa ne
ob li cze nia wy ka zu ją znacz nie
wyż sze wy ni ki. Po dob ne po dej -
ście na le ży za sto so wać do po -
zo sta łych fi la rów Wy pła cal no -
ści II” – czy ta my.

Brak trans pa rent no ści 

pro ce su kon sul ta cji

PIU we zwa ła też EIOPA m.in.
do więk szej przej rzy sto ści w za -
kre sie pro po zy cji zmian w ra -
mach tej re wi zji. Izba sprze ci wi ła
się wpro wa dza niu zmian o zna -
czą cym wpły wie tyl ko z udzia łem
ogra ni czo nej licz by za kła dów, co
jej zda niem jest kon se kwen cją
sku pie nia się EIOPA na naj więk -
szych gra czach na ryn ku i naj -
więk szych ryn kach. 

„Je że li jed nak roz wa ża przej -
ście ze sto py opar tej na ob li ga -
cjach na sto pę swa po wą, chce my
uza sad nie nia ta kiej pro po zy cji.
Nie chce my, by by ło to wpro wa -
dza ne tyl ny mi drzwia mi do re wi -
zji. Ko niecz na jest ana li za kosz tów
i ko rzy ści ta kiej opcji” – czy ta my.
PIU za re ko men do wa ła po zo sta -
nie przy obec nej me to dzie w od -
nie sie niu do pod sta wy ob li cza nia
sto py wol nej od ry zy ka, tj. po zo -
sta nie przy sto pie skar bo wej.

Zbyt kosz tow na 

spra woz daw czość

Izba za chę ci ła też EIOPA
do am bit niej szej re wi zji prze pi sów

do ty czą cych spra woz daw czo ści
i ujaw nień. PIU po pie ra de kla -
ro wa ne ce le, tj. uspraw nie nie
ujaw nia nia in for ma cji i zwięk -
sze nie za sto so wa nia za sa dy pro -
por cjo nal no ści. W jej oce nie za -
pro po no wa ne zmia ny są da le kie
od osią gnię cia te go ce lu i znacz -
nie zwięk szą (a nie zmniej szą)
ob cią że nie. 

„Cho dzi np. o roz dzie la nie ra -
por tu SFCR na dwa: dla pro fe sjo -
nal nych uczest ni ków ryn ku i dla
ubez pie czo nych oraz ra por to wa -
nie ich w róż nych ter mi nach. Nie
ma to sen su – zwłasz cza że za in -
te re so wa nie obec nym SFCR jest
bar dzo ma łe” – czy ta my.

Wy mo gi ka pi ta ło we

W przy pad ku wy mo gów ka pi -
ta ło wych PIU uwa ża za klu czo wy
pro blem za pew nie nie moż li wo ści
za sto so wa nia za sa dy pro por cjo -
nal no ści. Izba wska zu je, że dziś to
ubez pie czy ciel mu si udo wod nić,
że wy ni ki uprosz czo ne go ob li cze -
nia nie od bie ga ją istot nie od bar -
dziej skom pli ko wa nych ob li czeń.
Dla mniej szych ubez pie czy cie li to
znów więk sze kosz ty, wy ni ka ją ce
m.in. z ko niecz no ści za trud nie nia
ze wnętrz ne go kon sul tan ta. 

Po za pro por cjo nal no ścią PIU
zwró ci ła uwa gę na ko niecz ność
zmia ny mo du łu ry zy ka ka ta stro -
ficz ne go, szcze gól nie istot ną dla
ma łych i śred nich za kła dów ubez -
pie czeń. We dług or ga ni za cji na le -
ża ło by im umoż li wić sto so wa nie
roz wią zań już ist nie ją cych na ryn -
ku, w tym do stęp nych mo de li.

PIU za chę ci ła rów nież EIOPA
do zmia ny po dej ścia do eks po zy -
cji wo bec pa pie rów skar bo wych
w wa lu cie ob cej. Eu ro pa nie po -
win na two rzyć prze wag kon ku -
ren cyj nych dla kra jów stre fy eu ro.

Re so lu tion 

w ubez pie cze niach 

W od nie sie niu do re struk tu ry -
za cji i upo rząd ko wa nej li kwi da cji

PIU pod kre śli ła, że prze nie sie -
nie port fe la jest za zwy czaj wy -
star cza ją ce, aby po ra dzić so bie
z nie pra wi dło wo ścia mi w dzia -
łal no ści da ne go za kła du ubez -
pie czeń. Dla te go wszel kie do -
dat ko we środ ki za pro po no wa ne
przez eu ro pej skie go nad zor cę
na le ży roz pa try wać ostroż nie,
z uwzględ nie niem róż nic mię -
dzy mo de la mi biz ne so wy mi
ban ków i za kła dów ubez pie -
czeń. 

Zda niem Izby nie moż na też
na kła dać eu ro pej skich na rzę dzi
re struk tu ry za cji i upo rząd ko wa -
nej li kwi da cji na pol ski ry nek,
gdyż to bę dzie je dy nie pod wyż -
sza ło kosz ty dzia łal no ści ubez -
pie cze nio wej.

Nad zór nad dzia łal no ścią 

trans gra nicz ną

PIU uwa ża też, że trze ba uni -
kać two rze nia no wych upraw -
nień dla kra jo wych or ga nów
nad zor czych, je śli nie ma ku te -
mu wy ra źne go uza sad nie nia.
We dług Izby nie są po trzeb ne
do dat ko we re gu la cje in ter wen -
cji nad zor czej (i tzw. dra bi ny
nad zor czej) w przy pad ku ry zy -
ka na ru sze nia wy mo gów ka pi ta -
ło wych. 

Jed no cze śnie or ga ni za cja
po pie ra wzmoc nie nie nad zo ru
nad ubez pie czy cie la mi, któ rzy
pro wa dzą dzia łal ność trans gra -
nicz ną po przez swo bo dę świad -
cze nia usług i swo bo dę przed -
się bior czo ści. Izba pod kre śla,
że ostat nie nie pra wi dło wo ści
na ryn ku w tym za kre sie po ka -
zu ją ko niecz ność usta no wie nia
me cha ni zmów, któ re by im za -
po bie ga ły. Dla te go po pie ra za -
cie śnie nie współ pra cy mię dzy
nad zor ca mi ma cie rzy sty mi
i przyj mu ją cy mi, a tak że za -
pew nie nie EIOPA nie zbęd nych
na rzę dzi do in ter wen cji tam,
gdzie współ pra ca mię dzy or ga -
na mi kra jo wy mi jest nie wy star -
cza ją ca. 

■
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W
przy pad ku tzw. szkód oso bo -
wych, do któ rych za li cza ją się
utra ta zdro wia czy śmierć

w wy pad ku, świad cze nia wy pła ca ne
przez ubez pie czy cie li się ku mu lu ją.
– Czę sto spo ty ka my się z ta ką sy tu acją:
po szko do wa ni otrzy mu ją pie nią dze z po li -
sy OC spraw cy zda rze nia, ale rów no le gle
ubie ga ją się o środ ki z ubez pie cze nia
na ży cie lub NNW. W ten spo sób za pew -
nia ją so bie wy pła ty z róż nych źró deł 
– mó wi Da mian An drusz kie wicz, od po -
wie dzial ny za ubez pie cze nia ko mu ni ka -
cyj ne w Com pen sa TU.

Pie nią dze zo sta ną wy pła co ne, je że li
wła ści ciel sa mo cho du, w któ rym znaj -
do wa li się w mo men cie wy pad ku 

po szko do wa ni (kie row ca oraz pa sa że -
ro wie), wy ku pił NNW przy za wie ra niu
umo wy OC ppm. lub AC. Ochro na za -
dzia ła w Pol sce oraz w kra jach na le żą -
cych do sys te mu Zie lo nej Kar ty.

Po li sa obej mu je zda rze nia zwią za ne
z nie szczę śli wym wy pad kiem: trwa ły
uszczer bek na zdro wiu osób znaj du ją -
cych się w au cie, śmierć kie row cy lub
je go pa sa że rów (w ta kiej sy tu acji świad -
cze nie otrzy mu ją ich bli scy) i kosz ty le -
cze nia. Com pen sa zwra ca uwa gę, że
ochro ną ob ję te są nie tyl ko na stęp stwa
nie szczę śli wych wy pad ków po wsta łych
w trak cie jaz dy. Do zda rze nia mo że tak -
że dojść pod czas wsia da nia i wy sia da -
nia z po jaz du, przy je go za ła dun ku lub

roz ła dun ku, w cza sie po sto ju i na pra wy
na tra sie po dró ży. Ubez pie cze nie obej -
mu je też ob ra że nia po wsta łe w związ ku
z upad kiem po jaz du, po ża rem czy wy -
bu chem, wy ni ka ją cym z przy czyn we -
wnętrz nych.

Każ dy ubez pie czy ciel we wła snym
za kre sie usta la, ja kie mak sy mal ne
świad cze nie za ofe ru je. Po wszech nie
na pol skim ryn ku za wie ra ne są po li sy
na su my się ga ją ce kil ku dzie się ciu ty się -
cy zło tych.

– Na ryn ku moż na zna leźć bar dzo róż -
ne ofer ty. Na przy kład u nas su ma ubez -
pie cze nia mo że wy no sić od 10 tys. do 100
tys. zł. Opcjo nal nie, na wy pa dek śmier ci

kie ru ją ce go po jaz dem moż na ją tak że
pię cio krot nie zwięk szyć oraz wkrót ce bę -
dzie moż na roz sze rzyć za kres ochro ny
o or ga ni za cję i po kry cie kosz tów le cze nia
i re ha bi li ta cji. To po ka zu je, że pod sta wo -
wy za kres NNW mo że zo stać w nie któ -
rych przy pad kach roz sze rzo ny – mó wi
Da mian An drusz kie wicz.

Świad cze nie o war to ści peł nej su my
ubez pie cze nia jest wy pła ca ne, gdy 
kie row ca lub pa sa że ro wie do zna li
100% trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu.
Oprócz śmier ci są to m.in. ta kie 
sy tu acje jak cał ko wi ta utra ta wzro ku
czy po waż ne uszko dze nie rdze nia 
krę go we go. 

W przy pad ku czę ścio we go uszczerb -
ku na zdro wiu wy pła ta od po wia da pro -
cen to wi su my ubez pie cze nia, ade kwat -
ne mu do po wy pad ko wych ob ra żeń.                 

■

COMPENSA ● UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Jedno zdarzenie, dwa świadczenia
Za śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu doznany w wypadku drogowym można otrzymać

świadczenie z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm) sprawcy zdarzenia, ale też 

z komunikacyjnego ubezpieczenia NNW – przypominają eksperci Compensy.

29 stycznia 2020 r. w Brukseli odbyła się konferencja 2020 Solvency II

Review, podczas której omówiono wyzwania i możliwości związane 

z przeglądem Solvency II. W procesie konsultacji publicznych dotyczących

rewizji dyrektywy prowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) aktywny

udział bierze PIU. 

STANOWISKO PIU WOBEC REWIZJI SOLVENCY II

Tak dla nadzoru 
nad działalnością 
transgraniczną



W
y bór tyl ko na pierw szy
rzut oka wy da je się pro -
sty, gdyż za rów no jed -

no, jak i dru gie roz wią za nie ma
swo je za le ty, ale i po waż ne ogra -
ni cze nia. A cza su na pod ję cie de -
cy zji, nie wia do mo dla cze go, nie
bę dzie wca le zbyt wie le.

Środ ki, ja kie z OFE tra fią
na in dy wi du al ne kon ta eme ry -
tal ne (IKE), ma ją być dla ich
uczest ni ków do dat ko wym źró -
dłem przy szłych świad czeń
po za koń cze niu pra cy za wo do -
wej. Sko rzy sta ją więc na nich
przy szli eme ry ci, ale i skarb
pań stwa, któ ry bar dzo li czy
na to, że to wła śnie IKE wy bio -
rą Po la cy. Po wód do za do wo le -
nia bę dzie nie ba ga tel ny, gdyż
mo wa jest o ok. 19 mld zł, ja kie
trze ba bę dzie za pła cić za trans -
fer pie nię dzy do IKE. Opła ta
prze kształ ce nio wa, na któ rą tak
li czy rząd, to 15% środ ków, któ -
re tra fią na IKE, a twór cy usta -
wy za kła da ją, że aż 80% Po la -
ków ze chce, aby tam wła śnie

prze nie sio ne zo sta ły ich pie nią -
dze z OFE. 

Al ter na ty wą ma być skie ro -
wa nie oszczęd no ści z li kwi do -
wa ne go II fi la ru sys te mu
do ZUS. Jed nak mu si to być wy -
ra żo ne sto sow ną de kla ra cją,
na zło że nie któ rej za in te re so wa -
ni bę dą mie li je dy nie 2 mie sią -
ce. I chy ba w prze ci wień stwie
do pra cow ni czych pla nów ka pi -
ta ło wych rząd nie po my li się
w swo ich za ło że niach. Za kła da -
no, że do PPK w pierw szym eta -
pie przy stą pi przy naj mniej po ło -
wa za trud nio nych. Nie ste ty, Po -
la cy nie wy ka zu ją na ra zie za -
ufa nia do tej for my oszczę dza -
nia na eme ry tu rę, a w PPK po -
zo sta ło mniej niż 40% pra cow ni -
ków naj więk szych firm. Rząd li -
czy za pew ne, że w przy pad ku
trans fe ru pie nię dzy z OFE Po la -
kom nie bę dzie się chcia ło po -
dej mo wać de cy zji o trans fe rze
do ZUS, za tem środ ki te tra fią
na IKE, co ozna cza do cho dy
do bu dże tu pań stwa.

Przy szli człon ko wie IKE
otrzy ma ją gwa ran cję, że zgro -
ma dzo ne tam oszczęd no ści sta -
no wić bę dą ich pry wat ną wła -
sność. W tym du chu za chę ca się

Po la ków w prze ka zach me dial -
nych, pod kre śla jąc, że pie nią dze
te moż na bę dzie otrzy mać
w przy szło ści jed no ra zo wo lub
w ra tach bez po dat ku. A je że li
po sia dacz kon ta umrze, pod le -
gać one bę dą dzie dzi cze niu.
Czy moż na wie rzyć w te za pew -
nie nia? Hi sto ria po ka zu je, że
chy ba nie do koń ca. A za pi sy
w usta wach ma ją to do sie bie,
że mo gą zo stać zmie nio ne –
i to, jak wi dzi my na prze strze ni

ostat nich lat, cza sem w bar dzo
krót kim cza sie.

IKE, któ ry mi w miej sce OFE
za rzą dzać ma ją spe cja li stycz ne
otwar te fun du sze eme ry tal ne,
bę dą in we sto wa ły na dal na ryn -
ku ka pi ta ło wym, a li mit mak sy -
mal ne go za an ga żo wa nia w ak -
cje no to wa ne na gieł dzie pa pie -
rów war to ścio wych ma w 2036
r. osią gnąć nie prze kra czal ny po -
ziom 60%. Jed nak wcze śniej bę -
dzie on bar dzo wy so ki, gdyż
na ko niec prze szłe go ro ku wy -
no sić bę dzie aż 90%.

Co to ozna cza dla oszczę dza -
ją cych? Z jed nej stro ny szan sę
na osią ga nie zy sków, ja kie da ją
in we sty cje na ryn kach ak cji, ale
z dru giej ko niecz ność za ak cep -
to wa nia ry zy ka wa hań. W sy tu -
acji, kie dy ryn ki ka pi ta ło we nie
bę dą do świad cza ły ko lej nych
kry zy sów, war tość zgro ma dzo -
nych oszczęd no ści eme ry tal -
nych bę dzie za pew ne sta bil nie
ro sła. Co jed nak sta nie się z ni -
mi, kie dy świa to wy ry nek ka pi -
ta ło wy ogar nie de pre sja ta ka jak
w 2008 r.? Oszczęd no ści mo gą
być po waż nie za gro żo ne. Czy za -
tem z punk tu wi dze nia bez pie -
czeń stwa fi nan so we go nie by ło by

ko rzyst niej przy jąć mniej sze li mi -
ty za an ga żo wa nia w ak cje? Tym
bar dziej że ten den cją na świe cie
w fun du szach eme ry tal nych jest
ra czej ob ni że nie li mi tów in we sto -
wa nia w ak cje.

Te go z pew no ścią nie bę dą
mu sie li się bać ci wszy scy, któ -
rzy jed nak po dej mą trud i za de -
kla ru ją prze nie sie nie pie nię dzy
do ZUS. Pie nią dze, ja kie tam
tra fią, nie bę dą ich wła sno ścią,
a zo sta ną za pi sa ne na in dy wi du -
al nym kon cie. Uczest ni cy mo gą
li czyć na do ży wot nią wy pła tę
i wa lo ry za cję swo ich świad czeń. 

Nie za leż nie od wy bo ru, ja kie -
go do ko na ją, kwe stia przy szło -
ści pol skie go sys te mu eme ry tal -
ne go to w du żej mie rze pro blem
za ufa nia oby wa te li do pań stwa
pro po nu ją ce go im kon kret ne
roz wią za nia ma ją ce w przy szło -
ści po móc w osią gnię ciu wyż -
szych świad czeń. Na ra zie za -
ufa nie to wy da je się moc no
ogra ni czo ne, a ko lej ne po my sły,
któ re mia ły za chę cić Po la ków
do oszczę dza nia, np. PPK, nie
zy ska ły uzna nia w ich oczach.
Jak bę dzie te raz? 

Grze gorz Pio trow ski
gpio trow ski@o2.pl

Już w tym roku uczestnicy otwartych funduszy emerytalnych będą musieli podjąć istotną, z punktu

widzenia ich przyszłych emerytur, decyzję. Czy chcą przenieść pieniądze, które tam zgromadzili, 

na indywidualne konta emerytalne, czy też przekazać je do ZUS? 

IKE ALBO ZUS

OFE znikną, pieniądze pozostaną

T
ro chę to za rzą dza nie ry zy kiem ro bi
się ostat nio nud ne, a to z te go po wo -
du, że cią gle sły szy my, jak „jest

mod ne”, że ry zyk przy by wa i w ogó le ry zy -
kiem „trze ba za rzą dzać”. A na wet jak się
nie za rzą dza, to „idzie ku lep sze mu”,
„pra cu je my nad tym”, „w swo im cza sie”.
Sło wem nu da. Mo że by jed nak te 20 lat
już wy star czy ło do wdro że nia i za im ple -
men to wa nia risk me nedż men tu? Czy ta
mo da nie za dłu go już trwa i nie po win na
się stać co dzien no ścią? 

We źmy in ną kwe stię: ry zy ka. 
Prze łom ro ku nam już szczę śli wie mi -

nął i ja koś prze ży li śmy ten na wał wró że -
nia z fu sów róż nych do mo ro słych eks per -
tów od ry zy ka, któ rych ana li zy za peł ni ły
ła my wszel kich pism biz ne so wych i po pu -
lar nych. Ale wła ści wie dla cze go o ry zy -
kach pi sze się tyl ko w oko li cy syl we stra?
Czy gro ma dzą się one ja koś spe cjal nie
w tym okre sie? Dla cze go wszy scy, któ rzy
zwy kle o ry zy ku nie pi szą i zda je się po ję -
cia o nim nie ma ją, na gle wte dy to ro bią,
wśród po rad, jak zmie nić swo je ży cie o 360
stop ni czy przejść na ve ge?

Kto tam pi sze o ry zy ku? Pół bie dy, gdy
ko rzy sta z ja kichś ana liz, o czym po ni żej,
ofi cjal nie pro fe sjo nal nych... Przy po mi na ją
mi się po cząt ki dzien ni kar skiej ro bo ty
w pew nej ga ze cie co dzien nej, gdzie ostat -
nią stro nę piąt ko wą zdo bił tra dy cyj nie ho -
ro skop, czy li nic in ne go jak ana li za ry zy ka.
Skąd się brał? Od zna jo me go Cza ro dzie ja?

Mię dzy na mi mó wiąc,
zwy czaj w re dak cji był
ta ki: za ka rę pi sał go
ten/ta, któ ry ostat ni
w pią tek przy szedł do re -
dak cji. Nie wia do mo –
za ka rę czy w na gro dę...

Ma my więc ana li zy
ry zy ka, ra por ty, ma py
ry zyk i ran kin gi. Nie po -
wiem, sam chęt nie je
czy tam i ana li zu ję. Cie -
szy, że wy da ją się one
co raz bar dziej po pu lar -
ne. We źmy choć by Glo -
bal Risk, Świa to we go
Fo rum Eko no micz ne go,
Top Risk Eu ra sia Gro up,
ra por ty wiel kich ubez -
pie czy cie li i bro ke rów,
róż ne ran kin gi pro de mo kra tycz nych
think tan ków i glo bal nych or ga ni za cji.
Tam znaj dzie my ma sę za gro żeń, ca łą Big
Da ta ry zyk. Ale czy aby (jak to z Big Da -
ta by wa) nie jest tej in for ma cji tak du żo,
że za gro że nia trak to wa ne są ja ko cie ka -
wost ki i po żyw ka dla ko lej nych fe lie to ni -
stów? I czy w ogó le opi sy wa ne są tam ry -
zy ka? Przy po mnij my tro chę z teo rii, bo
ry zy ko no mia, pa ra fra zu jąc Pap cia Chmie -
la, ma tak że „ba wiąc, uczyć”: ry zy ko opi -
sy wa ne jest praw do po do bień stwem zda -
rze nia. Gdy zda rze nie sta je się pew ne, to
wca le ry zy kiem już nie jest. 

Tę trans for ma cję su ge ru je kwe ren da ra -
por tów z „wiesz cze nia ry zyk” z ostat nich kil -
ku lat, ze sta wie nie te go, co się o ry zy kach pi -
sze, i co w rze czy wi sto ści „wi dać za oknem”. 

Tak, zga dli ście, trud no nie wspo mnieć
w tym kon tek ście kli ma tu. „Ry zy ko” to
oku pu je czo ło we po zy cje wszyst kich zna -
nych ran kin gów ry zy ka od Glo bal Risk
po cząw szy, od co naj mniej kil ku lat. Tyl ko
czy to da lej jest ry zy ko? Sko ro przy jąć na -
uko wy punkt wi dze nia za do brą mo ne tę, te
wszyst kie pa ne le se tek na ukow ców, pło ną ce
la sy au stra lij skie, top nie ją ce lo dy, eks tra or -
dy na ryj ne tem pe ra tu ry wszę dzie, to mo że

już ma my pew ność? Mo że już czas za brać
się do ro bo ty i coś z tym zro bić? 

Oczy wi ście „ro bi się”, ale... Po tem po -
ja wia się ja kaś wred na na sto lat ka i wa li 
pro sto z mo stu: „to wszyst ko ście ma, 
nic nie ro bi cie”. I coś chy ba jest na rze -
czy, bo na uka jej przy ta ku je, a... ży cie to -
czy się da lej! 

Tu do rzu cę ob ser wa cję z ży cia do rad -
cze go, kon sul tin go we go. O ile w ży ciu
pu blicz nym o kli ma cie mó wi się dość
gło śno, to już na po zio mie mi kro, w za -
rzą dach to na praw dę baj ka, cie ka wost ka.
Tu li czy się sprze daż, ROE i czy nie
wzro sną nam po dat ki, cał kiem słusz nie,
ską di nąd. Ale kli mat? Ej że, to prze są dy
świa tło ćmią ce, tu jest biz nes, my tu nie
się ga my my ślą da lej niż do na stęp ne go
za mknię cia bi lan su!

In ny przy kład: pan de mia, ko ro na wi rus.
Ile już o nad cho dzą cych pan de miach wy -
la no atra men tu, że sy pa nie ton an ty bio ty -
ków do je dze nia, che mia, za nie czysz cze -
nie śro do wi ska, glo ba li za cja to pew nik ko -
lej nych, co raz trud niej szych do opa no wa -
nia epi de mii. Ile tu zro bio no, jak tym ry -
zy kiem „za rzą dzo no”? Jak się przy go to -
wa no? Choć by mi ni ster stwo mó wi, że je -
ste śmy zwar ci i go to wi. Za ło ży my się? 

Cze ka my więc do ko lej nych prze wi dy -
wań, w ko lej nych la tach, o kli ma cie, pan -
de miach i in nych „ry zy kach” o 100% za -
pa dal no ści... 

dr Je rzy Pod lew ski
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Mógłbym się pochwalić, że ostatnimi czasy kilku znajomych wyraziło pogląd, że „miałem rację”, 

„on przewidział to już dawno”. Poczułbym się po tych komplementach jak dumny paw i bez mała

posiadacz szklanej kuli, gdybym ją rzeczywiście miał i dokonał wyczynów zgoła profetycznych. Niestety,

ze smutkiem przyznam – nic z tych rzeczy. 

RYZYKONOMIA

Kroniki zapowiedzianych ryzyk

IKE będą inwestowały 
nadal na rynku
kapitałowym, 
a limit maksymalnego
zaangażowania 
w akcje notowane 
na giełdzie 
ma w 2036 r.
osiągnąć
nieprzekraczalny
poziom 60%. 
Jednak wcześniej
będzie on bardzo
wysoki – na koniec
przeszłego roku
wynosić będzie 
aż 90%.

Ryzyko 

opisywane jest

prawdopodobieństwem

zdarzenia. 

Gdy zdarzenie 

staje się pewne, 

to wcale ryzykiem 

już nie jest. 
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Ś
wiad cze nia z ty tu łu po by tu
w szpi ta lu w za leż no ści
od przy czy ny (cho ro ba, nie -

szczę śli wy wy pa dek, za wał ser ca,
udar mó zgu) wy stę pu ją po wszech -
nie w ubez pie cze niach gru po wych
na ży cie, ale nie są rów nież wy jąt -
kiem w ubez pie cze niach in dy wi du -
al nych. Zwy kle nie są po wo dem
kon flik tów po mię dzy ubez pie czy -
cie la mi a ubez pie czo ny mi. Cza sa -
mi zda rza ją się nie po ro zu mie nia,
gdy ubez pie czo ne mu wy da je się,
że każ dy po byt w szpi ta lu i nie za -
leż nie od ilo ści dni upraw nia
do wy pła ty świad cze nia. 

I tu moż na wska zać na od -
mien ne ure gu lo wa nia sto so wa ne
przez po szcze gól nych ubez pie -
czy cie li, a te prze cież znaj du ją
swój wy raz w ogól nych wa run -
kach ubez pie cze nia. Jed ni dla
przy kła du uzna ją, że po byt
w szpi ta lu zwią za ny z po ro dem
fi zjo lo gicz nym nie da je pod staw
do wy pła ty świad cze nia, wszak
cią ża to nie cho ro ba; in ni, że
za po byt to i ow szem, ale mu si
on trwać mi ni mum 4 dni, czy li
że wy pis ze szpi ta la wi nien na -
stą pić w dniu pią tym. Na szczę -
ście moż na wy bie rać po mię dzy
to wa rzy stwa mi, dla któ rych po -
byt w szpi ta lu zwią za ny z cią żą
i po ro dem fi zjo lo gicz nym upraw -
nia do ubie ga nia się o wy pła tę
świad cze nia, na wet wów czas,
gdy ja kimś cu dem trwał tyl ko je -
den dzień (dziś przy ję cie – ju tro
wy pis). Mo że się po ja wić jed nak
in ny pro blem, któ re go ubez pie -
czo ny mo że nie być  świa do my.
Jest nim wła śnie szpi tal, o czym
po ni żej...

Spór o świad cze nie 

z po li sy gru po wej

Po mi nę wąt ki po bocz ne, po -
nie waż z punk tu wi dze nia do cho -
dzo ne go przez ubez pie czo ne go
wo bec ubez pie czy cie la rosz cze -
nia nie mia ły zna cze nia dla spra -
wy. Spór to czył się w isto cie
o świad cze nie z po li sy gru po wej
na ży cie ty pu pra cow ni cze go
z umo wy do dat ko wej na wy pa -
dek le cze nia szpi tal ne go. 

Ubez pie czo ny, zwa ny w dal -
szej czę ści po wo dem, był ho spi -
ta li zo wa ny przez 21 dni. Prze li -
czył so bie, że od su my ubez pie -
cze nia wy no szą cej 21 tys. zł
przy słu gi wa ła mu kwo ta 2205 zł,
tj. 0,5% za każ dy dzień. Gdy
po za koń czo nym po by cie zwró -
cił się do to wa rzy stwa o wy pła tę
świad cze nia, ono od mó wi ło, po -
wo łu jąc się na fakt, że pla ców ka
nie speł nia ła kry te riów szpi ta la
uję tych w o.w.u. 

Szpi ta lem bo wiem jest za kład
lecz nic twa za mknię te go, prze -
zna czo ny do udzie la nia świad -
czeń zdro wot nych w za kre sie le -
cze nia szpi tal ne go, zaś le cze -
niem szpi tal nym jest le cze nie
sta cjo nar ne sta nów na głych,
w któ rych od ro cze nie w cza sie

po mo cy me dycz nej mo że skut -
ko wać utra tą zdro wia al bo utra tą
ży cia, lub le cze nia sta nów, w któ -
rych nie moż na uzy skać ce lu
lecz ni cze go pod czas le cze nia
am bu la to ryj ne go. 

Czy ubez pie czo ny po wi nien
o tym wie dzieć, że pla ców ka,
w któ rej prze by wał, we dług wpi -
su do re je stru pod mio tów wy ko -
nu ją cych dzia łal ność me dycz ną
mia ła wpi sa ny kod 2, tj. sta cjo -
nar ne i ca ło do bo we świad cze nia
zdro wot ne – in ne niż szpi tal ne?
A ni by skąd? Ubez pie czy ciel
do cza su do star cze nia do ku men -
ta cji rosz cze nio wej za pew ne też
nie wie dział, ale się do wie dział
i na tej pod sta wie od mó wił wy -
pła ty świad cze nia. 

Po sta no wie nia umow ne 

czy po ję cia usta wo we

Sąd roz pa tru ją cy spra wę sta -
nął przed pro ble mem: czy od -
wo ły wać się do po sta no wień
umow nych, czy też od wo ły wać
się do po jęć usta wo wych? De fi -
ni cja szpi ta la za war ta w o.w.u.
ma cha rak ter ogól ny, nie od wo -
łu je się przy tym do lecz nic twa
za mknię te go, któ re go to okre -
śle nia uży wa. 

Na to miast po ję cie za kła du
lecz ni cze go de fi niu je art. 2
pkt 14 usta wy z 15 kwiet nia 2011
r. o dzia łal no ści lecz ni czej.
W brzmie niu na czas po by tu po -
wo da w pla ców ce: jest ze spo łem
skład ni ków ma jąt ko wych, za po -
mo cą któ re go pod miot lecz ni czy
wy ko nu je okre ślo ny ro dzaj dzia -
łal no ści lecz ni czej. 

Pod mio ty lecz ni cze de fi niu je
z ko lei art. 4 ust. 1 usta wy ze
wzglę du na for mę or ga ni za cyj -
ną. Dzia łal ność lecz ni cza jest
zaś zde fi nio wa na w art. 3 ust. 1
usta wy, ja ko dzia łal ność po le ga -
ją ca na udzie la niu świad czeń
zdro wot nych (oraz ewen tu al nie
na in nych czyn no ściach nie do -
ty czą cych ni niej szej spra wy 
– art. 3 ust. 2). 

Wspo mnia ne świad cze nia
zdro wot ne dzie lą się zaś
na świad cze nia szpi tal ne oraz
sta cjo nar ne i ca ło do bo we świad -

cze nie zdro wot ne in ne niż świad -
cze nie szpi tal ne (art. 2 ust. 1
pkt 11 i 12). 

Po nad to, w art. 103 usta wy
prze wi dzia no, że dzia łal ność
lecz ni czą moż na roz po cząć

po uzy ska niu wpi su do re je stru.
Re jestr ta ki zo stał utwo rzo ny
na pod sta wie art. 106 ust. 1 pkt 1
usta wy i do stęp ny jest pu blicz nie
na stro nie in ter ne to wej. Do re je -
stru te go wpi su je się m.in. ro dzaj
dzia łal no ści lecz ni czej oraz za -
kres udzie la nych świad czeń
zdro wot nych.

Re sor to we ko dy iden ty fi ka cyj ne

Na pod sta wie art. 105 ust. 5
usta wy 17 ma ja 2012 r. wy da ne
zo sta ło roz po rzą dze nie mi ni stra
zdro wia w spra wie sys te mu re -
sor to wych ko dów iden ty fi ka cyj -
nych oraz szcze gó ło we go spo so -
bu ich nada wa nia (brzmie nie
obo wią zu ją ce w cza sie po by tu
po wo da w przed mio to wej pla -
ców ce), skła da się z dzie się ciu
czę ści. 

Część VI sys te mu sta no wi
kod ro dza ju dzia łal no ści lecz ni -
czej wy ko ny wa nej w za kła dzie
lecz ni czym (§ 7 pkt 1). Ko dy ro -
dza ju dzia łal no ści lecz ni czej wy -
ko ny wa nej w za kła dzie lecz ni -
czym są okre ślo ne w za łącz ni ku
nr 1 do roz po rzą dze nia (§ 7
pkt 3). W za łącz ni ku tym prze -
wi dzia no trzy ro dza je dzia łal no -
ści lecz ni czej wy ko ny wa nej w za -
kła dzie lecz ni czym: 1 – sta cjo -
nar ne i ca ło do bo we świad cze nia
szpi tal ne, 2 sta cjo nar ne i ca ło do -
bo we świad cze nia zdro wot ne in -
ne niż szpi tal ne, 3 – am bu la to -
ryj ne świad cze nia zdro wot ne. 

Na pod sta wie wska za nych
prze pi sów w przed mio to wej
spra wie na le ża ło przy jąć, że szpi -
ta lem jest jed nost ka po sia da ją ca
kod 1. Jest to tym bar dziej uza -
sad nio ne, że sta tus ta ki wid nie je
w re je strze, któ ry jest jaw ny i do -
stęp ny na stro nie in ter ne to wej,
dzię ki cze mu mo że być na rzę -
dziem wy kład ni ogól nych wa run -
ków ubez pie cze nia, do stęp nym
dla oby dwu stron umo wy ubez -
pie cze nia. Kla sy fi ka cje za tem

po win ny mieć istot ne zna cze nie
dla uzna nia, czy da ny pod miot
wy ko nu je dzia łal ność lecz ni czą
w ro dza ju świad cze ń szpi tal -
nych, czy też nie. Ta kie uzna nie
wów czas nie ma cha rak te ru uzna -
nia obar czo ne go do wol no ścią,
wy ni ka ją cą z wy kład ni po sta no -
wień ogól nych wa run ków ubez -
pie cze nia, do ko ny wa nej przez
ubez pie czy cie la, ale ma tak że
umo co wa nie nor ma tyw ne. 

Obiek tyw ne kry te ria re je stru

pań stwo we go

Po wód prze by wał w jed nym
z trzech za kła dów pod mio tu
lecz ni cze go spół ka z ogra ni -
czo ną od po wie dzial no ścią, tj. 
w nie pu blicz nym za kła dzie opie -
ki zdro wot nej, a pre cy zyj niej 
– w jed no st ce or ga ni za cyj nej 

te go pod mio tu, a w jej ra mach
w ko mór ce or ga ni za cyj nej.
Wska za na ko mór ka or ga ni za cyj -
na po sia da kod 2 – sta cjo nar ne
i ca ło do bo we świad cze nia zdro -
wot ne, in ne niż szpi tal ne. Ozna -
cza to, że po wód nie prze by wał
w szpi ta lu. 

Po nie waż od po wie dzial ność
ubez pie czy cie la jest uza leż nio na
od usta le nia, czy ubez pie czo ny
prze by wał w szpi ta lu, czy też
w in nym za kła dzie opie ki zdro -
wot nej, po wyż sze usta le nia prze -
są dzi ły o tym, że po byt ten nie
speł nił prze sła nek prze wi dzia -
nych w ogól nych wa run kach
ubez pie cze nia. Zda niem są du,
wy so ki sto pień po dzia łu pod mio -
tów lecz ni czych mo że być my lą -
cy, jed nak w wy kład ni ter mi nu
umow ne go „szpi tal” na le ża ło się
od wo łać do sta now czych i obiek -
tyw nych kry te riów re je stru pań -
stwo we go. 

W tym kon kret nym przy pad -
ku efekt ta kiej wy kład ni był nie -
ko rzyst ny dla po wo da, jed nak
po zwa na spół ka, bę dą ca wiel kim
przed się bior stwem, od ma wia jąc
wy pła ty świad cze nia ubez pie cze -
nio we go, opar ła się na ana lo gicz -
nych kry te riach.

Naj waż niej sze jest jed nak
zdro wie.

Na pod sta wie: 
sygn. akt I 1C 572/ 19, 

wy rok z 7 czerw ca 2019 r.

Sła wo mir Dą blew ski
da blew ski@gma il.com

UBEZPIECZENIE SZPITALNE

Nie wszystko złoto, 
co się świeci
Przed przyjęciem do szpitala należy sprawdzić definicję szpitala w o.w.u.,
następnie przepytać jednostkę, w której będzie odbywać się hospitalizacja, 
o numer kodu rodzaju działalności leczniczej, bo może okazać się, 
że „nie wszystko szpital, co się świeci”...

1%

Po na wia my nasz ser decz ny apel 
o prze ka zy wa nie 1% Pań stwa po dat ku
za ubie gły rok na po moc dla wie lo let nie -
go współ pra cow ni ka „Ga ze ty Ubez pie -
cze nio wej” – Mar ka Śli per skie go.
Zbie ra ne fun du sze po zwa la ją przede wszyst kim
opła cić kosz ty do brej, pro fe sjo nal nej opie ki
nad nim w co dzien nych czyn no ściach ży cio wych
i w nie odzow nej re ha bi li ta cji (cier pi na nie ule czal -
ną, po stę pu ją cą po stać SM).
Ce lem jest rów nież moż li wość po wro tu Mar ka
do pra cy w je go ulu bio nych jej wy mia rach 
– twór czej, umy sło wej i z po żyt kiem dla roz wo ju
śro do wisk biz ne so wych w Pol sce.

Po móż my Mar ko wi Śli per skie mu!

W formularzu PIT wpisz nr KRS: 0000268931 
z dopiskiem: Dla Marka Śliperskiego 

Marek Śliperski

KRS: 0000268931

Klasyfikacje powinny mieć istotne
znaczenie dla uznania, czy dany podmiot
wykonuje działalność leczniczą 
w rodzaju świadczeń szpitalnych, 
czy też nie. Takie uznanie wówczas 
nie ma charakteru uznania obarczonego
dowolnością, wynikającą z wykładni
postanowień o.w.u., dokonywanej 
przez ubezpieczyciela, ale ma także
umocowanie normatywne.



D
zię ki uzy ska nym in for ma -
cjom bę dzie my mo gli do -
pa so wać przy kład lub hi -

sto rię do oso by, z któ rą ma my
do czy nie nia. Po dam te raz przy -
kła dy ta kich py tań usta la ją cych.
Py ta nia bę dą do ty czy ły sy tu acji,
kie dy chce my zmo ty wo wać klien -
ta do sko rzy sta nia z opcji do dat -
ko wych przy oka zji za ku pu ubez -
pie cze nia ko mu ni ka cyj ne go.

Ubez pie cze nie ba ga żu. Czy je -
ździ Pan na wa ka cje let nie lub zi -
mo we sa mo cho dem? Ja ki naj -
droż szy sprzęt/ba gaż mo że się
znaj do wać w Pa na sa mo cho -
dzie? Czy zgo dzi się Pan ze mną,
że po waż na ko li zja/wy pa dek mo -
że spo wo do wać uszko dze nie ba -
ga żu, np. lap to pa czy te le fo nu
ko mór ko we go? Czy ktoś Pa nu
o tym wspo mi nał, że moż na
ubez pie czyć Pa na ba gaż
od znisz cze nia?

Sta ła su ma ubez pie cze nia. Jak
du żo je ździ Pan rocz nie? Spo -
tkał się Pan już z sy tu acją (sły -
szał Pan o ta kiej sy tu acji), kie dy
ktoś miał wię cej niż jed ną szko -
dę w ro ku? Jak wy glą da spa dek
war to ści au ta w pierw szym ro ku
w przy pad ku Pa na mo de lu?
Z pew no ścią Pan wie, że
w pierw szych la tach war tość au -
ta spa da naj bar dziej? Czy ktoś
Pa nu wspo mi nał, że w zwy kłym
AC, bez sta łej su my ubez pie cze -
nia, przy li kwi da cji szko dy bie rze
się pod uwa gę ak tu al ną war tość
au ta? Jak Pan oce nia praw do po -
do bień stwo szko dy cał ko wi tej

przy tak dro gim i skom pli ko wa -
nym au cie?

Ochro na utra ty zniż ki. Jak
bar dzo jest dla Pa na waż ne za -
cho wa nie ko rzy ści wy ni ka ją cych
z Pa na zni żek? Jak oce nia Pan
szan sę zda rze nia po wo du ją ce go

szko dę/ko li zję w dzi siej szych
cza sach? Czy stra cił Pan kie dyś
zniż kę w wy ni ku zda rze nia (za -
da je my to py ta nie tyl ko wte dy,
gdy wie my, że tak)? Czy ko rzy -
stał Pan już z ochro ny
przed utra tą zniż ki w przy pad ku
szko dy? Z pew no ścią wie Pan, że
w przy pad ku szko dy tra ci Pan
swo ją zniż kę? Co Pan są dzi
o roz wią za niu za bez pie cza ją cym
przed utra tą zniż ki w przy pad ku
wy stą pie nia szko dy?

Oczy wi ście po wyż sze przy kła -
dy py tań nie są sche ma tem roz -
mo wy, mo żesz za sto so wać jed no
lub wię cej w za leż no ści od sy tu -
acji. Kie dy je ste śmy pew ni, że
grunt zo stał przy go to wa ny, mo że -
my sko rzy stać z me to dy uży cia
przy kła du lub hi sto rii. Me to da
przy kła du po le ga na tym, że za -
da je my klien to wi py ta nie do ty -
czą ce je go re ak cji w sy tu acji,
gdy by za ist nia ło przy kła do we

zda rze nie. Moż na więc po wie -
dzieć, że w tej me to dzie klient
za wsze uczest ni czy w zda rze niu,
tyl ko że w wy obra źni. 

Jest to szyb ka me to da, któ ra
ma za za da nie od ra zu uru cho -
mić oba wy klien ta. Uży wa my
w niej głów nie py tań wa run ko -

wych za czy na ją cych się od słów:
gdy by, je że li, je śli. Po ni żej po da -
ję przy kła dy ta kich py tań w od -
nie sie niu do opi sa nych już wcze -
śniej ry zyk.

Ubez pie cze nie ba ga żu. Gdy by
się oka za ło, że wsku tek ko li zji

uszko dził się/znisz czył Pa na
sprzęt/ba gaż, a Pan nie miał
na to ubez pie cze nia...? Czy był -
by Pan za do wo lo ny, gdy by od -
szko do wa nie za znisz cze nie ba -
ga żu umoż li wi ło Pa nu od two rze -
nie strat bez wła sne go wkła du 

fi nan so we go? Ile, mniej wię cej,
mu siał by Pan wy dać, gdy by do -
szło do znisz cze nia sprzę tu, któ -
ry Pan wo zi?

Sta ła su ma ubez pie cze nia.
Gdy by się oka za ło, że w pierw -
szym/dru gim ro ku użyt ko wa nia
ma Pan szko dę cał ko wi tą i tra ci
Pan 30% z za pła co nych za au to
pie nię dzy...? Je że li przy szko dzie
cał ko wi tej otrzy mał by Pan z po li -
sy kwo tę umoż li wia ją cą bez pro -
ble mu kup no no we go au ta, czy
był by Pan za do wo lo ny? Czy
czuł by się Pan bez piecz niej, gdy -
by Pan wie dział, że w przy pad ku
szko dy ma Pan za gwa ran to wa ną
su mę ubez pie cze nia rów ną war -
to ści za ku po wej au ta/war to ści
z dnia za war cia po li sy?

Ochro na utra ty zniż ki. Gdy by
się oka za ło, że po ja wi ła się szko -
da i tra ci Pan swo ją zniż kę...? Je -
śli w przy pad ku szko dy, w na -
stęp nym ro ku nie wpły wa ła by
ona na wy so kość skład ki, to czy

był by Pan za do wo lo ny? Czy
w przy pad ku szko dy ża ło wał by
Pan, że nie ma ochro ny
przed utra tą swo jej zniż ki?
A gdy by na par kin gu ktoś uszko -
dził Pa na sa mo chód i uciekł, czy
był by Pan za do wo lo ny, wie dząc,

że li kwi da cja tej szko dy nie wpły -
nie na Pa na wy dat ki na ubez pie -
cze nie w ko lej nym ro ku?

Me to da uży cia hi sto rii róż ni
się od me to dy przy kła dów. Nie
jest zo rien to wa na na za da wa nie
py tań, tyl ko jest for mą krót kiej
opo wie ści, tak jak kie dyś ga wę -
dzi ło się przy ogni sku. Moż na
po dzie lić tę me to dę na dwa ro -
dza je: hi sto ria oso by, któ ra nie
mia ła ubez pie cze nia i zda rze nie
za koń czy ło się ne ga tyw nie, i hi -
sto ria oso by, któ ra mia ła ubez -
pie cze nie i zda rze nie za koń czy ło
się po zy tyw nie. Naj lep sze hi sto -
rie to praw dzi we przy kła dy.
Agen ci czę sto zbie ra ją ta kie hi -
sto rie z ży cia i ma ją je na każ dą
oka zję. 

Opo wia da niu hi sto rii to wa -
rzy szy kil ka waż nych za sad. 

Po pierw sze, uni kaj prze ga da -
nia klien ta. Zbyt dłu ga opo wieść
mo że go znu dzić, za nim doj -
dziesz do pu en ty. 

Po dru gie, za wsze do wy po wia -
da nych słów do łącz emo cje i mo -
wę cia ła, tak jak pra cu je ak tor,
któ ry wy po wia da mo no log. 

Po trze cie, pod czas opo wia da -
nia hi sto rii patrz w oczy klien to -
wi. Dzię ki te mu uzy skasz je go
kon cen tra cję na two ich sło wach. 

Po czwar te, nie prze sa dzaj
z opi sem sy tu acji i dra ma tur gią. 

I naj waż niej sza re gu ła – ob ser -
wuj klien ta i je go za in te re so wa nie.
Je śli za uwa żysz, że nie jest za cie -
ka wio ny, szyb ko za kończ opo -
wia da nie i zrób coś in ne go.

Adam Ku bic ki

adam.ku bic ki
@in dus.com.pl
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Jak zapewne pamiętacie, ostatnio obiecałem, że w następnym artykule zajmę się metodami i technikami

sprzedaży ubezpieczeń poprzez przykłady i historie. Na początek warto sobie przypomnieć, że użycie

jakiegoś przykładu lub historii powinno być poprzedzone kilkoma pytaniami, które pomogą nam ustalić

sytuację i oczekiwania klienta. 

SPRZEDAŻ I ZARZĄDZANIE W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

Jak skutecznie używać w sprzedaży
historii i przykładów (2)

Metodę opowiadania historii można
podzielić na dwa rodzaje: historia osoby,
która nie miała ubezpieczenia i zdarzenie
zakończyło się negatywnie, i historia osoby,
która miała ubezpieczenie i zdarzenie
zakończyło się pozytywnie.

Metoda przykładu polega na tym, 
że zadajemy klientowi pytanie dotyczące
jego reakcji w sytuacji, 
gdyby zaistniało przykładowe zdarzenie.
Można więc powiedzieć, 
że w tej metodzie klient zawsze uczestniczy
w zdarzeniu, tylko że w wyobraźni.

Grudniowe dyplomy wręczone

Anna Włodarczyk-Moczkowska 
– prezes zarządu Wiener TU SA
Vienna Insurance Group

CZŁOWIEK MIESIĄCA XII 2019 R. PRODUKT MIESIĄCA XII 2019 R. – MARKA GSHIELD.GG

Dyplom odbiera 
Magdalena Kozdroń 
– dyrektor Departamentu
Rozwoju Produktów Europa
Ubezpieczenia
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cał ko wi tej kwo ty strat pro gra my

ubez pie cze nio we fi nan so wa ne

przez sek tor pry wat ny i rzą dy po -

kry ły 71 mld dol. – 6% po wy żej śred niej

z te go wie ku, ale znacz nie mniej niż re -

kor do we 157 mld dol. w 2017 r. i 100 mld

dol. w 2018. Ozna cza to, że lu ka ubez -
pie cze nio wa, czy li część strat eko no -
micz nych, któ re nie zo sta ły po kry te
przez ubez pie cze nia, wy nio sła w 2019
r. 69%, co sta no wi pią ty naj niż szy wy nik
od 2000 r. W cią gu 12 mo ni to ro wa nych
mie się cy wy stą pi ło 41 wy da rzeń po wo -
du ją cych co naj mniej 1 mld dol. strat go -
spo dar czych i 12 wy da rzeń po wo du ją -
cych co naj mniej mi liard do la rów strat
ob ję tych ubez pie cze niem. 

Dwa naj kosz tow niej sze zda rze nia
ubez pie cze nio we, taj fu ny Ha gi bis i Fa -
xai, wy stą pi ły w Ja po nii i spo wo do wa ły
od po wied nio 9 i 6 mld dol. strat ob ję -
tych ubez pie cze niem, po nie waż każ da
z tych ka ta strof do tknę ła ob sza rów wy -
so ce zur ba ni zo wa nych. Naj kosz tow niej -
szym ry zy kiem by ły po wo dzie w głę bi lą -
du, któ re spo wo do wa ły łącz ne stra ty go -
spo dar cze w wy so ko ści 82 mld dol.;
na dru gim miej scu zna la zły się cy klo ny
tro pi kal ne, ze stra ta mi na po zio mie
68 mld dol.

Z kli ma tycz ne go punk tu wi dze -

nia 2019 r. był dru gim naj cie plej szym ro -

kiem od 1851, je śli cho dzi o tem pe ra tu ry

na lą dzie i w oce anach. Co cie ka we, re -
kor do we tem pe ra tu ry od no to wa no we
Fran cji (46,0°C) i w Niem czech
(42,6°C), pod czas gdy okres od stycz nia
do ma ja był naj wil got niej szy w hi sto rii
w Sta nach Zjed no czo nych – z opa da mi
na po zio mie 399 mi li me trów.

An dy Mar cell, CEO Re in su ran ce So -
lu tions w Aon, ko men tu je: – Po dwóch

kosz tow nych la tach z rzę du do szło do kil ku

du żych ka ta strof w 2019 r., ale sil na ka pi -

ta li za cja po zwo li ła bran ży ubez pie cze nio -

wej i re ase ku ra cyj nej na wy god ne za rzą -

dza nie ty mi stra ta mi. Po nie waż jed nak

mo de le so cjo eko no micz ne łą czą się z czyn -

ni ka mi na uko wy mi, ta ki mi jak zmia ny kli -

ma tu czy eks tre mal ne wa ha nia po go dy,

po ten cjal ne kosz ty fi nan so we bę dą się tyl -

ko zwięk szać, dla te go też bu do wa nie od -

por no ści ma klu czo we zna cze nie.

La ta 2010–2019 by ły naj kosz tow niej -
szą de ka dą w hi sto rii – szko dy fi nan so we
wy nio sły 2,98 bln dol., czy li o ok. 1,19
bln dol. wię cej niż w la tach 2000–2009,
przy czym 44% strat do ty czy re gio nu
Azji i Pa cy fi ku. W cią gu de ka dy pry wat -
ni i pu blicz ni ubez pie czy cie le wy pła ci -
li 845 mld dol., z cze go 55% w sa mych
Sta nach Zjed no czo nych.

Ste ve Bo wen, dy rek tor i me te oro log
w ze spo le Aon Im pact Fo re ca sting, ko -
men tu je: – Praw do po dob nie naj bar dziej

cha rak te ry stycz nym prze ja wem klęsk po go -

do wych w ostat nim dzie się cio le ciu by ło wy -

stą pie nie za gro żeń wcze śniej uzna wa nych

za „dru go rzęd ne” – ta kich jak po ża ry, po -

wo dzie i su sze – któ re sta ły się znacz nie

bar dziej kosz tow ne i do tkli we. 

Ba da nia na uko we wska zu ją, że zmia -

ny kli ma tycz ne na dal bę dą wpły wać

na wszyst kie ro dza je zja wisk po go do wych,

a w kon se kwen cji od dzia ły wać na co raz

bar dziej zur ba ni zo wa ne ob sza ry. Po nie -

waż sek tor pu blicz ny i pry wat ny łą czą ro -

zu mie nie na uki z in te li gent ny mi roz wią za -

nia mi biz ne so wy mi, do pro wa dzi to

do wpro wa dze nia udo sko na leń, któ re

zmniej szą ry zy ko fi zycz ne i po pra wią ogól -

ną świa do mość.

In ne zna czą ce wy da rze nia 2019 r.:

● wy stą pił okres 12 mie się cy o naj -
więk szych opa dach w Sta nach Zjed no czo -
nych od 1895 r., skut ku ją cy po wo dzią
wzdłuż rze ki Mis si si pi i stra ta mi eko no -
micz ny mi w wy so ko ści po nad 20 mld dol.

● cy klon 5 ka te go rii Do rian do ko nał
wie lu spu sto szeń na lą dzie na Ba ha mach
przez wiatr o pręd ko ści 295 km/h; wy rów -
nał on wy nik osią gnię ty przez cy klon La -
bor Day z 1935 r. – naj sil niej sze za re je stro -
wa ne na Oce anie Atlan tyc kim zda rze nie
te go ty pu z kon se kwen cja mi na lą dzie

● cy klon Idai w Mo zam bi ku spo wo do -
wał naj więk szy kry zys hu ma ni tar ny, za bi -
ja jąc 1303 oso by i nisz cząc po -
nad 300 000 do mów, co wią za ło się ze
stra ta mi fi nan so wy mi rzę du 2 mld dol.

● wi chu ra Eber hard by ła je dy nym wy -
da rze niem w Eu ro pie, któ re prze kro czy -

ło 1 mld dol. w ubez pie czo nych stra tach,
po tym jak prze to czy ła się w mar cu przez
Eu ro pę Za chod nią i Środ ko wą

● naj bar dziej tra gicz ne trzę sie nie zie mi
mia ło miej sce 26 li sto pa da w Al ba nii z 52
śmier tel ny mi ofia ra mi

● desz cze mon su no we spo wo do wa ły
szko dy zwią za ne z po wo dzia mi o łącz nej
war to ści 25 mld dol. w Chi nach (15 mld
dol.) i In diach (10 mld dol.) 

● in ten syw na wie lo let nia su sza oraz re -
kor do we upa ły wio sną i la tem do pro wa -
dzi ły do po wsta nia wa run ków umoż li wia -
ją cych roz pa le nie nisz czą cych po ża rów
bu szu w Au stra lii; spło nę ło oko ło 18,2 mln
hek ta rów, a po nad 2500 do mów zo sta ło
znisz czo nych, co praw do po dob nie spo wo -
do wa ło stra ty ubez pie cze nio we prze kra -
cza ją ce 1 mld dol.

Je śli na to miast cho dzi o zda rze nia

w Pol sce, war to od no to wać skut ki wi chu ry

Eber hard 11 mar ca w po łu dnio wej czę ści

kra ju, któ re by ły czę ścią ka ta stro fy o naj -

wyż szych stra tach ob ję tych ubez pie cze -

niem. Da lej, być mo że naj waż niej szym
wy da rze niem by ła znacz na po wódź
w dniach 20–22 ma ja, z po waż ny mi skut -
ka mi w Ma ło pol sce, Pod kar pac kiem
i Świę to krzy skiem – sza cun ki wska zu ją
na ok. 15 tys. rosz czeń zwią za nych z tym
zda rze niem. Do dat ko wo, utrzy mu ją ca się
su sza i fa le upa łów w le cie skut ku ją dal -
szym wzro stem strat eko no micz nych
w sek to rze rol nym.

■

Straty finansowe spowodowane katastrofami naturalnymi osiągnęły w 2019 r. poziom

232 mld dol., zamykając najkosztowniejszą dekadę w historii. Były o 3% niższe niż

średnie roczne straty w tym stuleciu i o 20% niższe niż średnia w poprzedniej dekadzie.

RAPORT AON

Najkosztowniejsza dekada 
w historii ludzkości

Prawdopodobnie najbardziej charakterystycznym

przejawem klęsk pogodowych w ostatnim

dziesięcioleciu było wystąpienie zagrożeń

wcześniej uznawanych za „drugorzędne” – takich

jak pożary, powodzie i susze – które stały się

znacznie bardziej kosztowne i dotkliwe. 


