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W
iesz czo no, że sek tor za -
pew ne prze trwa 2020 r.
bez więk szych wstrzą -

sów, ale test praw dy przyj dzie
w ko lej nym. Tym cza sem pierw -
sze sy gna ły do ty czą ce ubie gło -
rocz nych osią gnięć fi nan so wych
ubez pie czy cie li po zwa la ją przy -
pusz czać, że ry nek prze -
trwał 2020 r. w nad spo dzie wa nie
do brej kon dy cji, a za tem i 2021
r. nie po wi nien być ta ki strasz ny.

Do bry rok Avi vy

Źró dłem wspo mnia ne go po -
wy żej ostroż ne go opty mi zmu by -
ły za pre zen to wa ne nie daw no wy -
ni ki fi nan so we Avi vy (czy taj
na str. 4). Po bież na ana li za re zul -
ta tów ubez pie czy cie la mo gła bu -
dzić pew ne za nie po ko je nie:
w 2020 r. fir ma za no to wa ła bo -
wiem spa dek przy pi su skład ki
oraz zy sku net to. Ale uważ niej -
sza lek tu ra przy no si ła po cie chę. 

Po pierw sze, ob niż ki nie by ły
zna czą ce, a co wię cej – by ły efek -
tem nie ocze ki wa nie wy so kich
spad ków tyl ko w jed nym z trzech
pro wa dzo nych biz ne sów. Do -
brym przy kła dem jest gor szy wy -
nik sprze da żo wy, któ ry oka zał
się być kon se kwen cją moc ne go
po gor sze nia re zul ta tu San tan -
der -Avi va. Ten zaś moż na by ło

wy tłu ma czyć wy ha mo wa niem
ak cji kre dy to wej w związ ku
z oba wa mi zwią za ny mi z Co vid -
-19. A i tak nie wie le za bra kło,
aby ne ga tyw ny efekt te go zja wi -
ska zo stał zni we lo wa ny przez
wzro sty przy pi su uzy ska ne przez
dwie po zo sta łe spół ki gru py. 

Z ko lei spa dek zy sków to wa -
rzy stwa ży cio we go, któ ry za cią -
żył na osta tecz nym re zul ta cie
Avi vy w Pol sce, moż na by ło wy -
ja śnić zmia ną try bu pra cy wy mu -
szo ną ogra ni cze nia mi wpro wa -
dzo ny mi w związ ku z pan de mią.
Nie dość, że nie był on tak efek -
tyw ny jak dys try bu cja oso bi sta
za po śred nic twem agen tów
(o czym mo że świad czyć słab szy
od ubie gło rocz ne go wy nik z no -
wej sprze da ży Avi vy Ży cie), to
wy ma gał do dat ko wych na kła -
dów. A to za wsze ob cią ża wy nik
fi nan so wy. 

Wspo mnia ne czyn ni ki moż na
jed nak trak to wać ja ko zda rze nia
o cha rak te rze jed no ra zo wym,
któ re nie po win ny się po wtó rzyć
w związ ku z oswo je niem się
z funk cjo no wa niem w wa run -
kach pan de mii oraz po stę pa mi
w wal ce z nią. W tych oko licz no -
ściach wy ni ki Avi vy na le ży po -
trak to wać ja ko bar dzo do bre. 

Je śli do dać do te go opi sy wa ne
w po przed nim pod su mo wa niu
świet ne re zul ta ty rocz ne PKO
Ubez pie cze nia, to ostroż ny opty -

mizm do ty czą cy per spek tyw
ubez pie czeń sta je się co raz bar -
dziej uza sad nio ny.

Czas na Me tLi fe?

Jesz cze nie opa dły emo cje
zwią za ne z od ro cze niem roz -
strzy gnię cia do ty czą ce go przy -
szło ści Avi vy w Pol sce, a na ho -
ry zon cie już wid nie je ko lej na
dez in we sty cja. We dług do nie sień
Blo om ber ga, nad opusz cze niem
na sze go kra ju za sta na wia się bo -
wiem Me tLi fe (czy taj na str. 4). 

Spra wa nie jest no wa, gdyż
ubez pie czy ciel już przed dwo ma
la ty przy mie rzał się do sprze da ży
swo je go biz ne su nad Wi słą. Wów -
czas ne go cja cje z Ge ne ra li za koń -
czy ły się fia skiem. Te raz te mat
po wró cił i choć na dal nie jest po -
wie dzia ne, że Me tLi fe zde cy du je
się wyjść z Pol ski, to mo im zda -
niem jest to du żo bar dziej praw -
do po dob ne niż w 2019 r. Fir ma
jest bo wiem w trak cie re or ga ni za -
cji swo je go biz ne su i chce skon -
cen tro wać się na klu czo wych ryn -
kach, do któ rych nasz kraj nie na -
le ży. Skądś to zna my? 

A jak że: od kil ku mie się cy
po dob nych sfor mu ło wań uży wa
Avi va, a co wię cej, nie rzu ca
słów na wiatr. Ko lej nym do wo -
dem kon se kwent nej re ali za cji
tych de kla ra cji by ło ubie gło ty -
go dnio we zby cie resz ty biz ne su

ase ku ra cyj ne go Bry tyj czy ków
we Wło szech. 

Wra ca jąc do Me tLi fe Pol ska:
dla po ten cjal ne go na byw cy ubez -
pie czy ciel to ła ko my ką sek.
Przede wszyst kim dla te go, że fir -
ma ba zu je na ubez pie cze niach
ochron nych, któ re od roz po czę -
cia pan de mii re gu lar nie zy sku ją
na zna cze niu. Co wię cej, mó wi -
my o fir mie, któ ra zbie ra z te go
ty pu pro duk tów ok. 850 mln zł,
co pla su je go wśród dzie się ciu
naj więk szych za kła dów ży cio -
wych w Pol sce. 

Koń cząc te mat kon so li da cji
ryn ku ubez pie czeń w na szym
kra ju, war to też wspo mnieć, że
ostat nio znik nę ła ostat nia prze -
szko da for mal na na dro dze
do praw ne go po łą cze nia pol -
skich spół ek UNIQA i AXA. Ko -
mi sja Nad zo ru Fi nan so we go nie
zgło si ła bo wiem żad nych za -
strze żeń do tej fu zji.

Jed ni zni ka ją, dru dzy de biu tu ją

Choć do mi nu ją cym od pew -
ne go cza su zja wi skiem jest exo -
dus ma rek ubez pie cze nio wych
z na sze go ryn ku, to na le ży też
za uwa żyć, że rów no le gle po ja -
wia ją się na nim no wi gra cze. Ta -
kim no wym bran dem był ubie -
gło ty go dnio wy de biu tant – kie ro -
wa ny przez Ar tu ra Ole cha Tra sti.
Ubez pie czy ciel bę dzie sprze da -
wał w na szym kra ju ofer tę opra -
co wa ną przez Tri glav (na pierw -
szy ogień po szły ko mu ni ka cyj ne
po li sy OC), zaś je go stra te gicz -
nym part ne rem re ase ku ra cyj nym
jest Swiss Re. 

Moż na za tem pół żar tem, pół
se rio po wie dzieć, że w koń cu do -
cze ka li śmy się obec no ści Sło weń -
ców w pol skich ubez pie cze niach,

choć nie ta kiej, ja kiej się spo dzie -
wa no. War to bo wiem przy po -
mnieć, że za cza sów pre ze su ry
An drze ja Kle sy ka w PZU SA Tri -
glav był obiek tem po żą da nia naj -
więk sze go pol skie go ubez pie czy -
cie la, któ ry chciał go prze jąć.
Wów czas nic z te go nie wy szło,
a te raz sło weń ski za kład po ja wił
się nad Wi słą za po śred nic twem
swo je go agen ta ge ne ral ne go.

Pię ciu li de rów ja ko ści ob słu gi

Wśród po zo sta łych wy da rzeń
mi nio ne go ty go dnia w pierw -
szym rzę dzie na le ży wspo mnieć
o zmia nie w skła dzie za rzą du
Pocz to we go TUW. Je go no wym
człon kiem – w ran dze wi ce pre ze -
sa – zo stał Da niel Za ho ren ko,
któ ry za stą pił na tym sta no wi sku
Sta ni sła wa So ko łow skie go. Co
cie ka we, me ne dżer za siadł tyl ko
we wła dzach to wa rzy stwa ma jąt -
ko we go, ale na pod sta wie do -
tych cza so wej prak ty ki Ubez pie -
czeń Pocz to wych moż na przy -
pusz czać, że wkrót ce znaj dzie
się też w za rzą dzie za kła du ży -
cio we go. 

In te re su ją cym ak cen tem by ło
na wią za nie współ pra cy po mię -
dzy Be esa fe a CUK Ubez pie cze -
nia, w wy ni ku któ rej ofer ta insur -
te chu zo sta ła udo stęp nio na
w sie ci pla có wek mul tia gen cji
oraz jej na rzę dziach cy fro wych. 

Na uwa gę za słu gi wa ły rów -
nież re zul ta ty an kie ty kon su -
menc kiej do ty czą cej ja ko ści ob -
słu gi w za kła dach ubez pie czeń,
prze pro wa dzo nej przez Pol ski
In sty tut Ba dań Ja ko ści (czy taj
na str. 5). 

Ar tur Ma ko wiec ki
news@gu.com.pl
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Gdy przed dwunastoma miesiącami stanęliśmy w obliczu pandemii, wielu analityków snuło ponure

prognozy na temat jej wpływu na ubezpieczenia. Sprawność, z jaką zakłady i pośrednicy poradzili sobie

w nowych warunkach, sprawiła, że gdy minął pierwszy szok, nastąpiło złagodzenie tonu. 
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Pandemia oswojona, życie toczy się dalej

C
of nij my się do 8 mar ca 2013 r. Wów czas to
funk cję Rzecz ni ka Ubez pie czo nych peł ni ła
Alek san dra Wik to row, a na cze le Ubez pie cze -

nio we go Fun du szu Gwa ran cyj ne go sta ła Elż bie ta
Wa nat -Po łeć. Pra me ri cą rzą dzi ła Be ata An drusz kie -
wicz, In ter Part ner As si stan ce – Mar ta Ka leń ska -Ja -
śkie wicz, Me di cą – Xe nia Kru szew ska, zaś Go tha -
erem – An na Wło dar czyk -Mocz kow ska. I choć w po -
rów na niu z po przed ni mi la ty re pre zen ta cja pań by ła
dość oka za ła, to na tle sta nu obec ne go przed sta wia
się skrom nie.

8 mar ca 2021 r. nie ma już urzę du Rzecz ni ka
Ubez pie czo nych, a na cze le je go suk ce so ra, czy li
Rzecz ni ka Fi nan so we go, stoi Ma riusz Je rzy Go lec ki.
Funk cji pre ze sa UFG nie peł ni już też Elż bie ta Wa -
nat -Po łeć, ale in sty tu cją na dal rzą dzi ko bie ta – Mał -
go rza ta Śle pow roń ska. Z ryn ku znik nę ła mar ka Pra -
me ri ca, któ rą prze ję ło Unum Ży cie, ale ste ry spół ki
po zo sta ły w rę kach przed sta wi ciel ki płci pięk nej,
Ane ty Po dy my -Mil cza rek. Z pol skie go ryn ku znik nę -
ła też mar ka Go tha er, ale na cze le jej na stęp cy, Wie -
ner TU, wciąż stoi An na Wło dar czyk -Mocz kow ska. 

Do praw dzi wej re wo lu cji do szło na to miast
w Gru pie PZU, któ rej spół ka mi – z dwo ma ma ły mi
wy jąt ka mi (Aga ta Ro wiń ska i Hen ry ka Ru pik) – za -
wsze rzą dzi li męż czy źni. Pre ze sem spół ki ma jąt ko -

wej jest już od pra wie ro ku Be ata Ko złow ska -Chy ła.
Po dob nym sta żem le gi ty mu ją się kie ru ją ca to wa rzy -
stwem ży cio wym Alek san dra Aga tow ska oraz sto ją ca
na cze le PZU Zdro wie An na Ja ni czek. 

Pa nie rzą dzą rów nież na le żą cym do gru py
LINK4. Agniesz ka Wroń ska stoi na cze le to wa rzy -
stwa od 2016 r., zaś w za rzą dzie spół ki za sia da ją jesz -
cze Ka ta rzy na Woj dy ła oraz Pa try cja Ko tec ka. 

Z iden tycz ną, choć jesz cze bar dziej spek ta ku lar -
ną sy tu acją ma my do czy nie nia w przy pad ku Me tLi -
fe. Je go pre ze sem jest Mo ni ka Spa dło -Ko la no, zaś
w skład za rzą du wcho dzą Mag da le na Brzo zow ska -
-Tom czyk, Ju sty na Dy mek, Aga ta Lem -Ku lig, Mał go -
rza ta Mil cza rek -Bu kow ska. 

Pa nie ma ją też więk szość we wła dzach San tan -
der -Avi va, na cze le trzy oso bo we go za rzą du stoi Wio -
let ta Mac nar, a w je go skład wcho dzi jesz cze Elż bie -
ta Pa chol czyk. 

Na ko niec war to też wspo mnieć o jesz cze jed nej
z przed sta wi cie lek płci pięk nej, któ re od gry wa ją
istot ną ro lę w pol skich ubez pie cze niach. Jest nią
Iwo na Szczę sna, sze fo wa biu ra Pol skiej Izby Ubez -
pie czeń w Bruk se li, któ rej dzia ła nia w ra mach peł -
nio nej funk cji zo sta ły do ce nio ne przez „Ga ze tę
Ubez pie cze nio wą” ty tu łem Czło wie ka Ro ku Ubez -
pie czeń 2020. ■

J
a ko re dak tor ka se nior ka przy po mnę przy tej
oka zji, że w na szej ga ze cie ko bie ty od sa me -
go po cząt ku peł ni ły waż ną ro lę. Wpraw dzie

pierw szym re dak to rem na czel nym w lu tym 1999 r. był Wło dzi mierz 
Ka zi mier czak, ów cze sny szef „Ga ze ty Praw nej”, to od pierw sze go 
nu me ru by łam je go za stęp czy nią. Po trzech mie sią cach sta nę łam
na cze le „GU”, by po czte rech la tach zo stać jej wła ści ciel ką. Przez wie le
lat pi sa ły do nas red. Mał go rza ta Dy gas, spe cja li zu ją ca się w OFE, 
i red. Bo że na Wik to row ska. Obec na nie zmor do wa na se kre tarz re dak cji
An na Ci cho wicz jest z na mi od 2004 r., za stę pu jąc na tym sta no wi sku
red. An nę Po tar ską. W kwe stiach pre nu me ra ty nie za stą pio na „od za wsze”
jest dyr. Ilo na Twar dow ska, choć w do bie elek tro ni ki obej mu je co raz
więk szy jej ob szar. Ko rek tą ję zy ko wą w miej sce Ma rio li Nie dbał zaj mu -
ją się Alek san dra Ni zioł i z da le kiej Hisz pa nii Ka ta rzy na So snow ska. 

Red. Alek san dra E. Wy soc ka współ pra co wa ła z „GU” od 2002 r.,
awan so wa ła stop nio wo, acz kon se kwent nie, by od 2019 r. na do bre
prze jąć ste ry. 

Wszyst kim Wam ser decz nie dzię ku ję za ka wał do brej ro bo ty,
a swej na stęp czy ni – do dat ko wo – szczę ścia, po swym nie za po mnia -
nym ta cie, re dak to rze Ada mie W. Wy soc kim.

dr Bo że na M. Do łę gow ska -Wy soc ka 
re dak tor ka se nior ka

TRZECIM OKIEM

Gazeta 
jest kobietą

Jeszcze dziesięć lat temu w nieoficjalnych rozmowach ubezpieczenia były

określane mianem „męskiego świata”. Choć kobiety stanowiły znaczącą

część osób pracujących w branży, to wyższe stanowiska menedżerskie były

domeną mężczyzn. Dziś sytuacja jest inna: przedstawicielki płci pięknej

mają bardzo silną reprezentację we władzach zakładów ubezpieczeń czy

instytucji rynku ubezpieczeniowego.

8 MARCA 2021 R.

Coraz więcej kobiet-prezesów
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Z
a le ży nam przede wszyst kim na tym, by
Punk ty Stan dard dzia ła ły zgod nie z naj lep -
szy mi wzor ca mi wy pra co wa ny mi przez nas

na prze strze ni lat – od war stwy me ry to rycz nej
po wi zu al ną. Sta wia my za rów no na naj wyż szy
stan dard ofe ro wa nej ochro ny, jak i na wy so kiej
ja ko ści ob słu gę i do radz two ubez pie cze nio we.

Przez po nad pięć lat funk cjo no wa nia pro jek -
tu zy ska li śmy wie lu am ba sa do rów, któ rzy chęt -
nie i sku tecz nie się z na mi roz wi ja ją. Agen ci po -
przez Punk ty Stan dard zy ska li nie tyl ko biz ne so -
wo, ale rów nież na roz wo ju oso bi stym, bo udział
w tym pro jek cie to rów nież róż ne go ro dza ju
szko le nia z wie lu dzie dzin, za rów no stric te ubez -
pie cze nio wych, jak i ogól nie biz ne so wych. Po -
nad to, je śli po rów na my port fel i biz nes Punk tów
Stan dard ze stan dar do wym biz ne sem, to wi dać,
że agen cje, któ re za an ga żo wa ły się w nasz pro -
jekt, roz wi ja ją się znacz nie bar dziej dy na micz -
nie. Do sko na łym przy kła dem jest Agen cja U4,
któ ra otwiera już 5. Punkt Stan dard.

Agen cja U4 do łą czy ła do pro jek tu w 2016 r.,
na to miast hi sto ria współ pra cy ERGO He stii
z Pań stwem Ane tą i Hen ry kiem Kra ma rza mi oraz
Ewą i Jac kiem Resz ka mi jest znacz nie dłuż sza.
Za czy na li ja ko agen ci wy łącz ni jesz cze w la -
tach 90., ale od tam te go cza su po ziom ich biz ne -
su zna czą co wzrósł. My ślę, że są naj lep szym przy -
kła dem na to, jak moż na wspól nie się roz wi jać.

Mo del biz ne so wy agen cji U4 eks po nu je na -
sze naj waż niej sze pa ra me try, czy li lo jal ność
klien tów oraz wy so ki po ziom za kła da nych
iKont – pro ste go roz wią za nia, któ re jesz cze
bar dziej spraw dzi ło się w okre sie pan de mii. To
me cha nizm umoż li wia ją cy płyn ne za wie ra nie
oraz wzna wia nie ubez pie czeń. Po ka zu je on
rów nież, że na sza tech no lo gia, któ rą przez la ta
wdra ża li śmy, rze czy wi ście prze kła da się bez po -
śred nio na spo sób dzia ła nia po śred ni ków.

Sa mi wła ści cie le agen cji są rów nież bar dzo
moc no za an ga żo wa ni, a tak że wy ma ga ją cy.
Od nas też wy ma ga ją pro fe sjo nal ne go za an ga -
żo wa nia i wy so kiej ja ko ści ob słu gi. Ich agen cja
jest nie tyl ko li de rem w ra mach Punk tów Stan -
dard, ale z pew no ścią jed nym z waż niej szych
par te rów biz ne so wych ERGO He stii, je śli cho -
dzi o ka na ły agen cyj ne.

Ro bert To ma szew ski

dy rek tor za rzą dza ją cy 
Biu ra Sprze da ży ERGO He stii

Punkty Standard 
to trampolina 
do rozwoju 
dla naszych
najlepszych
partnerów
Punk ty Stan dard są na szym stra te -

gicz nym pro jek tem, roz wi ja nym kon -

se kwent nie od 2015 r. Na wet mi mo

pan de mii agen ci de cy du ją się

na otwie ra nie ko lej nych Punk tów.

Do pro jek tu za pra sza my za rów no 

na szych agen tów wy łącz nych, jak

i mul tia gen tów, któ rzy chcie li by 

roz wi jać swój biz nes czy otwie rać 

no we punk ty sprze da ży. 

A
lek san dra E. Wy soc ka: – Jak za -
czę ła się Wa sza przy go da
z ERGO He stią? Mó wię „Wa -

sza”, po nie waż U4 two rzy prze cież ca ły
ze spół lu dzi.

Ja cek Resz ka: – Zga dza się, spół kę
U4 two rzą dwie ro dzi ny: ja, mo ja żo na
Ewa i cór ka Alek san dra oraz na si
wspól ni cy – An na (dla przy ja ciół Ane -
ta), Hen ryk i Mi chał Kra ma rzowie.
Ane ta z Hen ry kiem swo ją przy go dę
z ubez pie cze nia mi roz po czę li na sa -
mym po cząt ku lat 90., tuż po uwol nie -
niu ryn ku. Ta współ pra ca li czy so bie
bli sko 30 lat. Na to miast my, z mo ją
mał żon ką Ewą, współ pra cu je my
z ERGO He stią od 20 lat. To nasz klu -
czo wy part ner, lo ku je my tu po -
nad 60% ob ro tu ca łej spół ki.

Dla cze go po sta wi li śmy na tę fir mę?
Wy bór był jed no znacz ny. ERGO He stia
ofe ro wa ła i ofe ru je pro duk ty prze kra cza -
ją ce ryn ko we stan dar dy. Klien tów prze -
ko nu je my do ERGO He stii za kre sem
ochro ny, ja ko ścią ser wi su, bra kiem wie -
lu wy łą czeń, któ re po ja wia ły się w pro -
duk tach in nych to wa rzystw. Do dat ko -
wym atu tem jest no wo cze sna tech no lo -
gia, któ ra jest du żym wspar ciem i dla
agen ta, i dla klien ta.

Współ pra ca roz wi ja ła się w ko lej nych
la tach co raz dy na micz niej, co zo sta ło
do ce nio ne przez ERGO He stię i za pro -
po no wa no nam ści ślej szą współ pra cę.
W na szym przy pad ku to by ła pro po zy -
cja otwo rze nia od dzia łu tu taj w Lu bli -
nie, a po tem do łą cze nia do pro jek tu
Punk ty Stan dard.

Otwie ra cie już pią ty Punkt Stan dard.
Dla cze go za an ga żo wa li ście się w ten pro -
jekt i ja kie wi dzi cie z te go ko rzy ści dla
agen ta?

– Za an ga żo wa li śmy się w ten pro jekt,
po nie waż ufa my na sze mu biz ne so we mu
part ne ro wi. Uwie rzy li śmy od sa me go
po cząt ku, że to jest szan sa na roz wój na -
szej spół ki.

Roz po zna wal ność mar ki ERGO He -
stia jest bar dzo wy so ka wśród klien tów
i to wzmac nia na szą mar kę. Czę sto
do Punk tów Stan dard zgła sza ją się lu -
dzie z proś bą o po moc w roz wią za niu
pro ble mu i zo sta ją na szy mi klien ta mi.

Aż pięć Punk tów Stan dard to jest
już na praw dę du że osią gnię cie. Wie lu
agen tów mó wi, że bar dzo trud no zdo -
być pra cow ni ków, że w cza sie pan de mii
co raz trud niej po zy ski wać sta cjo nar -
nych klien tów. Jak so bie ra dzi cie z ty -
mi wy zwa nia mi?

– To praw da, o pra cow ni ków nie jest
ła two, ale żad na oso ba za trud nio na
przez nas do tych czas nie zre zy gno wa ła
z pra cy w Punk cie Stan dard. Waż na jest
od po wied nia mo ty wa cja. My ma my ta ki
sys tem, któ ry uwzględ nia wy so kość
sprze da ży, i pra cow ni cy to do ce nia ją.
Za trud nia my mło dych, am bit nych, do -
brze wy kształ co nych lu dzi. No wo po zy -
ska ni po śred ni cy, któ rzy prze cież rów -
nież są na szy mi klien ta mi, ma ją sil ne
opar cie w pra cow ni kach Punk tów Stan -
dard i mo gą li czyć na ich wspar cie me -
ry to rycz ne za rów no w ubez pie cze niach
ma jąt ko wych, jak i na ży cie.

Chciał bym do dać, że dwa z na szych
Punk tów Stan dard są przy sto so wa ne
do ob słu gi i wy ko ny wa nia pra cy przez
oso by z nie peł no spraw no ścią, co wpi su -
je się w spo łecz ną od po wie dzial ność
biz ne su, a tak że otwie ra nam moż li wość
do tar cia do no wych grup klien tów.
Przy re kru ta cji ta kich pra cow ni ków po -
ma ga nam ERGO He stia.

A czy od czu li ście wpływ obec nej pan -
de micz nej sy tu acji na licz bę no wych
klien tów?

– Wpływ jest od czu wal ny. Nasz port -
fel jest zbu do wa ny czę ścio wo z klien tów

in dy wi du al nych, czę ścio wo z klien tów
tak zwa ne go „seg men tu B”, czy li ma łych
i śred nich przed się biorstw oraz z klien -
tów kor po ra cyj nych, czy li z więk szych
firm. W ma łych i śred nich fir mach
w ostat nich mie sią cach czę sto wstrzy -
my wa no de cy zje o za ku pie mie nia.
A gdy przed się bior stwa nie ku pu ją ani
sa mo cho dów, ani no wych ma szyn czy
sprzę tów, to my nie ma my cze go ubez -
pie czać...

Co nie zmie nia fak tu, że wy ni ki
w 2020 r. wy pra co wa li śmy po nadryn ko -
we. Nie mie li śmy spad ku. Nie mie li śmy
też ta kich du żych dy na mik jak w 2019 r.,
ale wzro sty no tu je my ca ły czas.

Czy mógł by Pan po ra dzić coś agen -
tom, któ rzy się za sta na wia ją, czy po win -
ni otwo rzyć Punkt Stan dard?

– Wie le za le ży od te go, ja kim po ten -
cja łem da ny agent dys po nu je. Je że li jest
to więk sze przed się bior stwo, któ re za -
trud nia już pra cow ni ków biu ro wych,
trze ba roz wa żyć re kru ta cję ko lej nych
osób, któ re mo gły by pra co wać w Punk -
cie Stan dard. To ab so lut nie klu czo wa
kwe stia.

Na to miast je że li cho dzi o mniej szych
po śred ni ków, któ rzy sa mo dziel nie pro -
wa dzą dzia łal ność go spo dar czą, moż na
się oprzeć na mo im przy kła dzie –
na mar ce ERGO He stia zbu do wa łem
swo ją fir mę od sa me go po cząt ku. Przez
wie le lat by li śmy prze cież agen ta mi wy -
łącz ny mi, czy li sprze da wa li śmy wy łącz -
nie pro duk ty ERGO He stii i to wca le
nam nie prze szka dza ło do brze kon ku ro -
wać na ryn ku.

Punk ty Stan dard to na praw dę wy so -
ki stan dard, nie tyl ko z na zwy. Każ dy
de tal jest pre cy zyj nie za pro jek to wa ny,
pra wie co do cen ty me tra, gdzie jest naj -
lep sze miej sce na lam pę, gdzie po sta -

wić kwia ty, w ja kim ko lo rze naj le piej
wy glą da ją pod ło ga czy me ble. To
wszyst ko dzia ła! Two rzy dla klien ta
przy ja zną at mos fe rę. Owal ne sto ły
sprzy ja ją part ner skiej for mu le spo -
tkań. Klient nie przy cho dzi ja ko pe -
tent do tra dy cyj ne go biur ka, a agent
nie spo glą da na nie go „zza la dy”. Już
sam wy strój biu ra da je znacz ną prze -
wa gę kon ku ren cyj ną i zwięk sza szan -
sę na uda ną trans ak cję.

Do te go na le ży do dać so lid ną daw -
kę wspar cia me ry to rycz ne go, szko le -
nio we go, mar ke tin go we go dla agen ta
od ERGO He stii. Na praw dę war to
prze ana li zo wać moż li wo ści, ja kie da ją
Punk ty Stan dard.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Całe życie z ERGO Hestią
Rozmowa 
z Jackiem
Reszką,
współwłaścicielem
Agencji U4
otwierającej 
już piąty Punkt
Standard

Od lewej: Anna Kramarz, Jacek Reszka, Henryk Kramarz, Ewa Reszka

Punkty 

Standard 

to naprawdę 

wysoki 

standard, 

nie tylko 

z nazwy. 

Każdy detal 

jest precyzyjnie

zaprojektowany. 
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Z
a nie wiel ki spa dek sprze da -
ży od po wia da ło wy łącz nie
jo int ven tu re ban cas su ran -

ce Avi vy i San tan der Bank. 

– W trud nym ro ku pan de mii
do brze wy wią za li śmy się ze swo ich
obo wiąz ków wo bec klien tów, za -
pew nia jąc cią głość ob słu gi i wy pła -
ty świad czeń. Po tra fi li śmy ela -
stycz nie za rzą dzać, a pra cow ni cy
i po śred ni cy wy ka za li du że zdol no -
ści ada pta cyj ne. 

Efek tem są do bre wy ni ki
za rok 2020: więk szy zysk ope ra -
cyj ny, wyż sza skład ka brut to
z ubez pie czeń na ży cie i ma jąt ko -
wych, sta bil na war tość no we go
biz ne su i wyż sza ren tow ność port -
fe la ma jąt ko we go – za zna czył
Adam Uszpo le wicz, pre zes Avi vy
w Pol sce.

Biz nes ży cio wy

Dzia ła ją ca w sek to rze ży cio -
wym Avi va TUnŻ ze bra ła 1978
mln zł – o 42 mln zł wię cej niż
w 2019 r. (1936 mln zł). War tość
no we go biz ne su w ubez pie cze -
niach na ży cie we dług dy rek ty wy
Wy pła cal ność II wy nio sła 305
mln zł i by ła niż sza o 3% niż
w ro ku po przed nim (314 mln zł). 

W 2020 r. Avi va TUnŻ wy pła -
ci ła klien tom 1355 mln zł od -
szko do wań i świad czeń brut to,
wo bec 1479 mln zł w ro ku po -
przed nim. Zysk net to upla so wał
się na po zio mie 520 mln zł, czy -
li wy ra źnie niż szym od od no to -
wa ne go w 2019 r. (588 mln zł).
Za uwa żal nie po pra wił się z ko lei
wy nik tech nicz ny, któ ry wzrósł
z 629 mln zł w po przed nim ro ku

do 657 mln zł w 2020 r. Kosz ty
dzia łal no ści ubez pie cze nio wej
nie znacz nie wzro sły z 398 mln zł
do 402 mln zł.

Biz nes ma jąt ko wy

Ma jąt ko we Avi va TUO ze bra -
ło 497 mln zł skła dek brut to –
o 40 mln zł wię cej niż w 2019 r.
(457 mln zł). War to za zna czyć,
że re zul tat ten był o 2,1 pkt.
proc. lep szy od uzy ska ne go w ro -
ku po przed nim.

W ub.r. wzrósł wy nik tech -
nicz ny ubez pie czy cie la, pla su -
jąc się na ko niec ro ku na po zio -
mie 37 mln zł (24 mln zł rok
wcze śniej). Po dob na sy tu acja
mia ła miej sce w przy pad ku zy -
sku net to, któ ry wzrósł z 42
mln zł w 2019 r. do 47 mln zł
rok pó źniej.

Avi va TUO wy pła ci ło 202
mln zł od szko do wań i świad czeń
brut to – o 5 mln zł mniej niż
przed ro kiem (207 mln zł). Na -
to miast kosz ty dzia łal no ści ubez -

pie cze nio wej wzro sły ze 166 mln
zł do 172 mln zł.

Jo int ven tu re ban cas su ran ce

Z ko lei to wa rzy stwa San tan -
der Avi va ze bra ły w su mie 414
mln zł skła dek – o 110 mln zł
mniej niż w 2019 r. (524 mln zł).
Oba to wa rzy stwa wy pła ci ły łącz -
nie 78 mln zł od szko do wań
i świad czeń brut to (96 mln zł
w ro ku po przed nim). 

Wy nik tech nicz ny upla so wał
się na po zio mie 184 mln zł, wo -
bec 170 mln zł w 2019 r., a wy nik
fi nan so wy net to wy niósł 176 mln
zł (143 mln zł rok wcze śniej).

Gru pa ogó łem

Ubie gło rocz ny zysk ope ra cyj -
ny gru py Avi va w Pol sce we dług
mię dzy na ro do wych stan dar dów
spra woz daw czo ści fi nan so wej
wy niósł 973 mln zł, o 2% wię cej
niż w 2019 r. (954 mln zł). 

W 2020 r. klien ci Avi va i San -
tan der Avi va otrzy ma li łącz -
nie 589 mln zł świad czeń i od -
szko do wań: 384 mln zł z ubez -
pie czeń na ży cie i zdro wie
oraz 205 mln zł z po lis ma jąt ko -
wych.  ■

WYNIKI FINANSOWE ZA 2020 R.

Aviva nie dała się pandemii
Mimo że 2020 był trudnym rokiem, to Aviva w Polsce może być zadowolona ze swoich wyników
finansowych w tym okresie. Grupie udało się osiągnąć wyższe zyski, zmniejszyć obciążenia z tytułu
zaspokojonych roszczeń oraz utrzymać wzrost kosztów działalności na stabilnym niskim poziomie. 

W
e dług zbli żo nych do spra wy
źró deł Blo om ber ga Me tLi fe
współ pra cu je z do rad cą w ce -

lu zba da nia opcji dla jed no stek w Gre -
cji, Pol sce i na Ukra inie. Jak twier dzą
pro szą cy o ano ni mo wość in for ma to -
rzy agen cji, dzia łal ność w wy żej wy -
mie nio nych kra jach mo że być wy ce -
nio na na łącz ną kwo tę po nad 500 mln
eu ro (603 mln do la rów).

Jed no ze źró deł twier dzi, że każ -
de z po wyż szych ak ty wów by ło by in -
te re su ją ce dla in nych ubez pie czy cie -
li. Dys ku sje trwa ją i zda niem in for -

ma to rów nie ma pew no ści, że do pro -
wa dzą one do ja kiej kol wiek trans ak -
cji. Przed sta wi ciel Me tLi fe od mó wił
ko men ta rza.

Pod czas lu to wej kon fe ren cji
CEO Me tLi fe Mi chel Kha laf po wie -
dział, że fir ma za mie rza od chu dzić
swój port fel biz ne so wy. W 2019 r.
pro wa dzi ła roz mo wy z wło skim As -
si cu ra zio ni Ge ne ra li SpA w spra wie
sprze da ży eu ro pej skich ak ty wów
tyl ko po to, by ne go cja cje zo sta ły
prze rwa ne z po wo du nie po ro zu -
mień ce no wych. ■

MetLife analizuje możliwość sprzedaży niektórych
europejskich aktywów, m.in. w Polsce. To jeden 
z elementów działań amerykańskiego potentata
ubezpieczeń na życie, mających na celu usprawnienie
jego biznesu.

FUZJE I PRZEJĘCIA

MetLife rozważa sprzedaż
biznesu w Polsce

K
o mi sja wy ra zi ła rów nież zgo dę
na zmia nę sta tu tów i nazw dwóch in -
nych przej mo wa nych spół ek: AXA

PTE i AXA OFE. Zgod nie z wcze śniej szy mi
in for ma cja mi po łą cze nie praw ne AXA
i UNIQA ma na stą pić do koń ca pierw sze go
pół ro cza 2020 r.

In te gra cja UNIQA Pol ska z prze ję ty mi
spół ka mi AXA po stę pu je od kil ku mie się cy.
Od 12 lu te go obaj ubez pie czy cie le ma ją
wspól ną stro nę in ter ne to wą znaj du ją cą się
pod ad re sem uni qa.pl oraz wspól ny nu mer

in fo li nii dla klien tów obu firm. Z ko lei 22 lu -
te go wy star to wa ła ogól no pol ska kam pa nia
UNIQA „Po myśl, ile moż na zdzia łać ra -
zem”. Uży wa ny w niej spot wi ze run ko wy,
wy ko rzy stu ją cy mar ki UNIQA i AXA, na -
wią zu je do po łą cze nia firm w Pol sce. 

UNIQA ogło si ła prze ję cie spół ek AXA
w Pol sce, Cze chach i na Sło wa cji, pod wa -
run kiem uzy ska nia nie zbęd nych zgód re gu -
la to rów, na po cząt ku lu te go 2020 r. War tość
trans ak cji wy nio sła oko ło 1 mld eu ro i był to
naj więk szy za kup fir my w hi sto rii gru py, jak

i naj więk sze do tej po ry prze ję cie do ko na ne
przez au striac ką fir mę ubez pie cze nio wą
w re gio nie Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej.

Po udzie le niu wszyst kich nie zbęd nych ze -
zwo leń w pa ździer ni ku trans ak cja zo sta ła
for mal nie za koń czo na. 

Za kup spół ek AXA umac nia po zy cję ryn -
ko wą UNIQA na ryn kach CEE. Za rów no
w Pol sce, jak i w Cze chach oraz na Sło wa cji
gru pa na le ży obec nie do pierw szej piąt ki
ubez pie czy cie li. Dzię ki prze ję ciu UNIQA zy -
sku je 5 mln no wych klien tów (po akwi zy cji ich

łącz na licz ba prze kro czy ła 15 mln) i 800 mln
eu ro no wej skład ki.

W Pol sce UNIQA sta ła się no wym wła -
ści cie lem pię ciu spół ek. Są to AXA Ubez pie -
cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku -
ra cji, AXA Ży cie To wa rzy stwo Ubez pie -
czeń, AXA Pol ska, AXA To wa rzy stwo Fun -
du szy In we sty cyj nych i AXA Po wszech ne
To wa rzy stwo Eme ry tal ne. Po trans ak cji, któ -
ra w Pol sce nie obej mu je in nych firm dzia ła -
ją cych pod mar ką AXA: AXA Part ners,
AXA As si stan ce ani AXA XL, au striac ka fir -
ma sta ła się pią tą co do wiel ko ści gru pą
ubez pie cze nio wą w Pol sce. W za rzą dzie po -
łą czo nych firm znaj dzie się sześć osób. Sze -
fem Gru py UNIQA w Pol sce zo sta nie Mar -
cin Ne dwi dek. Do za rzą du wej dą tak że Adam
Ło ziak, Ja ro sław Ma tu sie wicz, Ma riusz Wój -
cik, Da nie la So ti ro vic oraz Ja kub Mach nik.

Do cza su peł nej in te gra cji nic się nie
zmie nia dla klien tów, pra cow ni ków i part ne -
rów AXA.                                                ■ 

Zniknęła ostatnia przeszkoda formalna na drodze do fuzji polskich spółek AXA i UNIQA. 3 marca
KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego
połączenia AXA Ubezpieczenia TUiR z UNIQA TU oraz połączenia AXA Życie TU z UNIQA TUnŻ. 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Zgoda na połączenie AXA i UNIQA

T
ym sa mym fir ma ob słu gu je ak ty wa dla
nie mal 300 tys. uczest ni ków pro gra -
mu. 

– Po zo sta je my li de rem wśród pry wat nych
in sty tu cji fi nan so wych uczest ni czą cych
w PPK. Fir my, któ re zde cy do wa ły się po wie -
rzyć nam pro wa dze nie PPK w swo jej or ga ni -
za cji, mo gą li czyć na wspar cie i wie lo let nie
do świad cze nie na sze go ze spo łu w za rzą dza -
niu pro duk ta mi eme ry tal ny mi. 

Ofe ru je my za an ga żo wa nie eks per tów
PPK, jak rów nież spe cjal nie przy go to wa ne
apli ka cje do ob słu gi PPK, za rów no dla pra co -

daw ców, jak i pra cow ni ków, a tak że ma te ria -
ły in for ma cyj ne i ob słu go we w tym za kre sie.
Ten aspekt edu ka cyj ny jest dla nas szcze gól -
nie waż ny, po nie waż li czy my na więk szą par -
ty cy pa cję pra cow ni ków w pro gra mie w przy -
szło ści – mó wi Pa weł Gi za, wi ce pre zes za -
rzą du Na tio na le -Ne der lan den PTE. 

W ra mach PPK to wa rzy stwo ofe ru je
dzie więć fun du szy zde fi nio wa nej da ty.
Na po cząt ku 2021 r. uru cho mio no fun dusz
dla naj młod szych uczest ni ków Na tio na le -
-Ne der lan den DFE Na sze Ju tro 2065. 

■

Aktywa funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, 
w ramach których inwestowane są wpłaty uczestników
pracowniczych planów kapitałowych, wynoszą blisko 500 mln zł.
W ramach dotychczasowych trzech fal wdrażania PPK
towarzystwo zawarło umowy z ponad 4400 przedsiębiorstwami. 

NATIONALE-NEDERLANDEN 

Blisko 500 mln zł 
aktywów PPK w zarządzaniu

Adam Uszpo le wicz
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ANKIETA PIBJA

Jakość obsługi 
ubezpieczycieli 
oczami klientów
W konsumenckiej ankiecie przeprowadzonej przez Polski

Instytut Badań Jakości (PIBJA) najwięcej pozytywnych

opinii zebrał LINK4. Wysoko w zestawieniu znalazły się też

m.in. Aviva i Generali.

Z
wy cię ski LINK4 wy róż nio no
za naj lep szą in fo li nię, naj bar -
dziej przej rzy stą ofer tę, zna ko -

mi te ce ny, uczci wość, spraw ny za kup
po li sy oraz ob słu gę li kwi da cji szko dy.
Te po wo dy zde cy do wa ły o tym, że za -
kład wy bra no ja ko naj bar dziej za ufa -
ną mar kę.

Dru gie miej sce przy pa dło Avi vie.
Ubez pie czy ciel zwy cię żył w ka te go rii
Naj lep sze ce ny. Po nad to uzy skał ta kie
wy róż nie nia, jak: Zna ko mi te ubez pie -
cze nie sa mo cho do we, Zna ko mi ta in fo -
li nia, Uczci wy ubez pie czy ciel, Za ufa na
mar ka, Przej rzy sta ofer ta, Spraw ny za -
kup po li sy.

Po za po wyż szą dwój ką w an kie cie
PIBJA wy róż nio no to wa rzy stwa
ERGO He stia, Com pen sa oraz Ge ne ra -
li. Ubez pie cze nie te go ostat nie go zna -
la zło się na po dium w trzech z pię ciu
ka te go rii ran kin gu. Kon su men ci bio rą -
cy udział w an kie cie oce ni li, że Ge ne -
ra li naj spraw niej ze wszyst kich an kie -
to wa nych firm ob słu gu je li kwi da cję

szkód ko mu ni ka cyj nych. Uzna li rów -
nież, że Ge ne ra li to naj bar dziej uczci -
wy ubez pie czy ciel oraz mar ka god na
za ufa nia.

– Bar dzo cie szy mnie wy so kie miej sce
w ran kin gach PIBJA, tym bar dziej że tu
głos de cy du ją cy ma ją klien ci. Oce ny po -
ka zu ją, że ha sło part ner na ca łe ży cie to
dla nas część stra te gii, któ rą kon se -
kwent nie re ali zu je my. Je stem nie zwy kle
dum ny, że Ge ne ra li po strze ga ne jest ja ko
god na za ufa nia oraz naj uczciw sza fir -
ma. Je ste śmy przy klien tach nie tyl ko,
gdy ku pu ją na sze pro duk ty, ale po ma ga -
my im przede wszyst kim wte dy, gdy spo -
tka ich przy kre zda rze nie. Oni za uwa ża -
ją i do ce nia ją na sze po dej ście – ko men -
tu je Ja kub Ja ce wicz, czło nek za rzą du
Ge ne ra li Pol ska.

Wy ni ki dla pię ciu wy róż nio nych
przez PIBJA to wa rzystw ubez pie cze -
nio wych tyl ko nie znacz nie się od sie -
bie róż nią, co wska zu je na wy so ki po -
ziom za do wo le nia klien ta oraz spo rą
kon ku ren cyj ność. ■

O ba da niu. Ba da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne przez Pol ski In sty tut Ba dań Ja ko ści na pró bie po -

nad 1300 re spon den tów w okre sie od li sto pa da 2020 do lu te go 2021. Uwzględ nio no w nim

pro duk ty dzie się ciu naj po pu lar niej szych na pol skim ryn ku firm ubez pie cze nio wych. W ba da niu

kon su men ci mo gli wy ra zić swo ją opi nię do ty czą cą ce ny pro duk tu, ja ko ści in fo li nii i ob słu gi li kwi -

da cji szkód. Oce ni li rów nież uczci wość ubez pie czy cie la, a tak że po ziom za ufa nia do fir my.

A
na li ty cy wzię li pod uwa gę
m.in. da ne z 2016 r. po -
cho dzą ce z unij nej ba zy

CARE. Pre zen tu ją one licz bę
ofiar śmier tel nych z po dzia łem
na ro dzaj uczest ni ka ru chu dro -
go we go. 

– Na pod sta wie sta ty styk z ba zy
CARE eks per ci Ubea.pl ob li czy li,
ja ki udział w łącz nej licz bie śmier -
tel nych ofiar wy pad ków mie li pie -
si, ro we rzy ści oraz kie row cy i pa sa -
że ro wie po jaz dów me cha nicz nych
– tłu ma czy Pa weł Ku czyń ski, pre -
zes Ubea.pl.

Ze bra ne in for ma cje po twier -
dza ją, że Pol ska ce chu je się wy -
so kim udzia łem pie szych wśród
śmier tel nych ofiar wy pad ków.
W 2016 r. wy niósł on 29%.
Wśród kra jów Unii Eu ro pej skiej
wyż szy wy nik od no to wa no je dy -
nie w na stę pu ją cych kra jach:

● Ru mu nia – 39%
● Es to nia – 37%
● Ło twa – 35%
● Sło wa cja – 34%.

Śred nia dla 27 po rów ny wa -
nych państw wy nio sła na to -
miast 21%.

Now sze da ne z ba zy CARE
po twier dza ją, że pie si na dal nie
są bez piecz ni na pol skich dro -
gach. Z da nych z 2018 r. na te -
mat licz by pie szych za bi tych
w wy pad kach dro go wych w prze -
li cze niu na mi lion miesz kań ców
wy ni ka, że i w tym przy pad ku
Pol ska z 21 ofia ra mi śmier tel ny -
mi znaj du je się w czo łów ce ze -
sta wie nia. Nasz kraj wy prze dza -
ją je dy nie Ru mu nia – 35 ofiar
i Ło twa – 26. 

– War to pa mię tać, że po trą ce -
nia pie szych skut ku ją zwy kle kosz -
tow nym le cze niem oraz wy pła tą
wie lo let niej ren ty dla po szko do wa -
ne go lub za do śću czy nie nia dla je -
go krew nych. Wy so ka śmier tel -
ność pie szych w Pol sce prze kła da
się więc tak że na po ziom skła dek
za OC – zwra ca uwa gę An drzej
Praj snar, eks pert Ubea.pl. 

■

UBEA ANALIZUJE

Polskie drogi 
groźne dla pieszych
Eksperci Ubea.pl sprawdzili, jak w minionych

latach Polska prezentowała się pod względem

bezpieczeństwa pieszych na tle innych państw Europy.

Wnioski z analizy są zatrważające: nasz kraj pod tym

względem jest jednym z najniebezpieczniejszych

państw w Europie.

O
fer ta ubez pie cze nio wa
OC z as si stan ce i NNW
LINK4 zdo by ła 22,3

punk ty na 30 moż li wych.

– Ten ran king od zwier cie dla
ostat nie la ta na szej wspól nej
pra cy w bu do wa niu bar dzo do -
bre go ja ko ścio wo pro duk tu

w roz sąd nej ce nie – za uwa ża
Pa try cja Ko tec ka, czło nek za -
rzą du LINK4. – Ry nek ubez -
pie czeń obo wiąz ko wych OC jest

bar dzo kon ku -
ren cyj ny i czę sto
rzą dzi się ce ną.
My na to miast
w na szej ofer cie
sta wia my nie tyl -
ko na ce nę, ale
też za kres ca łe go
pa kie tu, bo jed -
nym z naj czę ściej
wy bie ra nych pa -
kie tów na ryn ku 
jest wła śnie OC
z NNW i as si -
stan ce.

W uza sad nie -
niu punk ta cji re -
dak cja „Rzecz -
po spo li tej” wska -
zu je – po za pro -
fi la mi ce no wy mi 
– przede wszyst -
kim na za kres
ubez pie cze nia
NWW LINK4,
któ re obej mu je
każ dy uszczer -
bek na zdro wiu,
a nie tyl ko trwa ły.

■

Ubezpieczenia komunikacyjne OC LINK4 zajęły pierwsze miejsce 

w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Zestawienie uwzględnia 

nie tylko cenę polis, ale także zakres i ceny ubezpieczeń dodatkowych:

assistance i NNW.

RANKING „RZECZPOSPOLITEJ”

Pakiet OC LINK4 na czele 
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M
o de le dys try bu cji ubez -
pie czeń ewo lu ują wraz
z roz wo jem moż li wo ści

wy ko rzy sta nia ana li zy da nych,
chmu ry ob li cze nio wej i ogrom nej
po pu lar no ści ka na łu mo bil ne go,
któ ry co raz czę ściej jest głów nym
me dium w przy pad ku kwe stii fi -
nan so wych czy han dlo wych.

Jed no cze śnie jak man tra po -
wta rza ne jest od wie lu lat ha sło
„prze trwa ten, kto się do sto su je”.
Pod kre śla ono isto tę do sto so wa -
nia mo de lu biz ne so we go do ro -
sną cych wy ma gań klien tów. 

Da ne i AI na usłu gach klien ta

Be esa fe, chcąc od po wie dzieć
na po trze by no we go po ko le nia
kon su men tów, któ rzy więk szość
spraw za ła twia ją przez in ter net,
czę sto z po zio mu smart fo na, ofe -
ru je ubez pie cze nia w cy fro wej for -
mie. Dzię ki te mu klien ci zy sku ją
pro ste i szyb kie na rzę dzie, któ re
zdej mu je z nich cza so chłon ny obo -
wią zek po da wa nia wie lu in for ma -
cji do ty czą cych po jaz du i wła ści -
cie la lub wy peł nia nia czę sto kil ku -
na stu okie nek w ce lu zna le zie nia
naj bar dziej od po wied niej po li sy. 

To in no wa cyj ne po dej ście da -
je prze wa gę mło de mu in sur-
te cho wi na wy ma ga ją cym ryn ku
ubez pie czeń.

– Mo del ope ra cyj ny po stro nie
tech no lo gicz nej wy ko rzy stu je plat for -
mę Mi cro soft Azu re. Po zwo li ło nam
to na szyb kie i ela stycz ne wdro że nie
osa dzo ne go w chmu rze kal ku la to ra
OC/AC, przy spie sza jąc i uspraw nia -
jąc pro ces za ku pu po li sy. 

Wy star czy po dać dwie in for ma -
cje – nu mer re je stra cyj ny po jaz du
oraz da tę uro dze nia je go wła ści cie -
la. Da ne po jaz du wczy ty wa ne są
z Ubez pie cze nio we go Fun du szu
Gwa ran cyj ne go oraz Cen tral nej
Ewi den cji Kie row ców i Po jaz dów,

a na stęp nie w eks pre so wym tem -
pie przed sta wia na jest ce na. 

Wszyst ko dzie je się on li ne, a na -
si klien ci nie mu szą wy cho dzić
z do mu. Wy star czy do stęp do in ter -
ne tu z po zio mu smart fo na lub 
lap to pa – mó wi Ra fał Mo sio nek,
CEO Be esa fe.

Nie za wod ność 

i bez pie czeń stwo chmu ry

Istot nym wa run kiem, któ ry
mu si speł nić każ de przed się bior -
stwo dzia ła ją ce w sek to rze fi nan -
so wym, jest bez pie czeń stwo in -
for ma cji. Nie ina czej jest w przy -
pad ku agen ta ubez pie cze nio we -
go, ja kim jest Be esa fe. 

Ze wzglę du na to, że fir ma ope -
ru je wraż li wy mi da ny mi, nie zbęd -
ne by ło wy bra nie za ufa nej tech no -
lo gii speł nia ją cej naj bar dziej re -
stryk cyj ne wy mo gi re gu la cyj ne
i ofe ru ją cej peł ną zgod ność z prze -
pi sa mi prze cho wy wa nia da nych.

– Na szym ce lem od sa me go po -
cząt ku by ło stwo rze nie uży tecz nej
plat for my, któ ra za pew ni oszczęd -
ność cza su i wy go dę dla klien tów,
a jed no cze śnie bę dzie speł nia ła
naj wyż sze stan dar dy bez pie czeń -
stwa. I to nam się uda ło. 

Zde cy do wa li śmy się na zbu do -
wa nie plat for my Be esa fe w śro do -
wi sku Azu re. Nie bez zna cze nia
dla na sze go wy bo ru by ła wcze -
śniej sza obec ność roz wią zań Azu -
re w usłu gach fi nan so wych, w tym
rów nież w Vien na In su ran ce Gro up
– mó wi Ra fał Mo sio nek.

Bły ska wicz ne 

wpro wa dze nie na ry nek

Nie od dziś wia do mo, że wy -
ko rzy sta nie moż li wo ści chmu ry
ob li cze nio wej i jej funk cjo nal -
no ści ta kich jak ska lo wal ność
czy ela stycz ność przy no si biz ne -
som wie le ko rzy ści. Szcze gól nie
w przy pad ku firm do pie ro
wcho dzą cych na ry nek. Wraz
z co raz bar dziej po wszech nym
do stę pem do tech no lo gii mło -
dym przed się bior com ła twiej
jest wy eli mi no wać ba rie ry, któ -
re zwią za ne by ły z do stę pem
do in no wa cji. 

Obec nie, dzię ki de mo kra ty za -
cji IT, fir my ma ją naj no wo cze -
śniej sze roz wią za nia tech no lo -
gicz ne w za się gu rę ki i mo gą
znacz nie szyb ciej wpro wa dzać
swo je pro duk ty na ry nek. Przy -
kła dem jest plat for ma Be esa fe,
któ ra zbu do wa na zo sta ła w bły -

ska wicz nym tem pie. Od star tu
prac do uru cho mie nia MVP mi -
nę ło za le d wie kil ka mie się cy.

Ogrom ne moż li wo ści 

w rę kach spe cja li stów

Be esa fe wie, jak waż ny dla osią -
gnię cia suk ce su, za rów no w przy -

pad ku jed nost ki czy ca łej or ga ni -
za cji, jest roz wój kom pe ten cji. Sa -
mo wdro że nie tech no lo gii to do -
pie ro po ło wa suk ce su. Ko lej nym
kro kiem do wy ko rzy sta nia peł ni
moż li wo ści, ja kie da ją na rzę dzia
cy fro we, jest roz wój wie dzy
i umie jęt no ści pra cow ni ków. 

Chmu ra Mi cro soft da je
ogrom ne moż li wo ści spe cja li -
stom IT. Dla te go fir ma zbu do wa -
ła na praw dę bar dzo do świad czo -
ny ze spół z ob sza ru Azu re. By ło
to cie ka we, ale i trud ne wy zwa -
nie dla star tu pu. Be esa fe ko rzy -
stał ze wspól nych warsz ta tów
i otwar to ści Mi cro soft już w trak -
cie wdro że nia. 

– Be esa fe to świet ny przy kład
mło dej fir my, któ ra opar ła swój
mo del biz ne so wy na usłu gach
chmu ro wych. Fir my co raz czę ściej
de cy du ją się na ten mo del już
na sa mym po cząt ku swo jej dro gi.
Po ka zu je to, że za ufa nie do usług
„as -a -se rvi ce” nie ustan nie ro śnie,
a pol ska go spo dar ka sta je się co -
raz bar dziej in no wa cyj na. Chce my
wspie rać ten pro ces, udo stęp nia jąc
pol skim fir mom to, co sta no wi
pod sta wę uda nej cy fry za cji – tech -
no lo gię w pa rze z roz wo jem umie -
jęt no ści. 

Klu czo wą zmia ną dla ro dzi -
mych przed się bior ców, zwłasz cza
z ob sza ru ryn ków re gu lo wa nych,
bę dzie cen trum da nych Mi cro soft
zlo ka li zo wa ne w Pol sce. In fra -
struk tu ra na te re nie kra ju za pew -
ni naj wyż sze stan dar dy bez pie -
czeń stwa da nych oraz wy so ki
wska źnik la ten cy, któ ry po zwo li
na jesz cze szyb szą re ak cję i spraw -
ne ko rzy sta nie z naj bar dziej za -
awan so wa nych usług chmu ro -
wych przez przed się bior ców z ca łe -
go re gio nu Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej. 

Do te go nie ustan nie pod no si my
kom pe ten cje na szych part ne rów
i klien tów, aby w peł ni mo gli czer -
pać ko rzy ści z wdra ża nych usług 
– mó wi Pa weł Ja ku bik, czło nek
za rzą du Mi cro soft. ■

Platforma Beesafe, dzięki wykorzystaniu możliwości chmury obliczeniowej, oferuje najszybszy 

i najprostszy kalkulator OC/AC, jaki do tej pory pojawił się na polskim rynku. Opierając swoje

rozwiązanie na technologii Microsoft Azure, firma zdołała zminimalizować czas i ilość danych

niezbędnych do wygenerowania wyceny ubezpieczenia komunikacyjnego.

Chmura Microsoft daje ogromne

możliwości specjalistom IT. 

Dlatego firma zbudowała naprawdę

bardzo doświadczony zespół 

z obszaru Azure. Było to ciekawe, 

ale i trudne wyzwanie dla startupu.

Beesafe korzystał ze wspólnych

warsztatów i otwartości Microsoft 

już w trakcie wdrożenia. 

Ra fał Mo sio nek Pa weł Ja ku bik

TECHNOLOGIA MICROSOFT AZURE

Beesafe ubezpiecza samochody 
w sekundy dzięki chmurze
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W
2020 r. naj więk sze to -
wa rzy stwa ubez pie czeń
wdro ży ły u sie bie m.in.

na rzę dzia do zdal nej iden ty fi ka cji
toż sa mo ści, dzię ki któ rej ich
klien ci mo gą wie le spraw, w tym
za kup po li sy, za ła twić cał ko wi cie
on li ne. Jed nak to nie wszyst kie
in no wa cje, ja kie ubez pie czy cie le
wdro ży li na prze strze ni kil ku
ostat nich lat, a War ta jest jed -
nym z li de rów trans for ma cji cy -
fro wej w bran ży.

Fir my z sek to ra ubez pie czeń
za uwa ży ły ro lę cy fry za cji w roz -
wo ju swo jej dzia łal no ści, co po -
twier dza ją wy ni ki ba da nia prze -
pro wa dzo ne go wspól nie przez
Ac cen tu re oraz Pol ską Izbę
Ubez pie czeń. 

Po nad 80% ubez pie czy cie li
jest zda nia, że przy szłość bran ży
ubez pie cze nio wej na le ży do tych
or ga ni za cji, któ re do ko na ją
znacz nych in we sty cji w na rzę -
dzia cy fro we. Zresz tą klien ci, do -
świad cze ni przez ob ostrze nia
zwią za ne z pan de mią, przy zwy -
cza ili się, że więk szość spraw mo -
gą za ła twić w peł ni przez in ter -
net. Dla te go po dob nych do -
świad czeń zna nych z ban ko wo ści
elektronicznej czy też kon tak tów
z e-ad mi ni stra cją bę dą ocze ki wać
rów nież w in nych bran żach. 

Przy kła do wo, z Pro fi lu Za ufa -
ne go w Pol sce ko rzy sta już 9 mln
użyt kow ni ków, a 71% an kie to wa -
nych de kla ru je, że chęt nie ko rzy -
sta z e -usług w urzę dach. Z ko lei
po nad po ło wa ba da nych czę ściej
niż przed pan de mią dziś ko rzy sta
z ban ko wo ści on li ne lub mo bil -
nie, a nie mal co czwar ty roz wa ża
prze nie sie nie swo je go kon ta ban -
ko we go na w peł ni cy fro we. 

Trend ten szcze gól nie wi dać
wśród mło dych, gdzie ro śnie za -
in te re so wa nie in no wa cyj ny mi
for ma mi po lis. W naj bliż szym

cza sie na zna cze niu zy ski wać 
bę dą ka na ły sprze da ży zdal nej,
a tak że ofer ty firm, któ re wy ko -
rzy stu ją cy fro we na rzę dzia
do ob słu gi klien ta. 

Prag ma tycz ne po dej ście

– Klien ci ocze ku ją, że co raz
wię cej usług bę dzie ofe ro wa nych
cy fro wo oraz re ali zo wa nych tu i te -
raz. W War cie trend ten za uwa ży -
li śmy już kil ka lat te mu, dla te go
w ostat nich la tach du żo uwa gi 
po świę ca my na wpro wa dze nie
prak tycz nych roz wią zań opar tych
na no wych tech no lo giach. Na to -
miast do te ma tu cy fry za cji pod -
cho dzi my w War cie bar dzo prag -
ma tycz nie. 

Nie waż ne, czy da ne roz wią za -
nie jest aku rat me dial nie no śne
czy nie. Wy bra ne i wdra ża ne przez
nas rozwiązanie mu si nieść fak -
tycz ną war tość za rów no dla fir my,
jak i dla klien tów i part ne rów 
– mó wi Da wid Kor szeń, rzecz nik
pra so wy w War cie.

W ostat nich kil ku la tach 
fir ma uru cho mi ła kil ka dzie siąt
pro jek tów cy fry za cyj nych. W ob -
sza rze li kwi da cji szkód stwo rzo -
ny zo stał eko sys tem po zwa la ją -
cy na spraw ną ob słu gę klien ta. 
Klu czo wym pro jek tem by ło
wdro że nie kom plek so we go i no -
wo cze sne go sys te mu do ob słu gi
szkód, któ ry jest cen tral nym
punk tem te go ob sza ru. Po zwo li -
ło to na więk szą kon tro lę
nad pro ce sa mi li kwi da cji szkód
oraz umoż li wi ło po pra wę wska -
źni ków efek tyw no ści w za kre sie
ob słu gi spraw. 

War ta roz wi ja rów nież na rzę -
dzia do ta ry fi ka cji wy ko rzy stu ją -
ce Big Da ta czy wspie ra ją ce ob -
słu gę klien ta pod czas li kwi da cji
szkód w po sta ci War ta Mo bi le.
To uru cho mio ne już w 2015 r.

roz wią za nie jest na dal naj bar -
dziej kom plek so wym na rzę -
dziem do za rzą dza nia li kwi da cją
szkód na ryn ku. Już na po cząt ku
dzia ła nia zre wo lu cjo ni zo wa ło
ko mu ni ka cję z klien tem, a obec -
nie na wet do 70% szkód li kwi do -
wa nych jest przy je go po mo cy.

Wdro że nia 

uspraw nia ją ce pro ce sy

War ta każ de go ro ku wdra ża
ko lej ne, in no wa cyj ne roz wią za -
nia, któ rych ce lem jest dal sze
uspraw nia nie we wnętrz nych pro -
ce sów i pod no sze nie ja ko ści ob -
słu gi w po szcze gól nych ob sza -
rach dzia łal no ści fir my. 

– W cią gu ostat nie go ro ku prio -
ry te tem by ło przede wszyst kim do -
pa so wa nie się do sy tu acji zwią za -
nej z ko ro na wi ru sem. Dla te go też
szu ka li śmy na rzę dzi, któ re po zwo -
lą nam na uru cho mie nie w krót -
kim cza sie zdal nej sprze da ży po lis
przez agen tów, co wpro wa dzi li śmy
już pod ko niec mar ca 2020 r. 

W pa ździer ni ku z ko lei wraz
z UFG wdro ży li śmy na rzę dzie słu -
żą ce we ry fi ka cji toż sa mo ści opar te
na roz wią za niach Kra jo we go Wę -
zła Iden ty fi ka cji Elek tro nicz nej
– ID UFG. Ta usłu ga uspraw ni ła
sprze daż zdal ną po lis na ży cie, za -
pew nia jąc re ali za cję for mal no ści
zwią za nych z za war ciem umo wy
przy wy ko rzy sta niu m.in. Pro fi lu

Za ufa ne go – tłu ma czy Da wid
Kor szeń.

Z ko lei w ob sza rze li kwi da cji
szkód waż nym roz wią za niem
wdro żo nym jesz cze w 2019 r.,
a dzia ła ją cym w peł ni przez ca ły
ubie gły rok był asy stent gło so wy
opar ty na sztucz nej in te li gen cji.
Vo ice bot za jął już sta łe miej sce
na in fo li nii War ty, gdzie uspraw -
nia pro ces zgła sza nia szkód. 

Do dziś ten wir tu al ny asy stent
ob słu żył nie mal 300 tys. roz mów
do ty czą cych zgło sze nia i sta tu su
szko dy. Dzię ki te mu roz wią za niu
kon sul tan ci ma ją wię cej cza su
na do kład niej sze po zna nie po -
trzeb i do pa so wa nie usług
do pre fe ren cji klien ta.

Rów no le gle War ta pra cu je
nad Ima ge Re co gni tion, czy li roz -
wią za nia mi, któ re wy ko rzy stu ją
tech no lo gię sztucz nej in te li gen -
cji roz po zna ją cej ob raz. Dzię ki
niej ubez pie czy ciel już te raz
uspraw nia pro ces we ry fi ka cji
kosz to ry sów przy go to wy wa nych
przez warsz ta ty sa mo cho do we.

– Ca ły czas roz wi ja my au to ma -
tycz ną ana li zę ob ra zów, chcąc wy -
ko rzy sty wać ją w ko lej nych ob sza -
rach. Dzię ki te mu sza co wa nie
kosz tów na praw od by wać się bę -
dzie w cza sie rze czy wi stym. 

Za kła da my, że do ce lo wo me -
cha nizm ob słu ży na wet ok. 60%
wszyst kich spraw, gdzie uszko dze niu

ule gła je dy nie ka ro se ria po jaz du.
To tak że przy śpie szy pro ces z my ślą
o klien tach i po zwo li rze czo znaw -
com sku pić swo ją uwa gę na
bardziej skom pli ko wa nych spra -
wach – tłu ma czy Da wid Kor szeń.

Tak jak przy li kwi da cji szkód
po ma ga sztucz na in te li gen cja,
tak w ob sza rze ope ra cji fir ma ko -
rzy sta z au to ma ty za cji pra cy
z do ku men ta mi, wy ko rzy stu jąc
sys te my RPA (Ro bo tic Pro cess
Au to ma tion). 70 ro bo tów, któ re
osią ga ją po wy żej 80% sku tecz no -
ści, wy ko nu je za da nia zwią za ne
m.in. z ob słu gą po sprze da żo wą
klien ta, im por tem i ana li zą da -
nych, czy ta niem, se gre go wa niem
i po bie ra niem in for ma cji ze ska -
nów do ku men tów, roz li cza niem
i ra por to wa niem wy ni ków dla
agen cji oraz agen tów czy pro ce -
sem od zy ski wa nia na leż no ści. 

Wszyst ko to po zwa la na
oszczęd ność cza su pra cy rzę -
du 15 tys. go dzin mie sięcz nie,
któ re pra cow ni cy War ty mo gą
wy ko rzy stać na ob słu gę bar dziej
skom pli ko wa nych spraw klien -
tów czy agen tów. 

Wy so ki stan dard ob słu gi

War ta każ de go ro ku wpro wa -
dza w ży cie ko lej ne in no wa cyj ne
pro jek ty wy ko rzy stu ją ce no we
tech no lo gie. 

– Trans for ma cja cy fro wa
w War cie po ma ga utrzy mać fir mie
wy so ki stan dard ob słu gi, bo wiem
au to ma ty za cja i uspraw nia nie we -
wnętrz nych pro ce sów po ma ga ją
w szyb szej ob słu dze klien ta, sku -
pio nej na je go in dy wi du al nych 
po trze bach. 

Dzię ki cy fry za cji mo że my za -
pew nić efek tyw niej sze wy ko rzy sta -
nie po sia da nych za so bów, oszczęd -
ność cza su oraz ro sną ce za do wo le -
nie klien tów. Dla te go pla nu je my
re ali zo wać kon se kwent nie ob ra ną
stra te gię i już nie dłu go po ja wią się
ko lej ne roz wią za nia, któ re na szym
zda niem zre wo lu cjo ni zu ją stan -
dard ob słu gi klien tów w bran ży
ubez pie cze nio wej – mó wi Da wid
Kor szeń z War ty. ■

TRANSFORMACJA CYFROWA BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

Warta skutecznie wdraża nowe technologie

W ostatnich 
kilku latach 
firma uruchomiła
kilkadziesiąt
projektów
cyfryzacyjnych. 
W obszarze
likwidacji 
szkód stworzony
został ekosystem
pozwalający 
na sprawną
obsługę 
klienta. 

Transformacja cyfrowa to zjawisko cywilizacyjne, które opanowuje coraz więcej gałęzi gospodarki,
zmieniając procesy w organizacjach oraz sposób kontaktu na linii firma–klient. Pandemia 
oraz konieczność zachowania dystansu społecznego sprawiły, że zmiany związane z przenoszeniem się
do sfery online gwałtownie przyspieszyły. 
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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Czym do kład nie zaj mu je
się fir ma Trac ta ble?

Alek san der Su ro wiak: – Spe -
cja li zu je my się w tech no lo gii
roz po zna wa nia ob ra zów opar -
tej na sztucz nej in te li gen cji.
Na pod sta wie wie lu se tek mi -
lio nów zdjęć tech no lo gia „na -
uczy ła się” roz po zna wać czę -
ści sa mo cho du i za kres ich
uszko dzeń.

Tech no lo gia jest wy ko rzy sty -
wa na w bran ży ubez pie czeń ko -
mu ni ka cyj nych, aby przy spie -
szyć pro ces li kwi da cji szkód
i umoż li wić szyb sze od zy ski wa -
nie przez po szko do wa nych środ -
ków fi nan so wych po ko li zji.

Gdzie ta tech no lo gia dzia ła
na pol skim ryn ku?

– Pra cu je my w tej chwi li
m.in. z PZU i War tą w Pol sce.
W przy pad ku PZU wspo ma ga -
my ich, we ry fi ku jąc kosz to ry sy,
któ re oni otrzy mu ją od swo ich
warsz ta tów. Wcze śniej ubez pie -
czy ciel mógł je dy nie do głęb nie
zwe ry fi ko wać ok. 20% kosz to ry -
sów, po zo sta łe 80% za twier dzo -
no za po mo cą uprosz czo nej
kon tro li. Z na mi PZU w cza sie
rze czy wi stym mo że szcze gó ło -
wo spraw dzić nie mal wszyst kie
szko dy z warsz ta tów.

Al go ryt my są w sta nie wy kryć
wszel kie ano ma lie, któ re wy ma -
ga ją spraw dze nia przez eks per -
tów PZU, lub po twier dzić, że
wszyst kie na pra wy są wy ko ny wa -
ne zgod nie z pro ce du ra mi i nor -
ma mi okre ślo ny mi przez ubez -
pie czy cie la.

Dzię ki wdro że niu sztucz nej
in te li gen cji eks per ci PZU mo gą
sku piać się na trud niej szych, wy -
ma ga ją cych więk szej uwa gi spra -
wach.

A jak to do kład nie wy glą da?
Oglą da cie zdję cia przed i po
i na tej pod sta wie stwier dza cie, że
róż ni ca jest wy star cza ją ca?

– Warsz tat do star cza zdję -
cia i kosz to rys, na pod sta wie
któ re go chce na pra wiać sa mo -
chód. Sztucz na in te li gen cja 
po rów nu je za da ne na pra wy
z otrzy ma ny mi zdję cia mi.
W przy pad kach, gdy za cho dzi
moż li wość, że szko da nie jest
na pra wia na zgod nie z pro ce du -
ra mi i nor ma mi PZU, wy sy ła -
my in for ma cję do eks per tów
ubez pie czy cie la, któ rzy we ry fi -
ku ją spra wę.

Na czym mo gą po le gać te ano -
ma lie po stro nie warsz ta tu? Jak
je wy chwy tu je cie?

– Dzia ła my po dob nie jak rze -
czo znaw ca. Czy li tak sa mo we ry -
fi ku je my, czy wy mia na czę ści al -
bo na pra wa zo sta ła prze pro wa -
dzo na pra wi dło wo. Prze pro wa -
dza my róż ne spraw dzia ny, bar -
dzo po dob ne do tych, ja kie zro -
bił by eks pert.

Ja kie są biz ne so we ko rzy ści
ubez pie czy cie la, na przy kład dla
PZU?

– Po pierw sze, ubez pie czy ciel
upew nia się, że wszyst kie na pra -
wy są wy ko na ne we dług ich stan -
dar dów. Co wię cej, przy spie sza
to pro ces, bo od ra zu mo że my
wy sy łać spra wy, któ re zo sta ły
przez nas za twier dzo ne,
do warsz ta tu. Za tem warsz tat
nie mu si cze kać na po twier dze -
nie kil ka dni. A po szko do wa ny

ma szyb ciej i we dług stan dar dów
na pra wio ny sa mo chód.

Biu ra Trac ta ble znaj du ją się
na ca łym świe cie, nie tyl ko w Eu -
ro pie, ale też w Azji i Ame ry ce
Pół noc nej. Czy do kład nie ta ką

sa mą tech no lo gię wdra ża cie
wszę dzie, czy też ma cie lo kal ne
spe cja li za cje?

– Pra cu je my już z dwu dzie sto -
ma ze stu naj więk szych ubez pie -
czy cie li na świe cie. W Azji, w Ja -
po nii, w Ame ry ce Pół noc nej

i Eu ro pie. Roz wią za nie, któ re
wła śnie oma wia li śmy, ofe ru je my
na ca łym świe cie, ale ma my też
in ne. Jed no z nich jest do stęp ne
tak że w Pol sce: jest to bu do wa -
nie kosz to ry su za po mo cą AI
od pod staw. Na zy wa my to AI Es -
ti ma ting.

Bu du je my peł ne kosz to ry sy
na pod sta wie zdjęć otrzy ma nych
od po szko do wa ne go w cza sie
rze czy wi stym, w ten spo sób
klient bły ska wicz nie mo że za -
wrzeć ugo dę al bo stwier dzić, że
to szko da cał ko wi ta.

Kon cen tru je my się też na no -
wych ty pach roz wią zań, np.
prze pro wa dza my in spek cję sa -
mo cho du przed za war ciem ubez -
pie cze nia.

Cho dzi o in spek cję ca sco?
– Wła śnie tak. Ubez pie czy ciel

nie mu si wy sy łać rze czo znaw cy
lub agen ta, że by wy ko nać in spek -
cję sa mo cho du, bo my mo że my
zro bić to au to ma tycz nie przez
ko mór kę i po tem od ra zu po ka -
zu je my ubez pie czy cie lo wi, ja kie
są uszko dze nia, czy w ogó le są
ja kieś.

Coś po dob ne go pla nu je my ro -
bić rów nież przy nie ru cho mo -
ściach.

Na przy kład w za la niach?
– Jak też w przy pad ku hu ra ga -

nów, tor na do. Ja ko fir ma wie rzy -
my, że tech no lo gia AI mo że
mieć na praw dę du ży wpływ
na szyb sze przy wra ca nie sy tu acji
sprzed ka ta stro fy. Np. po hu ra -
ga nie na gle ma my 800 tys.
uszko dzo nych sa mo cho dów al bo
miesz kań, nor mal nie za ję ło by
dłu gie mie sią ce, na wet la ta, za -
nim lu dzie otrzy ma li by pie nią -
dze z od szko do wa nia. AI
w mgnie niu oka oce nia szko dy,
co przy śpie sza ca ły pro ces.

Ja kie są Wa sze pla ny na ten
rok biz ne so wy?

– Je śli cho dzi o Pol skę, chce -
my kon ty nu ować na szą współ -
pra cę z PZU i War tą – po sze rzać
ją o no we spo so by wspo ma ga nia
ubez pie czy cie li. Ale oczy wi ście
je ste śmy otwar ci na no wych
klien tów, bo chce my, że by ofe ro -
wa na przez nas usłu ga sta ła się
stan dar dem w bran ży ubez pie -
cze nio wej w Pol sce.

Glo bal nie na sze pla ny wy glą -
da ją bar dzo po dob nie – wspo ma -
ga my ubez pie czy cie li na ca łym
świe cie po przez przy śpie sza nie
pro ce su li kwi da cji szkód. Li kwi -
da cja szkód to jest wie le roz mów
z klien tem, z warsz ta tem. Chce -
my uspraw nić prze pływ in for ma -
cji i spra wić, że by te pro ce sy sta -
ły się szyb kie, ła twe i efek tyw ne.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Sztuczna inteligencja radykalnie
przyśpiesza wypłaty odszkodowań
Rozmowa z Aleksandrem
Surowiakiem,
odpowiedzialnym za biznes
Tractable w Polsce



J
uż od dzie się ciu lat Cen trum
Po mo cy Oso bom Po szko do -
wa nym sku tecz nie zmie nia

pol skie stan dar dy re ha bi li ta cji
po wy pad kach. 

CPOP po wsta ło w 2009 r. ja -
ko część so poc kiej gru py ubez -
pie cze nio wej ERGO He stia.
W 2010 r. wdro ży ło pierw sze
kom plek so we pro gra my re ha bi li -
ta cji osób po szko do wa nych. 

Od po ło wy 2015 r. dzia ła ja ko
od ręb na spół ka, co po zwa la
świad czyć usłu gi tak że na rzecz
in nych ubez pie czy cie li, nie tyl ko
w ob rę bie ma cie rzy stej gru py.
A co za tym idzie – mo że sze rzyć
no we po dej ście do li kwi da cji po -
waż nych szkód oso bo wych. Ze
świa do mo ścią, że za każ dą z nich
kry je się in na, czę sto nie zwy kle
po ru sza ją ca ludz ka hi sto ria.

O ja kie przy pad ki cho dzi?

Po waż ne szko dy oso bo we,
o ja kich tu mo wa, do ty czą naj -
czę ściej spo wo do wa nych po waż -
ny mi wy pad ka mi ko mu ni ka cyj -
ny mi nie do wła dów neu ro lo gicz -
nych, ura zów wie lo na rzą do wych,
licz nych ura zów or to pe dycz nych
i zła mań. Są to nie kie dy bar dzo
cięż kie przy pad ki, w któ rych
z wy so kim praw do po do bień -
stwem moż na za ło żyć, że po szko -
do wa ni bę dą po trze bo wać dłu go -
trwa łe go le cze nia, wie lo aspek to -
we go wspar cia i re ha bi li ta cji. 

Mie rze nie się wła śnie z te go
ty pu sy tu acja mi – wy ma ga ją cy mi
za sto so wa nia in nej niż stan dar -
do wa ścież ki li kwi da cji szko dy –

to cel, ja ki po sta wi ło przed so bą
CPOP. Od po cząt ku dzia łal no ści
kie ro wa ło się za ło że niem, że
obok wy pła ty od szko do wa nia li -
czy się ak tyw ne za rzą dza nie pro -
ce sem obej mu ją cym nie tyl ko
upo rząd ko wa ne, za pla no wa ne
le cze nie, ale też po moc w po wro -
cie do funk cjo no wa nia w spo łe -
czeń stwie. 

Pio nier skie wy zwa nie

Po cząt ki CPOP nie by ły ła -
twe, po nie waż na pol skim ryn ku
ubez pie cze nio wym nie zna no te -
go ty pu roz wią zań. Wie le pra cy
na le ża ło więc wło żyć w to, by za -
czę to do strze gać, że war to dzia -
łać bar dziej pro ak tyw nie, za -
miast ogra ni czać się do wy pła ty
na leż nych świad czeń. 

– Za czy na li śmy prak tycz nie
od ze ra. Nie by ło w Pol sce wzor -
ców, na któ re mo gli by śmy się po -
wo łać. Wspól nie z na szym pierw -
szym part ne rem me dycz nym, Re -
ha sport Cli nic w Po zna niu, stwo -
rzy li śmy kon cep cję i pro ce du ry
kom plek so wej dia gno zy i two rze -
nia in dy wi du al nych pro gra mów
re ha bi li ta cji – wspo mi na Bar ba ra
Sta cho wicz -Pratt, wie lo let nia
pre zes CPOP. 

Dzia łal ność sil na part ner stwem

Chcąc być jak naj bli żej po -
szko do wa nych i ich po trzeb,
CPOP stwo rzy ło sieć eks per tów
w ca łej Pol sce. Ich za da niem jest
przede wszyst kim zbu do wa nie
bez po śred niej re la cji z po szko -

do wa ny mi i to wa rzy sze nie im
pod czas ca łe go pro ce su re ha bi li -
ta cji. To oni są w sta łym kon tak -
cie z ubez pie czy cie lem, ko or dy -
nu ją opra co wy wa nie, a na stęp -
nie re ali za cję tzw. In dy wi du al -
nych Pla nów Po mo cy. 

W ko lej nych la tach CPOP
roz wi nę ło współ pra cę z pry wat -
ny mi kli ni ka mi i ośrod ka mi me -
dycz ny mi w ca łej Pol sce. Dzię ki
te mu po szko do wa ni ma ją do stęp
do naj wyż szych stan dar dów
opie ki me dycz nej w pla ców kach
w róż nych miej scach w kra ju. 

W uza sad nio nych przy pad -
kach CPOP pro po nu je tak że re -
ha bi li ta cję w wa run kach do mo -
wych. Le cze nie i re ha bi li ta cja
od by wa ją się na koszt ubez pie -
czy cie la.

Co da lej? 

– Ce lem Cen trum Po mo cy Oso -
bom Po szko do wa nym na naj bliż -
sze la ta jest sze rze nie idei kom -
plek so we go po dej ścia do li kwi da cji
szkód oso bo wych na ca łym ryn ku
ubez pie cze nio wym. Bę dzie my kon -
ty nu ować dzia ła nia sku pio ne wo -
kół czło wie ka i je go po trzeb. Da je
to nam szan sę, wspól nie z to wa rzy -
stwa mi ubez pie czeń, na zmia nę
ich ro li i po strze ga nia przez 
po szko do wa nych – ko men tu je
Agniesz ka No wac ka, pre zes Cen -
trum Po mo cy Oso bom Po szko -
do wa nym. 

CPOP prze ko na ło do współ -
pra cy wie lu ubez pie czy cie li, któ -
rzy zde cy do wa li się pójść o krok

da lej w li kwi da cji szkód oso bo -
wych. To wa rzy stwa co raz chęt -
niej obej mu ją swo ich klien tów
za pew nia ną przez CPOP opie ką,
od po wia da jąc tym sa mym na po -
trze by sa mych po szko do wa nych.
Dziś znacz nie czę ściej bo wiem
niż de ka dę te mu lu dzie my ślą
o tym, że po wrót do nor mal ne go
ży cia po wy pad ku jest naj waż -
niej szym ce lem. 

Wszy scy wy gry wa ją 

Ar gu men tem na rzecz współ -
pra cy z CPOP jest for mu ła win -
-win. Ubez pie czy cie le mo gą sfi -
nan so wać re ha bi li ta cję po szko -
do wa nych, zy sku jąc przy tym
i wi ze run ko wo, i eko no micz nie.
Ma ją de cy du ją cy głos na każ dym
eta pie, za rów no w trak cie przy go -
to wa nia, jak i re ali za cji In dy wi du -
al ne go Pla nu Po mo cy. Mo gą
w peł ni mo ni to ro wać po stę py re -
ha bi li ta cji, a tak że kon tro lo wać
wy dat ki po no szo ne na le cze nie. 

Jed no cze śnie CPOP pla nu je
dzia ła nia na rzecz po szko do wa -
nych tak, aby pro gram był moż li -
wie jak naj bar dziej in ten syw ny
i na sta wio ny na szyb ki po wrót
do zdro wia. Klu czo wa jest tu
orien ta cja na wspól ny cel, a ten
wią że się z per spek ty wą po szko -
do wa ne go i je go po trzeb.

Czło wiek, któ ry po mi mo cięż -
kie go wy pad ku po zo sta nie czyn -
ny spo łecz nie i za wo do wo, bę -
dzie nie tyl ko szczę śliw szy w ży -
ciu, ale też w dłu giej per spek ty -
wie umoż li wi opty ma li za cję wy -
dat ków ubez pie czy cie la. Sku -
tecz na re ha bi li ta cja, przy wró ce -
nie do zdro wia, pra cy i ak tyw ne -
go ży cia spo łecz ne go w efek cie
mo gą ob ni żyć kwo ty wy pła ca -
nych świad czeń. 

Tu taj nie ma prze gra nych: zy -
sku ją obie stro ny. Ubez pie czy -
ciel wie, że za sto so wa ne me to dy
le cze nia i re ha bi li ta cji są ce lo we,
a wy da ne na nie środ ki – opty -
mal nie za in we sto wa ne. 

Po szko do wa ny na to miast nie
mu si szu kać po mo cy na wła sną
rę kę. Otrzy mu je pro fe sjo nal ny,
kom plek so wy i in dy wi du al nie
do pa so wa ny do je go po trzeb
pro gram re ha bi li ta cji me dycz nej,
spo łecz nej i za wo do wej. Ma tak -
że do stęp do naj no wo cze śniej -
sze go sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go
i naj lep szych kli nik w Pol sce.
W re zul ta cie mo że wró cić do ak -
tyw ne go ży cia, co wy da je się
o wie le cen niej sze niż na wet naj -
wyż sza do ży wot nia ren ta. ■

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym jest przedsięwzięciem wyjątkowym w skali Polski. Mając 

do czynienia z najpoważniejszymi przypadkami ludzi poszkodowanych w ciężkich wypadkach,

przywraca ich do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. W ciągu dekady pomogło ponad 1300

osobom. Ponad 400 poszkodowanych objęło indywidualnymi planami pomocy, czyli kompleksowym

wsparciem medycznym, społecznym i zawodowym, dającym szansę na powrót do aktywnego życia. 

Agniesz ka 
No wac ka

CPOP od początku

działalności kierowało się

założeniem, że obok wypłaty

odszkodowania liczy się

aktywne zarządzanie

procesem obejmującym 

nie tylko uporządkowane,

zaplanowane leczenie, 

ale też pomoc w powrocie 

do funkcjonowania 

w społeczeństwie. 

Pionierska dekada 
Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym
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P
lat for ma SIGNIUS mo że być
wy ko rzy sta na w bran ży ubez -
pie czeń w kil ku ob sza rach.

Dzię ki szyb kie mu oraz
uprosz czo ne mu pro ce so wi fi na -
li za cji umów z na tych mia sto wą
zdal ną we ry fi ka cją toż sa mo ści
w pro ce sach sprze da ży moż na li -
czyć na zde cy do wa ne przy spie -
sze nie fi na li za cji trans ak cji oraz
wyż szą kon wer sję sprze da ży. 

W dzia łach HR mo że znacz -
nie upro ścić obieg i ob słu gę do -
ku men ta cji pra cow ni ków,
a przy ob słu dze cla imów uła twi
kon takt be ne fi cjen tom oraz po -
zwo li wy eli mi no wać z uży cia to -
ny pa pie ru.

Do stęp ne wer sje

SIGNIUS to plat for ma, któ rą
wy ko rzy sta my za rów no w re la -
cjach C2 C, B2 B i B2 C.

Dla użyt kow ni ków in dy wi du al -
nych i ma łych firm, któ re chcą
pod pi sy wać do ku men ty szyb ko,
wy god nie i bez piecz nie, jest do -
stęp na usłu ga w chmu rze – wy star -
czy wejść na stro nę www.si gnius.eu

i za ło żyć kon to. Dzię ki pro sto -
cie i in tu icyj no ści roz wią za nia
po wstęp nej we ry fi ka cji toż sa mo -
ści umo wy moż na pod pi sać na wet
w 1 mi nu tę.

Dla firm śred niej wiel ko ści
SIGNIUS ofe ru je in te gra cję
przez API. 

Z ko lei do du żych or ga ni za cji,
ta kich jak fir my ubez pie cze nio -
we i ban ki, skie ro wa na jest wer -
sja En ter pri se – in sta lo wa na on -
-pre mi se, któ rą moż na zin te gro -
wać z sys te ma mi obie gu do ku -
men tów, np. ECM, DMS
i CRM. Wer sja ta umoż li wia tak -
że kom plek so wy bran ding i peł -
ną cu sto mi za cję pod po trze by
or ga ni za cji.

SIGNIUS wy róż nia się 

wśród pod pi sów elek tro nicz nych

do stęp nych na ryn ku

Usłu ga gwa ran tu je przede
wszyst kim pew ne po twier dze nie
toż sa mo ści wszyst kich osób pod -
pi su ją cych do ku ment, co da -

je 100% bez pie czeń stwa. Użyt -
kow nik ma do wy bo ru dwie for -
my iden ty fi ka cji – wi de owe ry fi -
ka cję lub po twier dze nie da nych
przez ban ko wość elek tro nicz ną
na pod sta wie dy rek ty wy PSD2.

Bar dzo przy ja zny in ter fejs, in -
tu icyj ność i pro sto ta roz wią za nia
oraz brak ko niecz no ści ko rzy sta -
nia z do dat ko wych urzą dzeń czy
wcze śniej szej re je stra cji to ko lej -
ne waż ne wy róż ni ki pod pi su
SIGNIUS.

Po nad to, usłu ga ofe ro wa na
jest na te re nie ca łej Unii Eu ro pej -
skiej, a plat for ma do stęp na
w dwóch ję zy kach – pol skim i an -
giel skim. Nie ba wem bę dzie ob -
słu gi wa ła tak że ję zyk nie miec ki.

Pod pis w kil ku kro kach

Do ku ment moż na pod pi sać
już w cią gu 1 mi nu ty. Sam pro -
ces to kil ka kro ków: do da nie
do ku men tu do pod pi su, jed no -
ra zo wa we ry fi ka cja toż sa mo -
ści, za pro sze nie in nych osób
do pod pi sa nia do ku men tu, au -
to ma tycz ny pod pis zdal ny.

Co waż ne, plat for ma ofe ru je
moż li wość pod pi sy wa nia wie lu
do ku men tów jed no cze śnie przez
jed ną oso bę. Po nad to, je den do ku -
ment mo że pod pi sać wie le osób,
a zle ca ją cy usta la ko lej ność pod pi -
su ją cych. Każ da ze stron mo że po -
brać pod pi sa ny do ku ment z plat -
for my i go zar chi wi zo wać.

Wię cej na te mat usłu gi prze czy -
ta cie na stro nie www.si gnius.eu.
Tam też mo że cie za mó wić bez -
płat ne nie zo bo wią zu ją ce DEMO
roz wią za nia – e -ma ilo wo, te le fo -
nicz nie lub przez chat.

Maciej
Zygmański 

Business Development
Manager SIGNIUS SA

WYSTARTOWAŁ SIGNIUS

Podpis elektroniczny, który ułatwi 
pracę w branży ubezpieczeniowej
W lutym uruchomiona została nowoczesna i bezpieczna platforma do zdalnego podpisywania

dokumentów zgodnie z eIDAS – SIGNIUS Professional. Usługa skierowana jest zarówno do klientów

indywidualnych, jak i biznesowych. Jak można wykorzystać ją w branży ubezpieczeniowej?

Pa kiet Te sto wy na 30 dni za dar mo 

dla czy tel ni ków „Ga ze ty Ubez pie cze nio wej”

Dla czy tel ni ków „Ga ze ty Ubez pie cze nio wej” SIGNIUS 

przy go to wał spe cjal ną ofer tę. Pierw sze 100 osób, któ re 

wy śle ma ila na con nect@si gnius.eu z ty tu łem „Ga ze ta 

Ubez pie cze nio wa” i za mó wi Pa kiet Te sto wy pod pi sów

SIGNIUS Pro fes sio nal, otrzy ma dar mo wy pa kiet na 30 dni!

Platforma oferuje możliwość podpisywania wielu

dokumentów jednocześnie przez jedną osobę.

Ponadto, jeden dokument może podpisać wiele

osób, a zlecający ustala kolejność podpisujących.

Każda ze stron może pobrać podpisany dokument

z platformy i go zarchiwizować.



Gazeta Ubezpieczeniowa nr 11 (1137) 15–21 marca 2021 www.gu.com.pl

LIDERZY INNOWACJI 11

ZARZĄDZANIE DECYZJAMI  ● KOMPETENCJE

Różne podejścia do automatyzacji

Systemy do automatyzacji
procesów, spraw i decyzji

W tym ar ty ku le przed sta wię
dwa po dej ścia do au to ma ty za cji,
a jest ich du żo wię cej. Pierw sze
po le ga na wy ko rzy sta niu sys te -
mów prze zna czo nych do au to -
ma ty za cji i uwa żam je za cie kaw -
sze i trud niej sze. Cie kaw sze, bo
ist nie je opro gra mo wa nie, któ re
w dar mo wej wer sji jest wy star -
cza ją ce do pra cy. Trud niej sze,
bo są to sys te my, w któ rym chce -
my kom plek so wo za rzą dzać pro -
ce sa mi, spra wa mi czy de cy zja mi
z jed ne go miej sca. Nie jest to już
po ziom pro stych ope ra cji, tyl ko
pró bu je my za stą pić czło wie ka
przez in struk cje. Nie jest to rów -
nież sztucz na in te li gen cja, ale
czę ściej tra dy cyj ny al go rytm,
któ ry mu si my roz pi sać
na wszyst kie moż li we ścież ki
i zde cy do wać, co ma się stać
w każ dym przy pad ku. Nie wy -
klu cza to moż li wo ści za im ple -
men to wa nia AI, ale nie jest to
fun da ment roz wią za nia. Cza sa -
mi bę dzie to w peł ni au to ma tycz -
na ope ra cja bez udzia łu czło wie -
ka, cza sa mi czło wiek bę dzie za -
an ga żo wa ny w środ ku lub
na koń cu pro ce su (naj waż niej sze
lub naj trud niej sze za da nia). 

Wy ko rzy sta nie ta kie go roz -
wią za nia to waż ny wy bór, bo to
ko lej ny sys tem, a chce my mieć
ich mniej. Trze ba się go na uczyć,
roz wi jać i na pra wiać. Ale mo że
być to du żo tań sze niż roz wi ja -
nie tych sa mych funk cjo nal no ści
w sys te mach głów nych (sprze da -
żo wych, szko do wych, CRM-ach
itp.). Dru gą du żą war to ścią jest
moż li wość łą cze nia da nych
z róż nych sys te mów, a po dej mu -
je my de cy zje, czę sto pra cu jąc
na wie lu sys te mach, któ rych bez -
po śred nie po łą cze nie nie uza sad -
nia się biz ne so wo (kosz to wo).
Bar dzo istot ne jest rów nież zro -
zu mie nie, że ta ki sys tem „pra cu -
je” na na szym głów nym sys te -
mie, wy ko nu jąc na nim ope ra cje.
Nie do da je my ko lej ne go sys te mu
dla kon sul tan tów, un derw ri te rów
czy li kwi da to rów, ale ra czej za -
stę pu je my ich ope ra cje przez na -
sze go wir tu al ne go ope ra to ra. 

Brzmi po dob nie do RPA,
praw da? Ro bo ty też mo gą wy ko -
ny wać ope ra cje na pod sta wie
wie lu da nych z róż nych sys te -
mów, rów nież są wir tu al nym ope -
ra to rem. Róż ni ca po le ga na spo -
so bie po łą cze nia. Ro bo ty w RPA
pra cu ją na in ter fej sie użyt kow ni -
ka, czy li jak czło wiek, na ci ska jąc
na kon kret ny przy cisk czy wpi su -
jąc da ne do kon kret nych pól. To
ma ta ką wa dę, że trud ne jest ich
za pro jek to wa nie w ta ki spo sób,
aby bez bo le śnie re ago wa ły
na zmia ny w sys te mie głów nym

(np. ktoś prze nie sie wy świe tla nie
da nych w in ne miej sce czy ukry -
je gu zik). Sys te my do au to ma ty -
za cji ob słu gu ją ce stan dar dy
BPMN, CMMN i DMN, o któ -
rych tu taj pi szę, są po łą czo ne
na war stwie da nych (np. przez
szy nę da nych) i są bar dziej od -
por ne na zmia ny w sys te mach
głów nych. Są też stwo rzo ne
do bar dziej skom pli ko wa nych
ope ra cji niż ty po we RPA.

Ko cham swój sys tem

To mo je „dziec ko” – to czę sto
mój pro dukt, któ ry stwo rzy łem

i za im ple men to wa łem, obro ni -
łem go wie le ra zy, prze ko na łem
wie le osób, prze sze dłem przez
dzia ły bez pie czeń stwa i com -
plian ce. To czę sto mój uko cha -
ny, opty mal ny pro ces. To przy -
wią za nie do swo ich dzieł. Dzieł,
któ re czę sto stwo rzy li śmy w kon -
kret nych sys te mach i na rzę -
dziach.

Dla te go dru gim po pu lar nym
po dej ściem jest sku pić się na jed -
nym sys te mie, któ ry two rzy my,
roz wi ja my i ko cha my. On ma
mieć jak naj wię cej. Przy kła dem
mo że być tu opro gra mo wa nie
Gu ide wi re, któ re w Sol lers Con -
sul ting ma my oka zję wdra żać
z naj więk szym ze spo łem w Eu ro -
pie. Nie któ rzy klien ci nie ustan -
nie udo sko na la ją pro ce sy, czę sto
po sia da jąc trzy ze spo ły de we lo -
per skie tyl ko do roz wo ju sys te -
mu szko do we go.

Mo że się to skoń czyć świet nie
funk cjo nu ją cym or ga ni zmem,
w któ rym ta ki sys tem sam do ko -
nu je wy płat, sam wy sy ła wia do -
mo ści do klien tów, sam in ter pre -
tu je da ne przez nich prze sła ne.
Przyj mu je zdję cie uszko dzo ne go
au ta, jest po łą czo ny z sil ni kiem

in ter pre tu ją cym za kres uszko -
dzeń na pod sta wie zdjęć (np.
Trac ta ble, Au da tex, Con trol
Expert), prze sy ła je do ko lej ne go
po łą czo ne go sys te mu, któ ry okre -
śla kosz to rys na pra wy. Na stęp nie
nasz uko cha ny sys tem na pod sta -
wie kon fi gu ro wal nych przez sie -
bie za sad oce nia, ja ką kwo tę ugo -
dy za pro po no wać klien to wi,
i prze sy ła mu pro po zy cje.

W ta kim sce na riu szu klu czo -
we jest utrzy ma nie wy so kich
kom pe ten cji do te go sys te mu
w or ga ni za cji. Na po cząt ku to oj -
co wie i mat ki tych au to ma ty za cji
bę dą je ro zu mie li i ko cha li, za -

dba ją o ich pra wi dło wą przy -
szłość i do brą mar kę. Z cza sem
po win ni przy go to wać ich do sa -
mo dziel ne go funk cjo no wa nia
po przez umie jęt ne prze ka za nie
wie dzy na ich te mat we wnątrz
or ga ni za cji. To czę sto bę dzie
wie dza, gdzie trze ba coś „wy kli -
kać” lub któ ry de we lo per naj le -
piej ro zu mie po kręt ną lo gi kę, ko -
niecz ną do za im ple men to wa nia
w ko dzie, aby wszy scy by li za do -
wo le ni. Za rzą dza nie de cy zja mi
i utrzy my wa nie kom pe ten cji nie
bę dzie tu tak ła twe jak w przy -

pad ku sil ni ka de cy zyj ne go. Ra -
czej nie bę dzie tu jed ne go cen -
tral ne go pa ne lu do wszyst kich
de cy zji, tyl ko wie le miejsc, w któ -
rych się je kon fi gu ru je. Mo że to
wy ge ne ro wać wyż sze kosz ty ope -
ra cyj ne ta kie go sys te mu. 

Tro chę się te go na zbie ra ło

Spójrz my jesz cze na aspekt
rze czy wi sto ści, w ja kiej sta ra my
się au to ma ty zo wać. Czę sto w na -
szej or ga ni za cji ma my już wie le
po zo sta ło ści po eks pe ry men -
tach. Ma my już za im ple men to -
wa ny RPA w pa ru miej scach,

ucze nie ma szy no we też już dzia -
ła, w sys te mach cen tral nych za -
im ple men to wa li śmy mnó stwo
róż nych roz wią zań. To czą się ko -
lej ne POC-e spraw dza ją ce
wszyst ko po ko lei, bo chce my
być in no wa cyj ni.

A te raz ko lej ny pro jekt, au to -
ma ty za cja. Wy glą da jak każ dy
in ny, znów bę dzie we so ło. Ale to
nie jest ta ki sam pro jekt. Wy ko -
nu jąc trud ne au to ma ty za cje
(do pro stych ma my RPA), za stę -
pu je my de cy zje czło wie ka, któ re
do tej po ry wy ko nał na pod sta -

wie in ter pre ta cji róż nych da -
nych. Mu siał prze czy tać tro chę
do ku men tów, spoj rzeć w sys te -
mie w kil ka miejsc lub sys te mów,
cza sa mi spy tać ko le gę czy ko le -
żan kę, co się ro bi w ta kiej sy tu -
acji. A w in nym od dzia le czy re -
gio nie na pod sta wie tych sa mych
da nych de cy zja by ła by nie co in -
na. Bo tam jest Ro man i tam się
to ro bi ina czej.

Dru gi istot ny aspekt to ska la.
Au to ma ty za cja otwie ra nam
drzwi do ma so we go po dej mo wa -
nia de cy zji. Je że li ma ją być to de -
cy zje zwięk sza ją ce nam eks po zy -
cje na ry zy ko (np. un derw ri tin -
go we) czy ma ją ce wpływ fi nan -
so wy (np. wy pła ty od szko do -
wań), trze ba zro bić tro chę za wo -
rów bez pie czeń stwa. Przy da ło by
się też wszyst ko bar dzo do kład -
nie wy te sto wać. Nie obę dzie się
też bez ko niecz no ści wpro wa -
dza nia szyb kich zmian. Błę dy
trze ba pil nie na pra wiać, zmia ny
wdra żać bez zwło ki. To wy ma ga
do brej or ga ni za cji w wy twa rza -
niu opro gra mo wa nia (De vOps),
ela stycz nej in fra struk tu ry (np.
chmu ra), au to ma ty za cji w te -
stach oraz naj waż niej sze – moż -
li wo ści do ko ny wa nia zmian
w pro ce sach przy ogra ni czo nym
udzia le de we lo pe rów.

Ogra ni cza nie lub wy łą cze nie
de we lo pe rów przy zmia nach
moż na uzy skać w obu po dej -
ściach. W pierw szym użyt kow ni -
cy biz ne so wi przy swa ja ją, jak
kon fi gu ru je się sil ni ki de cy zyj ne
– czy li co gdzie usta wić i wpi sać.
W dru gim de we lo pe rzy dba ją,
aby wszyst ko, co waż ne, da ło się
pó źniej „wy kli kać”. Two rzą ta be -
le do zmia ny pa ra me trów, a biz -
nes się te go uczy i umie jęt nie
tym za rzą dza. W obu moż na
zna leźć mą drość i opty ma li za -
cje. Obie kon cep cje moż na też
wy pró bo wać i spraw dzić, czy na -
da ją się do na szej or ga ni za cji,
po przez umie jęt ne prze pro wa -
dze nie fa zy POC.

Bar tosz Wa si lo nek
Se nior Con sul tant 

w Sol lers Con sul ting

Automatyzacja zaczyna mieć podobne symptomy jak kiedyś blockchain. To słowo może drażnić, 

bo pojawia się wszędzie. Teraz używa się sformułowania rejestr rozproszony (blockchain to typ takiej

technologii), a jak będziemy niedługo mówić na automatyzację? 

Po dej ście jest waż ne, ale jesz cze waż niej sze są kom pe ten cje i od po -
wied ni ze spół. Przez ostat ni rok pro wa dzi my pro jek ty cał ko wi cie

zdal nie, gdzie po ziom trud no ści zna czą co się zwięk sza. W szcze gól no -
ści do ty czy to pro jek tów, w któ rych jest wie le po wią zań i są me ry to -
rycz nie trud ne. Do ta kich z pew no ścią na le żą pro jek ty z ob sza ru au to -
ma ty za cji. Czę sto wie le ze spo łów mu si pra co wać przy bar dzo moc nej
syn chro ni za cji i ko mu ni ka cji. Wpro wa dze nie sku tecz nej me to dy ki pro -
wa dze nia pro jek tów w try bie zdal nym jest klu czo we. W ta kich wa run -
kach wi dać też, jak bar dzo me to dy ki zwin ne zwięk sza ją efekt. Roz wój
ta kich kom pe ten cji jak De vOps, umie jęt no ści wdra ża nia roz wią zań
chmu ro wych, za rzą dza nie ja ko ścią i au to ma ty za cją te stów czy kom pe -
ten cje w za kre sie za rzą dza nia ja ko ścią da nych bar dzo po ma ga ją nam
w sku tecz nej im ple men ta cji.

Grze gorz Pod le śny
Part ner w Sol lers Con sul ting

Prosty schemat procesu. W praktyce będzie więcej rozgałęzień i punktów pośrednich. 
Dzięki wizualizacji łatwiej zrozumieć automatyzacje i nimi zarządzać.

Źródło: opracowanie własne

Firmy ubezpieczeniowe są na różnych etapach rozwoju DevOps, który wpływa na szybkość
wprowadzanych zmian i awaryjność rozwiązań. Źródło: opracowanie własne
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J
esz cze pięć lat te mu
sza co wa nie uszko dzeń
upraw rol nych tra dy -

cyj ny mi me to da mi ko ja rzy -
ło się ze żmud ną i cza so -
chłon ną pra cą. Dziś z po -
mo cą przy cho dzą nam no -
wo cze sne tech no lo gie lot -
ni cze. Każ dy uzna je zdję -
cia z lo tu pta ka za obiek -
tyw ne źró dło in for ma cji –
za rów no rol ni cy, jak i rze -
czo znaw cy re pre zen tu ją cy
ubez pie czy cie li. Nie mniej... pro ble ma tycz ny
wy da je się sam pro ces prze twa rza nia da nych
z ob ra zu na re al ne licz by.

Ba da nia na uko we w służ bie rol ni kom

Roz wią za nie te go pro ble mu przy nio sła
opar ta na ucze niu ma szy no wym me to do -
lo gia po zwa la ją ca wy ko nać ilo ścio we po -
mia ry uszko dzeń, z nie osią gal ną do tej po -
ry pre cy zją. Każ dy rol nik i rze czo znaw ca
mo że sko rzy stać z tej me to do lo gii dzię ki
por ta lo wi agro.on geo.pl.

Ba zu jąc na On Geo Agro sza co wa niu
szko dy, moż na po świę cić na wet dzie sięć ra -
zy mniej cza su niż przy tra dy cyj nych me to -
dach. Ca ły pro ces moż na prze pro wa dzić
zza biur ka. Czas je go re ali za cji wy no si śred -
nio dwa ty go dnie – nie za leż nie od licz by

dzia łek i wiel ko ści are ału wy -
zna czo ne go te re nu.

Co naj waż niej sze: użyt kow -
ni cy por ta lu nie mu szą po sia -
dać spe cja li stycz nej wie dzy
i wy ko ny wać za awan so wa -
nych ob li czeń, by dys po no wać
naj do kład niej szy mi na ryn ku
sza cun ka mi szko dy.

Obiek tyw ne, pre cy zyj ne
i nie pod wa żal ne wy li cze nia są
nie tyl ko gwa ran cją uczci wo -
ści i rze tel no ści stron, ale tak -

że po ma ga ją za po bie gać spo rom. No wo -
cze sne tech no lo gie po zwa la ją ich unik nąć,
opty ma li zu jąc tym sa mym kosz ty pro wa -
dze nia dzia łal no ści i za pew nia jąc spo koj -
ną i bez pro ble mo wą ob słu gę.

No we tech no lo gie na wy cią gnię cie rę ki

Pro ces za ma wia nia usłu gi jest wy jąt ko wo
pro sty. Wy star czy za ło żyć kon to in ter ne to we
na por ta lu On Geo Agro (agro.on geo.pl),
a na stęp nie wska zać dział kę/dział ki, na któ -
rej znaj du je się upra wa. Co do kład niej si mo -
gą wry so wać po wierzch nię upra wy i wy klu -
czyć po wierzch nie nie za go spo da ro wa ne rol -
ni czo, np. ro wy, oczka wod ne.

Okre ślo na w sys te mie po wierzch nia mo -
że zo stać jed nym klik nię ciem zle co na
do mo ni to rin gu lot ni cze go, a na stęp nie...

...zgło sze nie tra fia do sys te mu pla no -
wa nia lo tów i na tych miast po wy stą pie niu
wa run ków do wy ko ny wa nia lo tów do ko -
ny wa ne są zo bra zo wa nia po wierzch ni
przy uży ciu ul tra lek kie go stat ku po wietrz -
ne go wy po sa żo ne go w spe cjal ne urzą dze -
nie mul ti sen so rycz ne po zwa la ją ce z du żą
pre cy zją wy ko nać po miar sta nu upra wy.

Użyt kow ni cy ser wi su mo gą tak że zde -
cy do wać się na do star cze nie wła snych
zdjęć, np. wy ko na nych dro nem.

W na stęp nym kro ku da ne tra fia ją na li -
nię prze twa rza nia nu me rycz ne go, gdzie,
przy uży ciu tech nik opar tych na ucze niu
ma szy no wym są wy ko ny wa ne ilo ścio we
po mia ry uszko dzeń. Wy nik po mia ru sta je
się pod sta wą osza co wa nia szko dy w for -
mie gra ficz nej oraz ze sta wień licz bo wych.

Dla po wierzch ni upra wy ge ne ro wa ny
jest ra port uszko dze nia upra wy, okre śla ją -
cy oprócz wy li cze nia wiel ko ści stra ty rów -
nież pa ra me try sta łe cha rak te ry zu ją ce po -
ten cjał pro duk cyj ny po la oraz me te ogram
po ten cja łu wa run ków kli ma tycz nych po -
wo du ją cych znisz cze nie upra wy.

Pre cy zja po mia ru 

uszko dzo nej po wierzch ni

– Usłu gi fo to lot ni cze go sza co wa nia
uszko dzeń da ją wy so ką wy daj ność szcze gól -
nie w przy pad ku licz ne go wy stą pie nia szkód

– pod kre śla An to ni Ła baj, wła ści ciel mar -
ki On Geo. – Dzię ki te le de tek cji moż na
w bar dzo wy so kich roz dziel czo ściach pre cy -
zyj nie od róż nić po wierzch nię po kry tą ro ślin -
no ścią od po wierzch ni uszko dzo nej, nie gwa -
ran tu ją cej uzy ska nia od po wied nie go plo nu.

W wie lu przy pad kach część uszko dzeń
wy ni ka wprost z wy stą pie nia sta łych czyn ni -
ków ry zy ka, ta kich jak te ren pod mo kły, te -
ren na ra żo ny na ero zję lub też sil nie prze -
pusz czal ny. Ob ser wa cje po zwa la ją wnio sko -
wać o wie lo czyn ni ko wych przy czy nach
uszko dzeń, co umoż li wia pod ję cie od po -
wied nich za bie gów pre wen cyj nych.

Ba za da nych On Geo to w tej chwi li
naj więk sza zhar mo ni zo wa na ba za da nych
prze strzen nych w Pol sce do stęp na on li ne,
po zwa la ją ca na re ali za cję licz nych ce lów
go spo dar czych, ta kich jak okre śle nie po -
ten cja łu in we sty cyj ne go i pro duk cyj ne go
te re nu czy też okre śla nie po zio mu ry zy ka
ubez pie cze nio we go nie ru cho mo ści.

Ile to kosz tu je?

Ko rzy sta nie z no wo cze snych tech no lo gii
nie mu si być dro gie. Kosz ty jed nost ko we wy -
ko na nia usłu gi są re la tyw nie ni skie w prze li -
cze niu na 1 ha po wierzch ni (dla 2 ha to 115
zł/ha, przy 100 ha za le d wie 20 zł/ha). Osta -
tecz na ce na jest za leż na od kosz tów sta łych
i kosz tów zmien nych. Na stro nie do stęp ny
jest kal ku la tor kosz tów.                             ■

Jak zaoszczędzić czas przy szacowaniu strat w uprawach rolnych? Czy ich precyzyjna kalkulacja

może być prosta? Jak skutecznie ocenić wpływ pogody i innych czynników zewnętrznych 

na zaistnienie szkody? Kilka słów o nowych możliwościach, jakie przynosi teledetekcja.

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA 

Jak precyzyjnie i szybko oszacować rozmiar szkód

T
o sa mo do ty czy po szu ki wa -
nia pra cy – wie le osób szu -
ka no wych wy zwań za wo do -

wych w in ter ne cie, trze ba tyl ko
umoż li wić im zna le zie nie wśród
nich two jej fir my. 

Je że li re kru tu jesz on li ne,
wszyst kie in ne te ma ty mu sisz
tak że być w sta nie spraw nie za ła -
twić zdal nie. To zna czy, że ca ły
pro ces re kru ta cji, za war cie umo -
wy, szko le nia i przy go to wa nie
do za wo du po win ny od by wać się
z jak naj mniej szym udzia łem pa -
pie ru i bez spo tkań oso bi stych.

Stro na www – pierw szy krok

do po zy ska nia 

współ pra cow ni ków

Stro na in ter ne to wa to two ja
wi zy tów ka i bez względ nie mu -
sisz ją mieć. Je śli chcesz po zy ski -
wać współ pra cow ni ków tą dro gą,
to po pierw sze mu si się ona wy -
so ko po zy cjo no wać, a po dru gie
– mieć od po wied ni flow, któ ry
naj prost szą dro gą prze pro wa dzi
od wie dza ją cą ją oso bę do zło że -
nia apli ka cji. 

Że by od po wied nio za rzą dzać
apli ka cja mi, po trzeb ny jest
spraw nie dzia ła ją cy CRM. Im

wię cej au to ma ty zmu w tym pro -
ce sie, tym le piej, bo ozna cza to
mniej błę dów, a po za tym mniej -
sze za an ga żo wa nie lu dzi ob ni ża
kosz ty ca łe go pro ce su. 

Dzi siaj CRM nie kosz tu je już
tak du żo, czę sto moż na opła cać
go w abo na men cie. Waż ne jest,
że by wy brać ta ki sys tem, któ ry
bę dzie jak naj pre cy zyj niej do sto -
so wa ny do na szych po trzeb. 

Moż na też oczy wi ście sko rzy -
stać z wie dzy i CRM więk sze go
part ne ra – to bar dzo czę sto jest
du żo tań sze roz wią za nie. 

Oso ba, któ ra chce zo stać na -
szym agen tem, do sta je lo gin
i wej ście do sys te mu. W ten spo -
sób już czu je się po tro sze
współ pra cow ni kiem fir my. Ca ły
pro ces mo że prze bie gać da lej
bez kon tak tu – zdal nie pod pi su -

je my umo wę i prze pro wa dza my
szko le nie. 

Na to miast je że li oso ba, któ ra
się za lo go wa ła, nie po dej mu je
żad nych dzia łań, to po ja kimś cza -

sie kon tak tu je my się z nią te le fo -
nicz nie, co wie lu osta tecz nie prze -
ko nu je do pod ję cia współ pra cy.

W ja ki spo sób po móc 

po ten cjal nym współ pra cow ni kom

nas od na leźć?

Na ryn ku ist nie je wie le agen cji,
któ re po sia da ją swo je stro ny
www. W ja ki spo sób ma my wy róż -
nić na szą ofer tę? Klu czo we tu taj
jest od po wied nie po zy cjo no wa nie
stro ny w wy szu ki war kach Go ogle. 

Naj pro ściej oczy wi ście jest
wy ku pić re kla mę, ale to kosz tu je,
a po za tym wpraw dzie na sza

stro na bę dzie się po ja wiać
na pierw szym al bo pierw szych
trzech miej scach, ty le że z na pi -
sem „re kla ma”, a to mo że znie -
chę cać część osób. 

Dla te go le piej jest wy ko nać
pew ne dzia ła nia, któ re zo sta ną na -
gro dzo ne przez wy szu ki war ki Go -
ogle. Na na szej stro nie sta ra my się
za miesz czać war to ścio we tre ści,
świa do mie uży wa my słów klu czo -
wych, a tak że sys te ma tycz nie
i kon se kwent nie pro wa dzi my blog. 

Po za stro ną www są jesz cze
me dia spo łecz no ścio we. Tam
rów nież trze ba za ist nieć i trak to -
wać je ja ko miej sce na co dzien ne
kon tak to wa nie się ze współ pra -
cow ni ka mi. War to w nich prze -
ka zy wać ory gi nal ne tre ści, „pod -
ra so wa ne” do brym zdję ciem lub
in te re su ją cą gra fi ką. 

Na sza ak tyw ność w me diach
spo łecz no ścio wych po tra fi przy -
cią gnąć uwa gę po ten cjal nych
współ pra cow ni ków i za an ga żo -
wać ich w in te rak cje. 

Wia ry god ność pod sta wą 

uda nej re kru ta cji

Je śli mo że my po ka zać oso -
bom za in te re so wa nym współ pra -

cą, że dba my o na szą in ter ne to -
wą wi zy tów kę – czy li stwo rzyć
po rząd ną stro nę www oraz umie -
jęt nie pro mo wać się w me diach
spo łecz no ścio wych, osią gnę li -
śmy już po ło wę suk ce su. Te raz
każ dy kon takt na wią za ny za po -
śred nic twem na sze go CRM mu si
zo stać pod trzy ma ny. 

Je śli ca ły zdal nie prze pro wa -
dzo ny pro ces po zy ska nia no we -
go współ pra cow ni ka na stę pu je
spraw nie, wzmac nia to je go prze -
ko na nie, że po tra fi my po zy ski -
wać w ten spo sób klien tów. I ta
wia ry god ność le ży u pod staw
uda nej współ pra cy.

Pro ces re kru ta cji on li ne jest
dość dłu gi, dla nie któ rych mo że
być skom pli ko wa ny i kosz tow -
ny, ale war to się w nie go za an ga -
żo wać. Sta ra my się wspie rać
w nim na szych współ pra cow ni -
ków i Biu ra Part ner skie – od za -
kła da nia stro ny po pro wa dze nie
fan pa ge’ów. 

An na Pa ją kow ska
pre zes za rzą du 

Mul ti Sa ve Mo ney

BEZ PAPIERU I SPOTKAŃ

Jak rekrutujemy czterech agentów
tygodniowo za pomocą narzędzi online?
Branża ubezpieczeniowa kojarzyła się ze spotkaniem człowieka z człowiekiem, ale rok 2020 pokazał

nam, że nie jest to konieczne. Oczywiście dało się to robić dużo wcześniej i my tak działamy już 

od dziesięciu lat, ale rok 2020 sprawił, że i klienci przekonali się do takich kontaktów. 

Jeśli cały zdalnie przeprowadzony proces
pozyskania nowego współpracownika
następuje sprawnie, wzmacnia to jego
przekonanie, że potrafimy pozyskiwać 
w ten sposób klientów. I ta wiarygodność
leży u podstaw udanej współpracy.

An to ni Ła baj
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C
zym są dziś in no wa cje i co
cha rak te ry zu je in no wa cyj ną
fir mę? Przede wszyst kim to

cią gły roz wój usług do star cza nych
klien tom. 

Jak ogło sił Ja cek By liń ski, pre -
zes za rzą du CUK Ubez pie cze nia,
w ar ty ku le Sy ner gia czło wie ka,
tech no lo gii oraz sil nej mar ki wła -
snej („GU” nr 2/2021), pierw -
szym ce lem stra te gicz nym jest cią -
gła po pra wa usłu gi do star cza nej
na szym klien tom.

Klu czem do suk ce su jest po łą -
cze nie trzech ele men tów: bu do wa -
nia kom pe ten cji na szych do rad -
ców, roz wo ju na rzę dzi uła twia ją -
cych za kup ubez pie cze nia, jak np.
po rów ny wa rek cen, oraz sta łej po -
pra wy ja ko ści ob słu gi – za rów no
na eta pie sprze da ży, jak i ser wi su
po za ku po we go. Są to ele men ty,
któ re two rzą jed ną ca łość, za my ka -
ją cą się w sło wie JAKOŚĆ.

Aby móc pod no sić ja kość
świad czo nych usług, ko niecz ne jest
mo ni to ro wa nie wska źni ków ja ko -
ścio wych po przez wdro że nie na -
rzę dzia, któ re po zwo li sta le mie -
rzyć po ziom za do wo le nia lub nie -
za do wo le nia klien tów. Tyl ko dzię ki
rze tel nej ana li zie wy ni ków je ste -
śmy w sta nie wy cią gnąć wnio ski
i zna leźć przy czy nę ni skie go po zio -
mu sa tys fak cji od bior ców usług.

Co waż ne, w or ga ni za cji po wi -
nien funk cjo no wać je den scen tra li -
zo wa ny sys tem re kla ma cyj ny. Re -
kla ma cje roz pro szo ne po ca łej fir -

mie, szcze gól nie po sie ci
sprze da ży, są kry tycz nie
złym pro ce sem.

Przy dzi siej szym kon -
ku ren cyj nym ryn ku wy -
gra ją tyl ko te mul tia gen cje,
któ re mo gą po chwa lić się
naj wyż szą ja ko ścią usług.
Ja kość ob słu gi oraz jej
kom plek so wość bez po -
śred nio prze kła da ją się
na za ufa nie klien ta i bu du -
ją przy wią za nie do mar ki.
To z ko lei prze no si się
na wzrost od na wia nia po -
lis, ale też przy cią ga po ten -
cjal nych no wych klien tów.

Scen tra li zo wa ny sys -
tem po zwa la za pa no wać
nad wpły wa ją cy mi re kla -
ma cja mi oraz we ry fi ko -
wać wa gę pro ble mu. Jed -
na nie wy ła pa na na czas re -
kla ma cja i za pó źno wy cią -
gnię te wnio ski mo gą skut -
ko wać kon se kwen cja mi
w po sta ci utra ty klien tów
i ich za ufa nia oraz ka ra mi ze stro -
ny urzę dów nad zo ru ją cych mul ti-
a gen cje.

Nie wo lu men nie za do wo le nia
mó wi or ga ni za cji o pro ble mie,
wy star czy do brze prze ana li zo wa -

na za sad na re kla ma cja, aby fir ma
spoj rza ła na pro ces z lo tu pta ka
i zbu do wa ła pro gram na praw czy.

– Po trze by i ocze ki wa nia klien tów
sta le się zmie nia ją. Dla te go tak waż -
ne jest ich mo ni to ro wa nie i re ago wa -
nie na nie. Kon tro wer syj nie na zy -
wam re kla ma cje... PREZENTAMI.
To nie ogra ni czo ne źró dło po pra wy
prak tycz nie wszyst kich pro ce sów
w or ga ni za cji.

Ob ser wu ję klien tów w pro ce sie
za ku po wym, py tam ich i po śred ni -
ków o za do wo le nie, cy klicz nie ana -
li zu ję sta ty sty ki na pod sta wie na rzę -
dzi, któ re zbie ra ją da ne z ryn ku
o CUK. W ten spo sób an ga żu jąc
klien tów i po śred ni ków, po pra -
wia my or ga ni za cję – ko men tu je

Przemysław Grabowski, członek
zarządu CUK Ubez pie cze nia.

Za two rze nie wi ze run ku fir my
i bu do wa nie za ufa nia do mar ki od -
po wia da ją wszy scy pra cow ni cy.
Po przez re ali za cję mi sji or ga ni za -
cji i pra cę w zgo dzie z wy pra co wa -
ny mi stan dar da mi two rzą ja kość,
któ rą otrzy mu ją klien ci CUK
Ubez pie cze nia.

Pan de micz na rze czy wi stość
przy czy ni ła się do wzmoc nie nia ro -
li do rad cy ubez pie cze nio we go, któ -
ry stał się opie ku nem klien ta. Dzię -
ki swo jej wie dzy eks perc kiej, do -
świad cze niu i zna jo mo ści ryn ku
za pew nia klien to wi po czu cie bez -
pie czeń stwa i sta bi li za cji.

– Sta wiam na sil ną ko mu ni ka -
cję z sie cią sprze da ży, skon cen tro -
wa ną na po trze bach klien ta. Zro -
zu mie nie po trzeb sprze da ży jest
klu czem za rów no do bu do wa nia
za ufa nia, jak i do po ka za nia wy so -
kiej ja ko ści usług.

W CUK Ubez pie cze nia, ja ko
Mul tia gen cji Ro ku 2020, do star cza -
my po zy tyw nych emo cji zwią za nych
z do świad cze niem za ku po wym,
przez co sprzy ja my po wro to wi klien -
tów do na szych do rad ców. Znaj du je -
my się dziś w cza sach cią głej zmia ny,
po wo du ją cej po wsta wa nie no wych
po trzeb i ocze ki wań.

Tyl ko ta kie fir my, któ re mo ni to ru -
ją zmia ny, są bli sko klien tów oraz po -
tra fią szyb ko roz wią zy wać pro ble my
ich i po śred ni ków, po ra dzą so bie
w cza sach tur bu len cji. Ży cie pi sze
naj lep sze opo wie ści, szcze gól nie te za -
ku po we. Mo je ce le to nie usta ją ca ko -
mu ni ka cja z sie cią sprze da ży, słu cha -
nie sie ci i ryn ku, peł na klien to cen -
trycz ność i co klu czo we – wy cią ga nie
wnio sków dla or ga ni za cji – do da je
Przemysław Grabowski.              ■

Pomimo wyzwań, którym branża ubezpieczeniowa musiała sprostać w 2020 r., Multiagencja CUK

Ubezpieczenia pozyskała rekordową liczbę leadów. W 2021 r. firma planuje kontynuować tendencję

wzrostową, realizując cele strategiczne, oraz utrzymać pozycję lidera innowacji. 

CUK UBEZPIECZENIA DZIELI SIĘ DOŚWIADCZENIEM

Jak zostać liderem innowacji

Scentralizowany system pozwala
zapanować nad wpływającymi 
reklamacjami oraz weryfikować 
wagę problemu. Wystarczy dobrze
przeanalizowana zasadna reklamacja, 
aby firma spojrzała na proces z lotu ptaka 
i zbudowała program naprawczy.

Kluczem 
do sukcesu 
jest połączenie
trzech elementów:
budowania
kompetencji
naszych
doradców,
rozwoju narzędzi
ułatwiających
zakup
ubezpieczenia
oraz stałej
poprawy jakości
obsługi.

Przemysław Grabowski



P
rzy kła do wo, przej ście na
mo del pra cy zdal nej za mie ni -
ło spo tka nia w wi de okon fe -

ren cje. Za rów no klien ci, jak i pra -
cow ni cy oswo ili się z no wy mi na -
rzę dzia mi ko mu ni ka cyj ny mi, ta ki -
mi jak Mi cro soft Te ams, Zoom czy
Ci sco We bEx. Tym sa mym fir my
ubez pie cze nio we zwięk szy ły swo je
do świad cze nia w pra cy z usłu ga mi
chmu ro wy mi. Z po mo cą przy szła
rów nież KNF, któ ra opu bli ko wa ła
no wy ko mu ni kat wy ma gań do ty -
czą cy prze twa rza nia in for ma cji
w chmu rze ob li cze nio wej.

O ile wspo mnia ne na rzę dzia
po mo gły za pew nić we wnętrz ną
ko mu ni ka cję, jak i nie prze rwa ną
ob słu gę klien tów, to gdy my śli my
o po ten cja le drze mią cym w usłu -
gach chmu ro wych, jest to do pie ro
po czą tek praw dzi wej trans for ma -
cji sek to ra ubez pie cze nio we go. 

Chmu ra pu blicz na ofe ru je
znacz nie wię cej. Da je ona re al ną
szan sę na zbu do wa nie prze wa gi
ryn ko wej, umoż li wia jąc szyb kie
wpro wa dza nie in no wa cji i du żą
ela stycz ność re ago wa nia na zmia -
ny w ocze ki wa niach klien tów.

Chmu ra pu blicz na 

na ro dzi mym ryn ku

Po pu lar ność chmu ry w Pol sce
ro śnie. Wi dać to za rów no w da -
nych sprze da ży do staw ców usług
chmu ro wych, jak i ko mu ni ko wa -
nych przez przed się bior stwa pla -
nach mi gra cji do niej swo ich śro -
do wisk in for ma tycz nych. Jak to
wy glą da w sek to rze ubez pie czeń?

Pierw sze i je dy ne, du że wdro że -
nie śro do wi ska chmu ro we go
na ro dzi mym ryn ku się ga 2016 r.
Do dziś nie zna my in ne go przy -
pad ku tak spek ta ku lar ne go pro jek -
tu w sek to rze ubez pie cze nio wym.

Do pie ro wy zwa lacz w po sta ci
pan de mii spra wił, że ubez pie czy -
cie le za uwa ży li po ten cjał drze -
mią cy w wy ko rzy sta niu usług
chmu ro wych. Stra co nych kil ka
lat trze ba szyb ko od ro bić. Zwle -
ka jąc, moż na prze ga pić mo -
ment, w któ rym do go nie nie li de -
rów trans for ma cji chmu ro wej
nie bę dzie już moż li we.

Gra jest war ta za cho du. We -
dług ana liz prze pro wa dzo nych
przez Ba ins & Com pa ny („Di gi ta -
li za tion in In su ran ce: The Mul ti -
bil lion Dol lar Op por tu ni ty”) fir -
my zaj mu ją ce się ubez pie cze nia -
mi P&C, któ re roz pocz ną pro ces
trans for ma cji z wy ko rzy sta niem
chmu ry, mo gą w cią gu pię ciu lat
ocze ki wać wzro stu przy cho du
o 28%, spad ku wy płat rosz czeń
o 19% oraz ob ni że nia kosz tów ad -
mi ni stra cyj nych o 72%. Na pol -
skim ryn ku ubez pie czeń ten trend
do pie ro za czy na się roz wi jać.

Ko rzy ści z chmu ry

Usłu gi chmu ro we szcze gól nie
wspie ra ją sze ro ko po ję te cu sto -

mer expe rien ce. Do ty czy to
przede wszyst kim usług świad -
czo nych on li ne. To tu po wsta je
wie le po zy tyw nych do świad -
czeń, któ re sta no wią fi lar uda nej
współ pra cy. Wie dząc, że aż 42%
klien tów jest w sta nie zre zy gno -
wać z da nej mar ki po za le d wie
jed nym złym do świad cze niu,
ubez pie czy cie le roz wa ża ją wszel -
kie moż li wo ści wy róż nie nia się
w tym ob sza rze. W prak ty ce mo -
że to być np. mi ni ma li za cja
przerw w do stę pie do usług cy -
fro wych i po zby cie się ty po wych
dla mo de lu on -pre mi ses tzw.
week en dów ser wi so wych.

Mó wiąc o chmu rze, nie spo -
sób po mi nąć te ma tu opty ma li za -
cji kosz tów. Uzy ska ne oszczęd no -
ści moż na prze ło żyć na klien tów,
ofe ru jąc im niż sze ce ny pro duk -
tów ubez pie cze nio wych. Co wię -
cej, ko rzy sta nie z go to wych kom -
po nen tów ofe ro wa nych przez do -
staw ców chmu ry w pro ce sie two -
rze nia no wych pro duk tów spra wi,
że szyb ciej tra fią one do klien tów.

Zo sta ła jesz cze ska lo wal ność
i wy daj ność w mo de lu chmu ro -
wym bę dą ca od po wie dzią
na wszel kie go ro dza ju za po trze -
bo wa nie na moc ob li cze nio wą
w okre sach zwięk szo nej sprze da -
ży ob słu gi lub in nych ak tyw no ści
wy ni ka ją cych z trwa ją cych kam -
pa nii mar ke tin go wych. Chmu ra
ob słu ży to bez dzia łów IT oraz
dłu go trwa łych pro ce sów za ku -
pów ko lej nych ser we rów.

Za nim po dej miesz de cy zję

Wszyst kie te ko rzy ści brzmią
za chę ca ją co. Jed nak dro ga
do ich osią gnię cia wy ma ga pew -
ne go wy sił ku. Wcze śniej sze prze -
my śle nie przy to czo nych punk -
tów nie tyl ko zwięk szy szan se
po wo dze nia ca łe go pro jek tu, ale
też uwi docz ni pro ble my w or ga -
ni za cji, któ re trze ba roz wią zać
przed mi gra cją.

1. Sko rzy staj z do świad czeń
firm, któ re mi gra cję do chmu ry
ma ją już za so bą – ucz się na ich
błę dach. 

Nie trze ba wy wa żać otwar -
tych drzwi. Na ryn ku pol skim
jest przy naj mniej jed no to wa rzy -
stwo ubez pie cze nio we, któ re
prze tar ło szla ki trud nych ne go -
cja cji z re gu la to rem i spraw dzi ło
ela stycz ność naj więk szych do -
staw ców usług chmu ro wych. To
naj lep szy przy kład, że jest to
moż li we i że chmu ra da je rze czy -
wi ste ko rzy ści. Z dru giej stro ny,

ist nie ją fir my tech no lo gicz no -
-kon sul tin go we do świad czo ne
w pro wa dze niu róż nych firm
przez ca ły pro ces trans for ma cji
chmu ro wej.

2. Stwórz lub zwe ry fi kuj stra -
te gię swo jej fir my.

De cy du jąc się na chmu rę, na -
le ży uczy nić ją fun da men tem
stra te gii biz ne so wej. W prak ty ce
ozna cza to wska za nie miejsc
w or ga ni za cji, gdzie chmu ra
wpły nie na pro ce sy, wska źni ki
efek tyw no ści ope ra cyj nej, po zy -
ska nie no wych klien tów czy two -
rze nie pro duk tów. Na stęp nym
kro kiem bę dzie za pro jek to wa nie
pla nu kon kret nych ini cja tyw biz -
ne so wych.

3. Sprawdź obo wią zu ją ce re -
gu la cje praw ne.

Po stęp w za kre sie zmian re -
gu la cji i bu do wy no wych stan -
dar dów chmu ro wych na szczę -
ście w znacz nym stop niu upro -
ścił te kwe stie. Nie zmie nia to
fak tu, że na dal znaj du je się tam
wie le waż nych wy ma gań, któ re
na le ży speł nić, an ga żu jąc swój

Com plian ce, Biu ro Praw ne oraz
dział IT.

4. Przy go tuj ma pę zmian i pro -
ce sów w or ga ni za cji.

Wy ja śnij my to na przy kła dzie
pro ce su za ku po we go w chmu -
rze in fra struk tu ry lub usłu gi.
Dzie je się on rów nież on li ne,
a kosz ty na li cza ne są od mo -
men tu uru cho mie nia/za ku pu
roz wią za nia i nie pod le ga ją
amor ty za cji. Zmie nia to spo sób
księ go wa nia kosz tów i ich roz li -
cze nia. Stwo rze nie ma py zmian
i pro ce sów w or ga ni za cji bar dzo
ob ra zo wo po ka że, że chmu ra
w więk szym lub mniej szym
stop niu do tknie nie mal każ de go
pro ce su.

5. Spre cy zuj bu dżet. 
Wdro że nie chmu ry jest pro -

jek tem, któ ry ma się opła cać.
Ma stro nę kosz to wą i przy cho -
do wą. Oczy wi ste jest, że ta in we -
sty cja mu si się zwró cić. W wy li -
cze niach po moc ny bę dzie dział
IT i po pu lar ny mo del sza co wa -

nia kosz tów roz wią za nia in for -
ma tycz ne go TCO (To tal Cost of
Owner ship).

6. Wy pisz ko rzy ści, ja kie
chcesz osią gnąć po mi gra cji.

Na li ście ko rzy ści z pew no -
ścią znaj dą się te uni wer sal ne,
któ re gwa ran tu je chmu ra ja ko
ta ka, jak i te, któ re są cha rak te -
ry stycz ne i spe cy ficz ne dla kon -
kret nej fir my. Po sia da nie ta kie -
go ze sta wie nia wraz ze wska źni -
ka mi, ja kie spo dzie wa my się
osią gnąć, po zwo li na oce nę
ocze ki wań wzglę dem re al nych
wy ni ków.

7. Za pew nij kom pe ten cje po -
trzeb ne do prze pro wa dze nia
zmia ny.

Choć brzmi jak uni wer sal na
po ra da dla każ de go, kto wdra ża
no we roz wią za nia, to w tym
przy pad ku jest to przede wszyst -
kim wy móg re gu la cyj ny, jed no -
znacz nie wska za ny w ko mu ni ka -
cie do ty czą cym chmu ry. Naj le -
piej za da nie to wy ko na dział HR
we współ pra cy z IT. Stwo rzą ma -
try ce pro fi li z za kre sa mi kom pe -

ten cji, po trzeb nych pod czas re -
ali za cji stra te gii.

8. Przy go tuj umo wy z do staw -
ca mi chmu ry lub in te gra to ra mi.

Wspar ciem w tym za kre sie
bę dą re gu la cje KNF. Po win ny
one zna leźć od zwier cie dle nie
w za pi sach umów. Na le ży zwró -
cić szcze gól ną uwa gę na punk ty
zwią za ne z wa run ka mi SLA,
cza sa mi RTO i RPO oraz ka ra mi
umow ny mi, aby re kom pen so wa -
ły po ten cjal ną utra tę ko rzy ści
biz ne so wych.

9. Przy go tuj wy ma ga nia po -
szcze gól nych de par ta men tów.

Do brze wy ko na na wspo mnia -
na wcze śniej ma pa zmian i pro -
ce sów po ka że jak na dło ni, ko go
do tknie zmia na i jak to wpły nie
na za kres obo wiąz ków ca łych de -
par ta men tów i po szcze gól nych
osób. To tak że in for ma cja, ko go
w fir mie włą czyć w pro ces ko mu -
ni ka cji o nad cho dzą cych zmia -
nach i wdro że niu.

10. Przy stąp do dzia ła nia i mi -
gra cji.

Przej ście wszyst kich punk tów
zbu du je świa do mość do ty czą cą
roz mia ru wy zwa nia i ocze ki wań.
Wie dza, co mo że cie zy skać, zro -
zu mie nie, na czym po le ga prze -
wa ga, ja ką da je chmu ra, po czu cie
kon tro li nad sła by mi punk ta mi
mo gą cy mi spo wol nić wdro że nie,
zna czą co pod nio są szan se na suk -
ces mi gra cji. Na tym eta pie za pa -
da ją rów nież de cy zje o roz mia rze,
tem pie wdro że nia i współ pra cy
z ze wnętrz ny mi part ne ra mi.

Pod su mo wa nie 

Chmu ra ob li cze nio wa to coś
wię cej niż IT. To no wy spo sób
pa trze nia na mo del biz ne so wy
fir my wspie ra ny przez no wo cze -
sne tech no lo gie. Mo del, któ ry
skra ca czas, ob ni ża kosz ty oraz
zmniej sza licz bę osób nie zbęd -
nych do wpro wa dze nia no wych
pro duk tów i usług. To tak że
pew ność, sta bil ność i nie za wod -
ność ich świad cze nia, a co
za tym idzie – wzrost kon ku ren -
cyj no ści fir my.

Chmu ra ozna cza peł ną trans -
for ma cję biz ne so wą ca łej or ga -
ni za cji – od dzia łu IT po przez
Sa les, Com plian ce, Dzia ły
Praw ne czy Bez pie czeń stwo.
Zmia ny pro ce so we bę dą nie -
unik nio ne. To du że przed się -
wzię cie, jed nak je go efekt
wznie sie or ga ni za cję na wyż szy
po ziom, któ ry in ną dro gą trud -
no by ło by osią gnąć.

Ra fał Sa ły ga
He ad of Clo ud Unit 
w Alt kom So ftwa re 

& Con sul ting

Da riusz Ko rzun 
Clo ud and Big Da ta 

So lu tions Ma na ger w Alt kom
So ftwa re & Con sul ting
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10 KROKÓW W CHMURĘ

Z migracją do chmury śpiesz się, byle mądrze 
Okres pandemii oraz liczne obostrzenia wymusiły na firmach z sektora ubezpieczeniowego wiele zmian

koniecznych do wdrożenia w celu zabezpieczenia ciągłości działania procesów biznesowych, uniknięcia

utraty klientów czy spadku satysfakcji z jakości świadczonych usług. W relatywnie bezbolesnym

przejściu przez nie pomogły nowoczesne technologie. W szczególności te związane z usługami

świadczonymi w chmurze.

●  Rok 2001. Is lan dia, NY, USA. Sa la kon fe ren cyj na,
3. pię tro sie dzi by Com pu ter As so cia tes (CA). Roz ma wiam
z AGF (Al lianz) na te mat wy ko rzy sta nia sie ci neu ro no wych
w pro ce sie oce ny ry zy ka w sek to rze ubez pie czeń zdro wot -
nych. Sza co wa ny koszt te sto we go wdro że nia 750 tys. dol.
●  20 lat pó źniej. War sza wa, Pol ska. Wi de okon fe ren cja. 
Roz ma wiam na te mat wy ko rzy sta nia sie ci neu ro no wych
w pro ce sie un derw ri tin gu ubez pie czeń ma jąt ko wych. 
Sza co wa ny mie sięcz ny koszt sys te mu 2,5 tys. dol. Uru cho -
mie nie w cią gu dwóch mie się cy.
●  Co ta kie go wy da rzy ło się w cią gu tych 20 lat? Spo śród
wszyst kich nie zwy kłych wy da rzeń jed no od ci snę ło nie za prze -
czal ne pięt no na spo so bie na sze go funk cjo no wa nia. In ter net
i moc ob li cze nio wa sta ły się to wa ra mi po wszech ne go użyt ku.

Da riusz Ko rzun Ra fał Sa ły ga



N
ie rzad ko re al ną prze wa gę
kon ku ren cyj ną zy sku je ten,
kto szyb ciej i sku tecz niej

ana li zu je po sia da ne da ne i na ich
pod sta wie po tra fi do trzeć ze swo ją
ofer tą do klien ta.

Wraz z no wy mi moż li wo ścia mi,
ja kie nie sie ze so bą cy fro wa trans -
for ma cja biz ne su, co raz wię cej
osób pra cu je w do mu, w po dró ży
czy na wet na wa ka cjach. By wa za -
tem, że klu czo we dla or ga ni za cji
da ne są co raz bar dziej roz pro szo -
ne i prze cho wy wa ne w więk szej
licz bie miejsc – na lap to pach, te le -
fo nach ko mór ko wych, ta ble tach
czy w po czcie elek tro nicz nej. Do -
da jąc do te go fi zycz ne i wir tu al ne
ser we ry oraz usłu gi w chmu rze, ko -
or dy na cja na le ży te go za bez pie cze -
nia wszyst kich da nych sta je się
trud niej szym za da niem wy ma ga ją -
cym od po wied nich kom pe ten cji
i pro fe sjo nal nych na rzę dzi.

Wy go da a wy ma ga nia 

re gu la to rów

Co raz wię cej or ga ni za cji się ga
po roz wią za nia umoż li wia ją ce gro -
ma dze nie pli ków na dys ku chmu -
ro wym, po zwa la ją cym na ich
współ dzie le nie po mię dzy pra cow -

ni ka mi oraz wy god ny do stęp
do nich z do wol ne go miej sca. Po -
dob ne na rzę dzia do star cza ją w za -
sa dzie wszyst kie kon cer ny z glo bal -
nej czo łów ki naj więk szych firm
tech no lo gicz nych. Jak jed nak wy -
glą da kwe stia skła do wa nia w nich
da nych wraż li wych, wy ma ga ją cych
szcze gól nych gwa ran cji bez pie -
czeń stwa?

Ja ko Eu ro pa bar dzo po waż nie
pod cho dzi my do kwe stii ochro ny
in for ma cji, jak i su we ren no ści da -
nych. Wraz z wej ściem w ży cie
RODO wraż li wość na kwe stie ich
prze twa rza nia i wy ko rzy sty wa nia
jesz cze bar dziej się wzmoc ni ła. Za -
tem klu czo we zna cze nie ma po -
cho dze nie do staw cy usług skła do -
wa nia da nych, co prze kła da się
na ju rys dyk cję, któ rej pod le ga. 

War to zwró cić uwa gę cho -
ciaż by na usta wę Clo ud Act,
któ ra stoi w sprzecz no ści
z RODO, a któ rej pod le ga ją do -
staw cy zza oce anu. Da je ona
ame ry kań skim służ bom moż li -
wość uzy ska nia do stę pu do da -
nych klien tów usług świad czo -
nych z te ry to rium Sta nów 
Zjed no czo nych, po wo łu jąc się
na kwe stie bez pie czeń stwa.

Ła twa współ pra ca 

w zgo dzie z pra wem

Jed nak po go dze nie kwe stii
bez pie czeń stwa da nych z wy go dą
pra cy jest jak naj bar dziej moż li -
we. Roz wią za niem prze zna czo -
nym dla bran ży ubez pie cze nio -
wej, ban ko wej czy me dycz nej jest

współ dzie lo ny dysk fir mo wy
Acro nis Cy ber Fi les.

To pro ste i bez piecz ne na rzę -
dzie za pew nia ją ce do stęp do da -
nych, ich syn chro ni za cję i współ -
dzie le nie. Po zwa la uzy ski wać bez -
piecz ny do stęp do fir mo wych pli -
ków w do wol nym miej scu, na do -
wol nym urzą dze niu, współ dzie ląc
tre ści z in ny mi pra cow ni ka mi,
klien ta mi czy part ne ra mi dzię ki
po li ty kom pry wat no ści i peł nej
kon tro li nad da ny mi.

Roz wią za nie da je rów nież moż -
li wość two rze nia i edy cji m.in. do -
ku men tów Of fi ce czy pli ków PDF,
do da wa nie ko men ta rzy do po -
szcze gól nych pli ków i ich ele men -
tów oraz śle dze nie hi sto rii zmian.

By da ne współ dzie lo ne za po -
mo cą Acro nis Cy ber Fi les zy ska ły

peł nię gwa ran cji bez pie czeń stwa,
skła do wa ne są w chmu rze Exea
Clo ud, do któ rej swo je sys te my
prze nio sły już m.in. ta kie fir my, jak
Do no ria, In ter Risk czy Pre vo ir. 

Do staw ca usłu gi – Exea Da ta
Cen ter, to pol ski, wy bu do wa ny
od pod staw ośro dek, któ ry za pew -
nia prze strzeń w peł ni zgod ną
z pol skim pra wem, RODO oraz
wy tycz ny mi KNF. Skła do wa ne da -
ne ni gdy nie opusz cza ją te ry to rium
Pol ski i nikt po za ich wła ści cie lem
nie ma do nich do stę pu.

Exea Da ta Cen ter ja ko je dy ne
cen trum da nych w Pol sce prze szło
nie za leż ną cer ty fi ka cję, uzy sku jąc
cer ty fi kat TIER III po twier dza ją cy
naj wyż sze bez pie czeń stwo, nie -
prze rwa ną pra cę cen trum, a w re -
zul ta cie cią głość dzia ła nia pro ce -
sów biz ne so wych jej klien tów.

Exea Da ta Cen ter za pew nia
moż li wość wy pró bo wa nia Acro nis
Cy ber Pro tect przez 14 dni bez
żad nych zo bo wią zań. Ad mi ni stra -
to rzy Exea chęt nie za de mon stru ją
moż li wo ści roz wią za nia oraz od po -
wie dzą na wszel kie py ta nia do ty -
czą ce usłu gi.

Mar cin Za wadz ki 
Se nior Ac co unt Ma na ger

w Exea Da ta Cen ter
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Dane wrażliwe na współdzielonym dysku?
Tak, ale tylko w polskiej chmurze
Dane odgrywają kluczową rolę we współczesnym biznesie. Również w branży ubezpieczeniowej firmy 

z niespotykaną wcześniej intensywnością wykorzystują cyfrowe dane do tworzenia nowych modeli

biznesowych, a innowacyjność i automatyzacja znajdują się w samym ich centrum. 

C
hce my, aby ta czyn ność by ła dla nas
moż li wie naj prost sza i nie ma my
ocho ty wczy ty wać się w skom pli ko wa -

ne umo wy. Po nad to za le ży nam na tym, by
ofer ta by ła jak naj tań sza – nikt prze cież nie
lu bi prze pła cać. 

Dla te go ja ko oso ba pro wa dzą ca agen cję
ubez pie cze nio wą mo żesz wyjść na prze ciw
ta kim ocze ki wa niom. Masz moż li wość przy -
go to wa nia dla swo ich klien tów asy sten ta wy -
bo ru po li sy w Fa ce bo ok Mes sen ger.

Dla cze go Mes sen ger?

Już od dłuż sze go cza su Mes sen ger jest
w Pol sce zde cy do wa nie naj po pu lar niej szą
apli ka cją do roz mów. Co wię cej, z wer sji mo -
bil nej Mes sen ge ra ko rzy sta wię cej użyt kow -
ni ków niż z mo bil nej wer sji Fa ce bo oka. 

Mu sisz też wie dzieć, że dla użyt kow ni ków
Mes sen ger stał się na tu ral nym ka na łem ko -
mu ni ka cji z fir ma mi. Ocze ku ją oni nie tyl ko,
że otrzy ma ją tam od po wiedź na swo je py ta -
nie, ale wręcz, że two ja fir ma bę dzie tam do -
stęp na 24/7. Tak jak oni i ich zna jo mi. 

Na Mes sen ge rze co raz czę ściej mo że my
spo tkać bo ty. Po ma ga ją one w bar dzo wie lu
co dzien nych roz mo wach użyt kow ni ków z fir -
ma mi: 

● po ma ga ją zna leźć pro duk ty

● roz wią zu ją pro ble my ob słu go we
● do star cza ją roz ryw ki
● edu ku ją
● pro wa dzą kon kur sy
● prze sy ła ją po wia do mie nia o pro mo -

cjach i no wo ściach

Sko ro tak, dla cze go nie pójść o krok da lej
i nie stwo rzyć wir tu al ne go asy sten ta w wy bo -
rze po li sy? Wir tu al ny asy stent do bie rze po li -
sę i od po wie na naj czę ściej po ja wia ją ce się
py ta nia.

Jak za brać się 

do stwo rze nia ta kie go bo ta? 

Do kład nie tak sa mo jak do roz mo wy
na ży wo ze swo im klien tem. Mu sisz zde fi -
nio wać, ja kie istot ne in for ma cje trze ba po zy -
skać, by stwo rzyć dla nie go naj lep szą ofer tę.
Czym jest za in te re so wa ny? Po li są na ży cie /
Po li są AC/OC / Ubez pie cze niem do mu /
Ubez pie cze niem tu ry stycz nym itd.

Po sta raj się też mak sy mal nie ogra ni czyć
for mal no ści. Dla przy kła du, chat bot Al lianz
po zwa lał ze ska no wać kod AZTEC oso bom
po szu ku ją cym ubez pie cze nia OC/AC, aby
w ten spo sób po brać da ne o sa mo cho dzie. 

Oczy wi ście w ko lej nym kro ku na le ży uzu -
peł nić te da ne o in for ma cje, ja kich nie da się
po brać za po mo cą te go ko du, ale nie zmie -

nia to fak tu, że część for mal no ści ma my
za so bą. A to za wsze jest na plus.

Fi na li za cja umo wy

Na ko niec, je że li wy se lek cjo no wa ne pro -
po zy cje przy pad ną two je mu klien to wi do gu -

stu, mo że on sfi na li zo wać umo wę. Oczy wi -
ście naj le piej, je śli nie ro bi już te go za po mo -
cą Fa ce bo oka, lecz za po mo cą in te gra cji
z two im ka len da rzem mo że umó wić się
na spo tka nie lub roz mo wę te le fo nicz ną.

Ta kie roz wią za nie nie sie za so bą licz ne
ko rzy ści nie tyl ko dla po ten cjal ne go klien ta,
któ ry spraw nie i szyb ko wy szu ka dla sie bie
od po wied nią ofer tę, do któ rej za wsze mo że
wró cić, nie za leż nie od urzą dze nia, z ja kie go
ko rzy sta, ale rów nież dla two jej fir my.

Naj waż niej sze ko rzy ści:
● bu du jesz ba zę użyt kow ni ków,
● mo żesz prze sy łać fol low -up na każ dym

eta pie uzu peł nia nia for mu la rza, co znacz nie
zwięk szy od se tek kon wer sji,

● mo żesz po ro ku prze słać po wia do mie -
nie z py ta niem, czy przy pad kiem nie koń czy
się użyt kow ni ko wi po li sa i nie chciał by po -
roz ma wiać,

● nie mu sisz od po wia dać na po wta rza ją -
ce się py ta nia.

Chat bo ta mo żesz rów nież umie ścić
na swo jej stro nie WWW i tym sa mym zauto -
ma ty zo wać te czyn no ści dla osób od wie dza -
ją cych two ją wi try nę.

Po wo dze nia!
Mar cin Olej nik

#Bot Fa ther

ASYSTENT W MESSENGERZE

Jak stworzyć chatbota, 
który pomaga w wyborze polisy?
Co jakiś czas każdy z nas musi zderzyć się z obowiązkiem wyboru ubezpieczenia. Najczęściej przy

przedłużaniu polisy ubezpieczeniowej samochodu lub domu. Czy to lubimy? Dla „przeciętnego

Kowalskiego” jest to zapewne czynność trudna i skomplikowana. 
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D
zię ki na sze mu na rzę dziu
do ob ser wa cji ryn ku star t-
u pów fin tech i in sur tech,

asto rya.io, wy kry li śmy każ dą ogło -
szo ną w 2020 r. in we sty cję i prze -
ana li zo wa li śmy ją w ce lu stwo rze nia
ni niej sze go ra por tu. Znaj dą tu pań -
stwo klu czo we wska źni ki KPI we -
dług wiel ko ści i kra jów, a tak że
ana li zę biz ne so wą obok łań cu cha
war to ści ubez pie czeń.

Klu czo wy KPI

W 2020 r. fi nan so wa nie in sur -
tech się de mo kra ty zu je. W 2020 r.
za mknię to o 20 wię cej rund in we -
sty cyj nych (75) niż w 2019 r. (55),
co da je wzrost o 36% r/r.

Zmniej szy ła się śred nia wiel -
kość trans ak cji, co ozna cza, że
w 2020 r. do szło do więk szej licz by
ma łych in we sty cji w star tu py.
Rok 2019 był zdo mi no wa ny przez
dwie me ga run dy nie miec kich in -
sur te chów We fox Gro up (221 mln
eu ro) i Fri day (128 mln eu ro), któ -
re wpły nę ły na wy ni ki z 2019 r. Od -
ję cie tych rund da je nam śred nią
wiel kość in we sty cji w 2019 r. wy no -
szą cą 9 mln eu ro w po rów na niu
z 8,4 mln eu ro w 2020 r.

Po dział trans ak cji in sur tech

W 2020 r. osiem firm po zy ska -
ło 50% ca łe go fi nan so wa nia, pod -
czas gdy trzy naj więk sze zgro ma -
dzi ły „tyl ko” 30%. W 2019 r. 50%
środ ków by ło za bez pie czo nych
przez je dy nie trzy czo ło we star tu py
(We fox, Fri day, Ot to no va).

Cie ka we przy pad ki fran cu skich
in sur te chów Alan i Lu ko, któ rym
uda ło się po zy skać od in we sto rów
po 50 mln eu ro i oba do bi ły do ma -
gicz nej gra ni cy100 tys. ubez pie czo -
nych klien tów w 2020 r. Nie po -
win ni śmy za po mi nać, że obie fir -
my ma ją dwa róż ne mo de le biz ne -
so we. Alan jest li cen cjo no wa nym
to wa rzy stwem ubez pie cze nio wym,
a je go mo del opie ra się na ren tow -
no ści ubez pie cze nio wej. Lu ko jest
ubez pie cze nio wym MGA (agen -
tem) je dy nie sprze da ją cym po li sy
ubez pie cze nio we i po bie ra ją cym
za nie pro wi zje.

Po dział we dług kra ju

Cho ciaż Niem cy ma ją kil ka do -
brze ugrun to wa nych in sur te chów,
ca ły ich eko sys tem wy da je się ogra -
ni czo ny i nie zdy wer sy fi ko wa ny
(dzie więć trans ak cji w 2019 r.,
osiem w 2020 r.) w po rów na niu
z Wiel ką Bry ta nią (21, 29) i Fran -
cją (14, 17). 

Wszyst kie trzy kra je two rzą zde -
cy do wa nie ści słą czo łów kę ryn ków
in sur tech w Eu ro pie. Wiel ka Bry ta -
nia po dwo iła fi nan so wa nie in sur -
tech r/r. Zna ko mi ty wzrost za li czy -
ła po zo sta ła część Eu ro py, zwłasz -
cza Szwe cja i Hisz pa nia!

Gdzie jest Pol ska? W Pol sce
w in sur tech w 2020 r. nie zo sta ła
za in we sto wa na ani zło tów ka. Czy

pol skim ubez pie czy cie lom nie za -
le ży na roz wo ju tej bran ży?

Po dział wzdłuż 

łań cu cha war to ści

Wspa nia le jest wi dzieć, że dys -
try bu cja po zo sta wia tro chę miej -

sca in nym czę ściom łań cu cha war -
to ści, któ re czę sto są bar dziej za -
awan so wa ne tech no lo gicz nie i ma -
ją więk szy wpływ na roz wój bran -
ży. W 2019 r. prze ję ły 75% fi nan so -
wa nia, do 59% w 2020 r.

In sur te chy bu du ją ce no we pro -
duk ty ubez pie cze nio we i mo de le

ry zy ka wzro sły z 6% łącz nie
w 2019 do 20% w 2020 r., co spo -
wo do wa ło, że po dzie li li śmy je
na dwie od ręb ne ka te go rie. Jak
wspo mnia no w pół rocz nym prze -
glą dzie asto rya.io, uwa ża my, że
wzrost ten wy ni ka ze znacz ne go
wzro stu fi nan so wa nia w Wiel kiej

Bry ta nii, sto li cy ta len tów ak tu arial -
nych.

In we sty cje w tech no lo gie do ob -
słu gi szkód ubez pie cze nio wych
wzro sły do 12% z 9% w 2019 r.

Po dział we dług doj rza ło ści

Do bre wie ści! Wzro sła licz ba
i pro por cje trans ak cji (pre -) se rii A,
przy czym po nad 30 trans ak cji 
po ni żej 3 mln eu ro za łącz nie
prawie 50 mln eu ro. 

Złe wie ści. Na dal po trze bu je my
wię cej fi nan so wa nia, na bar dzo
wcze snym eta pie, od anio łów, 
fun du szy VC i kor po ra cji!

Sprawdź rów nież na szą li stę
wszyst kich in we sto rów, któ rzy by li
ak tyw ni na eu ro pej skiej prze strze -
ni in sur tech w ze szłym ro ku.

Per spek ty wa na 2021 rok

Po za dzia łal no ścią in we sty cyj -
ną, któ ra wy da rzy się w tym ro ku 
– wię cej czy mniej trans ak cji niż
w ze szłym ro ku? Mniej sze czy
więk sze run dy? – ak tyw ność star t-
u pów in sur tech bę dzie mu sia ła być
ści śle mo ni to ro wa na. 

Ja ko in we stor za ląż ko wy za uwa -
ży li śmy kil ka tren dów, któ re mo gą
się roz wi jać w nad cho dzą cych mie -
sią cach.

Za czy na jąc od po zy cjo no wa nia
in sur tech, spo dzie wa my się, że
wię cej star tu pów bę dzie się sta rać
o li cen cję ubez pie cze nio wą. Za czę -
ło się od Ze go, pierw sze go star t-
u pu in sur tech w Eu ro pie, któ ry
pod ko niec 2019 r. prze szedł
z MGA do li cen cjo no wa ne go to -
wa rzy stwa ubez pie cze nio we go.
Nie daw no fir ma Get sa fe ogło si ła,
że jest w trak cie pro ce su uzy ski wa -
nia li cen cji.

Ko lej ny ro sną cy trend na ryn ku
to plat for my stop nio wo roz wa ża ją -
ce ofe ro wa nie ubez pie cze nia w ra -
mach swo jej ofer ty dla użyt kow ni -
ków. Pod ko niec 2020 r. bel gij ski
Qo ver ogło sił, że zo stał wdro żo ny
w apli ka cję ban ko wą Re vo lut,
a wcze śniej fran cu ska in ter ne to wa
szko ła jaz dy Or ni kar ogło si ła swój
pro jekt dys try bu cji ubez pie czeń sa -
mo cho do wych. 

Przy ogrom nych moż li wo ściach
ryn ko wych mo że my zo ba czyć wię -
cej plat form do da ją cych ubez pie -
cze nia do swo jej ofer ty.

Osta tecz nie, po pierw szej fa li
in sur tech sku pio nej głów nie na li -
niach oso bi stych wię cej star tu pów
kie ru je się te raz do MŚP – al bo
bez po śred nio do kon su men ta, al -
bo z po dej ściem B2 B2C – i uwa ża -
my, że no we za gro że nia (po go da,
prze rwa nie dzia łal no ści biz ne so -
wej, cy ber bez pie czeń stwo itp.) po -
zo sta ną eks cy tu ją cą oka zją dla no -
wych gra czy wcho dzą cych na ob -
szar in sur tech.

Jan Ka sto ry

asto rya.io

CZY POLSKIM UBEZPIECZYCIELOM NIE ZALEŻY NA INNOWACJI?

Inwestycje w startupy insurtech
w Polsce wynoszą 0 euro
W 2020 r. zainwestowano ponad 600 mln euro w europejskie startupy insurtech, co oznacza spadek 

o 25% r/r z 800 mln euro. Co ciekawe, Covid-19 miał z tym niewiele wspólnego. Brak niemieckich

inwestycyjnych megarund z 2019 r. był główną przyczyną kurczenia się insurtech w Niemczech 

(460 mln euro do 95 mln euro r/r). Wzrost w innych krajach europejskich nie zdołał wypełnić tej luki.



Naj więk si po życz ko daw cy w Niem -

czech – Deut sche Bank i Com merz -

bank, od 2020 r. da ją no wym klien tom

rocz ne opro cen to wa nie co naj wy -

żej 0,5%. Twier dzą, że nie mo gą już ab -

sor bo wać ujem nych stóp pro cen to -

wych, któ ry mi ob cią ża je Eu ro pej ski

Bank Cen tral ny. Im wię cej ma ją de po zy -

tów, tym wię cej mu szą lo ko wać w EBC.
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T
o nie by wa łe. Ban ki, któ re za zwy czaj łak nę ły
de po zy tów ja ko nie dro giej for my fi nan so wa nia,
te raz ka żą klien tom odejść. Za pew nia ją na wet

no we na rzę dzia in ter ne to we, któ re po ma ga ją
w prze no sze niu wpła ty w in ne miej sce.

Ban ki w Eu ro pie sprze ci wi ły się ujem nym sto -
pom, gdy EBC wpro wa dził je po raz pierw szy
w 2014 r. Kosz ty ujem nych stóp prze rzu ci ły jed nak
na klien tów, na li cza jąc wyż sze opła ty.

Pan de mia to zmie ni ła. Oszczęd no ści gwał tow nie
wzro sły, gdy klien ci prze by wa li w do mu. Ogrom ne
pro gra my po mo cy EBC za la ły ban ki nad wyż ka mi
de po zy tów. Wy ko rzy sta ły rów nież pan de mię
do wpro wa dze nia zmian ope ra cyj nych, któ rym daw -
niej się sprze ci wia ły.

Alex Bier haus, dy rek tor za rzą dza ją cy fir my fin -
tech w Düssel dor fie, otrzy mał w ub.r. list od Com -
merz ban ku, że za cznie na li czać 0,5% od se tek od de -
po zy tów po wy żej 100 tys. eu ro. Aby unik nąć ich
pła ce nia, Bier haus prze niósł 60 tys. eu ro do ban ków
we Wło szech i w Szwe cji. Użył plat for my in ter ne to -
wej Ra isin, któ ra umoż li wia klien tom lo ko wa nie
środ ków w ca łej Eu ro pie.

Po czuł się kom for to wo, po nie waż w Eu ro pie
obo wią zu ją kra jo we gwa ran cje na de po zy ty do 100
tys. eu ro. Otrzy mu je 0,8% od se tek od rocz nych de -
po zy tów sta łych. – Nie był bym prze ciw ny otrzy my wa -
niu ni cze go za mój de po zyt, ale żą da nie za pła ty to sta -
now czo za du żo – mó wi 34-la tek. Pla nu je prze zna -
czyć te pie nią dze na za kup do mu.

– Na szym głów nym ce lem nie jest zgar nię cie de po -
zy tu, ale do radz two i re lo ka cja środ ków na in ne for my
in we sty cji – mó wi rzecz nik Com merz ban ku.

We dług por ta lu Ve ri vox, już 237 ban ków
w Niem czech na li cza pry wat nym klien tom ujem ne
sto py pro cen to we, w po rów na niu z 57 przed ata -
kiem pan de mii w mar cu 2020 r. Opła ty wa ha ją się
od 0,4% do 0,6% dla de po zy tów za czy na ją cych się
od 25 tys. do 100 tys. eu ro.

Ra isin po da je, że po pyt na je go usłu gi w Niem -
czech gwał tow nie wzrósł, po nie waż co raz wię cej
ban ków po bie ra opła ty za de po zy ty. Licz ba ko rzy -
sta ją cych z tej plat for my w ca łej Eu ro pie sko czy ła
o 40%, do 325 tys. w 2020 r. Wo lu men de po zy tów
zaś o 50%, do 30 mld eu ro.

Dla te go Deut sche Bank ku pił szyb ciut ko udzia ły
w kon ku ren cyj nej fir mie – De po sit So lu tions. Te raz
klien ci mo gą wy bie rać ofer ty w pię ciu róż nych ban -
kach, w tym we Wło szech, Au strii i Fran cji. – Na -
szym za da niem jest wska zy wa nie klien tom spo so bów
uzy ska nia zwro tu z in we sty cji po mi mo ujem nych stóp
pro cen to wych – mó wi rzecz nicz ka Deut sche Bank.

Sto pa de po zy to wa EBC, któ rą ob cią ża ban ki, wy -
no si mi nus 0,5% i ma ło praw do po dob ne, aby w naj -
bliż szym cza sie się zmie ni ła. Ren tow no ści ob li ga cji
rzą do wych, wzglę dem któ rych mie rzy się kosz ty fi -
nan so wa nia ze wnętrz ne go, są ujem ne po mi mo nie -
daw ne go ich wzro stu. Ren tow ność nie miec kich
dzie się cio let nich bun dów wy no si mi nus 0,3%. 

Ban ki w Niem czech są szcze gól nie do tknię te
ujem ny mi sto pa mi, po nie waż Niem cy są bar dzo
oszczęd ni. We dług EBC aż 30% wszyst kich de po zy -
tów go spo darstw do mo wych w stre fie eu ro znaj du je
się w Niem czech. W ub.r. wzro sły one do re kor do -
we go po zio mu 2,55 bln eu ro. 

Adam Wol ski

BANKI W NIEMCZECH 
NIE CHCĄ PRZYJMOWAĆ
DEPOZYTÓW KLIENTÓW

Kasa 
na minusie

W
No wej Płd. Wa lii zo sta ła znisz czo na 1/4 plan ta -
cji drew na za rzą dza nych w imie niu rzą du przez
Fo re stry Corp. NSW. Bran ża, któ ra za zwy czaj

ge ne ru je po nad 3,6 mld dol. rocz nych przy cho dów i jest
głów nym eks por te rem do Azji, bę dzie po trze bo wa ła lat,
aby od żyć.

W Ka li for nii w ub.r. spło nę ło 1,7 mln ha la sów,
w tym 60 tys. ha hek ta rów la sów ko mer cyj nych, wy ni ka
z da nych Cal fo re sts, re pre zen tu ją cej sta no wy prze mysł
drzew ny.

– Więk szość firm ubez pie cze nio wych sto su je obec nie
„wy łą cze nia od po ża rów” w ra mach każ de go ubez pie cze nia
od od po wie dzial no ści, więc uzy ska nie te go ubez pie cze nia
sta ło się bar dzo trud ne – mó wi Rich Gor don, pre zes Cal -
fo re sts. – Gdy na wet ubez pie cze nie jest już do stęp ne, to za -
kres ochro ny spadł, a ce na wzro sła.

„Jest to znak ostrze gaw czy dla in nych branż i spo łecz -
no ści, któ re sto ją w ob li czu ro sną ce go ry zy ka zwią za ne -
go ze zmia na mi kli ma tycz ny mi”, pi sze „WSJ”.

Szcze gól nie na ra że ni są wła ści cie le la sów. Ho dow cy
by dła mo gą po po ża rze ku pić wię cej zwie rząt lub po cze -
kać na no wy se zon, ale mi ną la ta, za nim sa dzon ki za mie -
nią się w doj rza łe drze wa.

We dług Biu ra Me te oro lo gii w Au stra lii śred nia tem pe -
ra tu ra w la tach 2011–2020 by ła naj wyż sza w hi sto rii, 
o 1 sto pień Cel sju sza po wy żej śred niej. Naj cie plej sza
wio sna w Au stra lii mia ła miej sce w 2020 r. Bar dzo 
praw do po dob ne, że po ża ry znów wy buch ną w cza sie 
go rą cej, su chej i wietrz nej po go dy, twier dzi biu ro.

Do strze ga jąc te tren dy, ubez pie czy cie le wy co fu ją się
z ochro ny. Z po wo du dłuż szych okre sów po ża rów fir ma

Al lianz zmie ni ła w ub.r. po li ty kę ob słu gi do mów i firm
w Au stra lii na ob sza rach wy so kie go ry zy ka.

„Zmia na po dej ścia Al lianz do ry zy ka po ża rów bu szu
spo wo do wa ła zmniej sze nie go to wo ści do ubez pie cza nia
nie ru cho mo ści o pod wyż szo nym ry zy ku zlo ka li zo wa -
nych na ob sza rach po dat nych na po ża ry bu szu lub po -
trze bę pod wyż sze nia skła dek za ta kie nie ru cho mo ści” –
przy zna je ubez pie czy ciel.

W ca łej bran ży ubez pie czy cie le osza co wa li stra ty
na 1,78 mld dol. od do tych cza so wych rosz czeń go spo -
darstw do mo wych i firm do tknię tych se zo nem po ża ro -
wym w Au stra lii 2019–2020.

– W USA wła ści cie le la sów od daw na są w sta nie wy ku -
pić ubez pie cze nie od od po wie dzial no ści za po ża ry, któ re za -
czy na ją się na ich zie mi, a na stęp nie roz prze strze nia ją się
na są sied nie nie ru cho mo ści. Nie są jed nak ob ję te ubez pie -
cze niem od po ża rów, któ re wy bu cha ją po za ich wła sno ścią
i wkra cza ją na ich zie mie – wska zu je Gor don z Cal fo re sts.

Prze my sło we plan ta cje drew na nie są chro nio ne przez
pla ny ubez pie cze nio we rzą du USA, któ re chro nią in ne
ro dza je dzia łal no ści rol ni czej, jak upra wy ku ku ry dzy
znisz czo ne przez tor na do, mó wi Gor don. W Au stra lii
nie ma ta kich grup ubez pie cze nio wych.

Sa mo dziel ne ubez pie cze nie to ko lej na tak ty ka, w ra -
mach któ rej fir my od kła da ją ka pi tał, któ ry mo gą od zy skać,
gdy po nio są stra ty w wy ni ku po ża rów. Czę sto wy kra cza to
po za moż li wo ści fi nan so we mniej szych firm le śnych. 

Jon Ga pes, dy rek tor za rzą dza ją cy au stra lij skiej spół ki
In su ran ce Fa ci li ta tors, przy zna je, że „koszt ten stał się
po pro stu zbyt wy so ki dla wie lu z nich”.

AW

POŻARY NISZCZĄ LASY NA CAŁYM ŚWIECIE

Zdobycie polisy coraz trudniejsze
Pożary stają się coraz bardziej intensywne na całym świecie. Pożary w Australii latem

2019–2020 osiągnęły bezprecedensową skalę, niszcząc obszar wielkości Arizony,

alarmuje „Wall Street Journal”. 

C
om merz bank po in for mo wał w lu tym, że pod na ci -
skiem ame ry kań skie go udzia łow ca Cer be rus Ca pi -
tal Ma na ge ment zmniej szy kra jo wy per so nel

o 1/3, a o po ło wę tra dy cyj ną ob sa dę. 
Ocze ku je się, że trwa ją ce łą cze nia ban ków we Wło -

szech i Hisz pa nii spo wo du ją za mknię cie ty się cy po kry -
wa ją cych się od dzia łów. Fir ma do rad cza Ke ar ney prze -
wi du je, że 1/4 ze 165 tys. od dzia łów ban ków w Eu ro pie
znik nie w cią gu trzech lat.

Ban ki to słab sze ogni wo w go spo dar ce Eu ro py. W po -
rów na niu z ame ry kań ski mi ma ją trud no ści w za ro bie niu
wy star cza ją cej ilo ści pie nię dzy, aby roz wi jać ak cję kre dy -
to wą. Gnę bi je kry zys co vi do wy i tra wią złe po życz ki
sprzed dzie się ciu lat, czy li z cza sów kry zy su. 

Pan de mia zmu si ła EBC do re form i uto ro wa ła dro -
gę fu zjom, aby ciąć kosz ty. Rzą dy, daw niej nie chęt ne
im, bo ozna cza ły re duk cję za trud nie nia, te raz zmie ni -
ły ton. Spa dek cen ak cji zmu sił pre ze sów ban ków
do dzia ła nia.

– Pan de mia sta ła się ka ta li za to rem dla ban ków, któ re
wresz cie za czę ły ra dy kal nie roz pra wiać się ze sła bo ścia mi –
mó wi An drea En ria, szef nad zo ru ban ko we go w EBC.

Kosz ty ban ków eu ro pej skich są wy so kie w po rów na -
niu z przy cho da mi. W Deut sche Bank się ga ją 88%,
w Com merz bank 81,5%, So cie te Ge ne ra le 75,6%, Cre dit
Su is se 73,7%, BNP Pa ri bas 68,2%, HSCB 61,4%, Uni Cre -
dit 57,2%, a w In te sa 52,2%.

Pięć naj więk szych ban ków w Hisz pa nii za mknę ło
w 2020 r. 8% od dzia łów i chce za mknąć ko lej ne. Mi mo
cięć kraj w 2019 r. miał jed ną z naj wyż szych licz bę od -
dzia łów na miesz kań ca – we dług MFW 49 na 100 tys.
osób, w po rów na niu z 30 w USA.

Pan de mia na uczy ła też klien tów oby wać się bez czę -
stych wi zyt w od dzia łach, któ re są dro gie w utrzy ma niu.

Np. w ir landz kiej AIB Gro up ruch spadł o 30%, co
przy nio sło nie ocze ki wa ne ko rzy ści. – Klien ci po wy żej 65
lat, daw niej opor ni na ko rzy sta nie z sys te mu on li ne, są
obec nie naj szyb ciej roz wi ja ją cą się gru pą w ka na łach cy fro -
wych AIB – mó wi dy rek tor za rzą dza ją cy Co lin Hunt. 

Choć od dzia ły mo gą być waż ną „wi try ną skle po wą”,
to je łą czy, re du ku jąc po wierzch nię i eli mi nu jąc 1500
miejsc pra cy, aby ob ni żyć kosz ty o 10%.

In we sto rzy są jed nak scep tycz ni, czy te cię cia wy star -
czą. Po wol ny po stęp w Com merz bank zde ner wo wał Cer -
be ru sa. La tem za żą dał ostrzej szej zmia ny, po czym pre -
zes i dy rek tor ban ku zre zy gno wa li. Gi gant pri va te equ ity
ma stra tę 300 mln eu ro z in we sty cji w 2017 r. w bank.

– Je śli chce my, aby bank był przy szło ścio wy, mu si my
prze pro wa dzić do głęb ną re struk tu ry za cję tak szyb ko, jak to
moż li we – pod kre śla Man fred Knof, no wy pre zes Com -
merz bank. Cię cia wspie ra nie miec ki rząd i nie na po ty ka -
ją opo ru związ ków.

We Wło szech In te sa San pa olo zwol nił 10 tys. pra cow -
ni ków i za mknął set ki od dzia łów po fu zji z mniej szym ry -
wa lem. Dy rek tor za rzą dza ją cy Car lo Mes si na uwa ża, że
część stra te gii zo sta ła „zre se to wa na z po wo du pan de -
mii”. Klien ci prze nie śli się do in ter ne tu, a rocz ne
oszczęd no ści wzro sły o 37%, do 700 mln eu ro.

Mi mo to naj więk szy wło ski bank pod wzglę dem ak ty -
wów ma 4000 od dzia łów, ty le sa mo co JPMor gan Cha se
czy Bank of Ame ri ca, choć dzia ła na mniej szym ryn ku.
In te sa pla nu je jed nak utrzy mać 3000 od dzia łów i prze -
kształ cić je w cen tra do rad cze in we sty cji i ubez pie czeń. 

AW

Europejskie banki wykorzystują pandemię do wprowadzania zmian. Tną miejsca

pracy, zamykają oddziały i... zmuszają klientów do korzystania z internetu.

PANDEMIA ZMUSIŁA EUROPEJSKIE BANKI DO OSZCZĘDZANIA

Wiatr hula po oddziałach
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Ban cas su ran ce: sprze daż tra dy cyj na

prze gry wa z pan de mią
Pan de mia zmu si ła ubez pie czy cie li do cy fry za cji, a jest to
szcze gól nie skom pli ko wa ne w ubez pie cze niach na ży cie,
gdzie zwłasz cza ban ko wy ka nał sprze da ży tra ci udział w ryn -
ku. Ubez pie cze nio wa an kie ta kon su menc ka Glo bal Da ta
wska zu je, że jed nym z ryn ków ubez pie czeń na ży cie, któ re
od czu ły wpływ dy stan su spo łecz ne go na sprze daż po lis, są
ubez pie cze nia na wy pa dek po waż nych cho rób. Naj więk szy
wpływ pan de mii Co vid -19 na udział da ne go ka na łu w sprze -
da ży po lis jest wi docz ny w ogra ni cze niu po pu lar no ści za ku -
pów za po śred nic twem ka na łu ban ko we go. W 2019 r. od po -
wia dał on za 18,2% sprze da ży, ale w 2020 r. je go udział
spadł do 11,3%. Ka nał ban ko wy opie ra się na bar dziej tra dy -
cyj nych me to dach sprze da ży po lis w od dzia łach, więc
wpływ pod ję tych środ ków spo łecz ne go dy stan su jest tu wy -
ra źnie wi docz ny. Pod czas gdy sprze da ją cy w in nych ka na -
łach bez więk szych pro ble mów prze sta wi li się na sprze daż
cy fro wą, ci w ka na le ban ko wym z tru dem do ko ny wa li zmian
ko niecz nych dla utrzy ma nia kon ku ren cyj no ści. Praw do po -
dob nie ko rzy sta nie z ka na łu ban ko we go zma la ło jesz cze
bar dziej w okre sie, gdy ry nek nie ru cho mo ści był w du żej
mie rze za mknię ty i na stą pił znacz ny spa dek w udzie la niu kre -
dy tów hi po tecz nych, prak tycz nie zni kła więc moż li wość
cross -sel lin gu – sprze da ży ubez pie czeń na wy pa dek po waż -
nej cho ro by kre dy to bior com.                          (Glo bal Da ta)

Avi va: wiel kie biu ra nie po trzeb ne,

bo pra cow ni cy po szli do do mu
Avi va Plc po szu ku je no wej sie dzi by w Lon dy nie, po nie waż
chce zmniej szyć po wierzch nię swo ich biur. Za czę ła roz glą -
dać się za no wym biu row cem w dziel ni cy fi nan so wej na po -
cząt ku 2020 r., ale z po wo du wy bu chu pan de mii plan
odło żo no. Obec nie po szu ki wa ny bu dy nek ma być mniej -
szy, niż pier wot nie za mie rza no. Po szu ki wa nie no we go biu -
ra zbie ga się z pla nem re duk cji o 30% li czą cej 158 tys.
mkw. prze strze ni biu ro wej na te re nie Wiel kiej Bry ta nii, wy -
ni ka ją cym z fak tu, że wie lu za trud nio nych pra cu je z do mu.
Wiel kość re duk cji od po wia da ca łej po wierzch ni biu ro wej
w lon dyń skim wie żow cu zwa nym Ogór kiem, a pro ces ma
zo stać prze pro wa dzo ny do koń ca br. Avi va idzie w śla dy kil -
ku in nych du żych firm bry tyj skich, któ re zmniej sza ją swo ją
po wierzch nię biu ro wą, prze wi du jąc trwa łe przej ście
na pra cę zdal ną, na wet po ustą pie niu pan de mii. Ubez pie -
czy ciel za mie rza utrzy mać swo ją obec ność w każ dym z 14
miast Wiel kiej Bry ta nii, w któ rych miał biu ra do tych czas,
ale na znacz nie mniej szą ska lę. Ze zmia na mi nie łą czy się
re duk cja za trud nie nia. Od zwier cie dla ją one je dy nie co raz
więk szą część pra cy w sys te mie zdal nym.     (Blo om berg)

Cy ber: sie ci prze sy ło we 

co raz bar dziej bez bron ne
Po nad pięć lat po po tęż nych cy be ra ta kach, któ re po zo sta -
wi ły bez prą du ćwierć mi lio na miesz kań ców Ukra iny, świa -
to we sie ci prze sy łu ener gii elek trycz nej są jesz cze bar dziej
na ra żo ne na ata ki ha ke rów. Zróż ni co wa nie źró deł ener gii
od na wial nej i do da nie mi lio nów in nych kom po nen tów, ta -
kich jak in te li gent ne mier ni ki, po wo du ją zwie lo krot nie nie
licz by po łą czeń i czuj ni ków w sie ci, a wsku tek te go zwięk -
sza się moż li wość in ge ren cji. Ener ge tycz ne sie ci prze sy ło -
we są co raz bar dziej bez bron ne z po wo du cy fry za cji i użyt -
ko wa nia co raz więk szej licz by in te li gent nych urzą dzeń.
W cią gu ostat nich 40 lat elek trow nie i pod sta cje prze sta -
wio no ze ste ro wa nia ręcz ne go na au to ma tycz ne i ze zwo lo -
no na zdal ny do stęp za rów no do pu blicz nych, jak i pry wat -
nych sie ci w ce lu ana li zy da nych, ale tym sa mym od sło nię -
to je na ata ki. Pro du cen ci i dys try bu to rzy ener gii cza sa mi
nie chcą po no sić kosz tów ochro ny przed ata ka mi o ni skim
praw do po do bień stwie. Zda niem eks per ta ochro ny, An -
drew Do wse z uni wer sy te tu w Perth, za miast na ra chun ku
praw do po do bień stwa po win ni się sku pić na moż li wo ści
zaj ścia ta kich zda rzeń.                                  (Blo om berg)

K R O N I K A  Ś W I A T
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P
art ner stwo po zwo li ubez pie czy cie lo wi zmo der -
ni zo wać ofer tę ubez pie czeń po dróż nych i zdo -
być klien tów, kie dy już bran ża tu ry stycz na sta -

nie na no gi i za cznie znów dzia łać peł ną pa rą – oce -
nia bry tyj ska fir ma ana li tycz na Glo bal Da ta.

Z an kie ty prze pro wa dzo nej wśród kon su men -
tów ubez pie czeń w Wiel kiej Bry ta nii wy ni ka, że
w 2020 r. Al lianz znaj do wał się na 18. miej scu
pod wzglę dem wiel ko ści, z udzia łem w ryn ku wy -
no szą cym 2,1%. 

Blink utwo rzo ny w 2016 r. zo stał do strze żo ny
i oce nio ny we dług klu czo wych kry te riów w pro wa -
dzo nym przez Glo bal Da ta prze glą dzie in no wa cji
w sek to rze usług fi nan so wych Fin track w lip -
cu 2017 r., uzy sku jąc no tę 4 na 5 moż li wych. Uzna -
no go za ory gi nal ny, trwa ły, ope ra cyj nie sku tecz ny
i po lep sza ją cy do świad cze nie użyt kow ni ka.

Ben Ca rey -Evans, ana li tyk ubez pie cze nio wy
w Glo bal Da ta, ko men tu je: – Na sta wie nie się Al -
lianz na li kwi da cję szkód i na tych mia sto we wy pła ty
wy da je się być do brą stra te gią. Plat for ma Blink au to -
ma tycz nie zmie nia re zer wa cje klien tów, któ rych lo ty
zo sta ły od wo ła ne, na in ne, a ocze ku ją cym na lo ty
opó źnio ne za pew nia kom for to we wa run ki. 

Kon su men ci praw do po dob nie bę dą się oba wia li
ewen tu al nych za kłó ceń, kie dy już wol no im bę dzie

znów po dró żo wać, bo wiem w 2020 r. z po wo du pan de -
mii lo ty by ły od wo ły wa ne, czę sto z nie wiel kim wy prze -
dze niem, a w 2021 r. na dal obo wią zu ją ogra ni cze nia.
Za tem wszyst ko, co zro bią ubez pie czy cie le, aby wspo -
móc po dróż nych, da im prze wa gę kon ku ren cyj ną. 

Po mi mo że kon su men ci na dal są ostroż ni
w kwe stii po dró żo wa nia, bo pan de mia trwa, bran -
ża tu ry stycz na wy da je się pa trzeć z opty mi zmem
w 2021 r. dzię ki wia do mo ści o pla nach wpro wa dze -
nia pasz por tów szcze pion ko wych. Po zwo lą one
oso bom za szcze pio nym po dró żo wać do nie któ -
rych kra jów, co ozna cza, że bran ża ubez pie czeń
po dróż nych po win na znów za cząć za ra biać.       ■

Allianz zawiązał partnerstwo z Blinkiem, startupem z branży insurtech, który

oferuje szybkie i automatyczne wypłaty odszkodowań oraz zmiany rezerwacji

lotów za pośrednictwem aplikacji. 

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE ALLIANZ

Insurtech natychmiast zlikwiduje szkodę
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U
chwa ła Są du Naj wyż sze go
z 6 sierp nia 2020 r. za pa -
dła na grun cie na stę pu ją ce -

go sta nu fak tycz ne go: w wy pad ku
dro go wym zgi nął chło piec.
Spraw ca wy pad ku, któ ry po trą cił
pie sze go, zo stał pra wo moc nie
ska za ny wy ro kiem kar nym. 

Trzy la ta po wy pad ku mat ka
chłop ca wnio sła po zew prze ciw ko
ubez pie czy cie lo wi od po wie dzial -
no ści cy wil nej spraw cy szko dy
z żą da niem za pła ty od szko do wa -
nia, jed nak pa rę mie się cy pó źniej
zo sta ła ogło szo na upa dłość ubez -
pie czy cie la – po stę po wa nie cy wil -
ne zo sta ło więc naj pierw za wie -
szo ne, a na stęp nie umo rzo ne.

W tym sa mym ro ku po wód ka
zgło si ła wy stą pie nie zda rze nia ob -
ję te go ochro ną ubez pie cze nio wą
do UFG, do ma ga jąc się od szko -
do wa nia i zwro tu kosz tów po grze -
bu. UFG przy zna ło od szko do wa -
nie i zwrot kosz tów po grze bu, jed -
nak w niż szej kwo cie, niż żą da ła
te go mat ka chłop ca. Ko bie ta nie
od wo ła ła się od tej de cy zji i do pie -
ro wie le lat pó źniej za żą da ła
od UFG wy pła ty za do śću czy nie -
nia w związ ku ze śmier cią sy na.

Ubez pie cze nio wy Fun dusz
Gwa ran cyj ny od mó wił wy pła ty,
wska zu jąc, że rosz cze nie jest już
przedaw nio ne.

Sąd Okrę go wy uwzględ nił 

za rzut przedaw nie nia

Sąd I in stan cji po dzie lił sta no -
wi sko UFG, uwzględ nia jąc pod -
nie sio ny za rzut przedaw nie nia
i od da lił po wódz two. 

Sąd Okrę go wy wska zał, że
w spra wie nie bę dzie miał za sto so -
wa nia art. 819 § 4 k.c., zgod nie
z któ rym bieg przedaw nie nia rosz -
cze nia o świad cze nie do ubez pie -
czy cie la prze ry wa się tak że przez
zgło sze nie ubez pie czy cie lo wi zda -
rze nia ob ję te go ubez pie cze niem,
po nie waż prze pis ten do ty czy wy -
łącz nie rosz czeń ze sto sun ku kon -
trak to we go, któ re go UFG nie był
stro ną.

Za gad nie nie praw ne

Od wy ro ku Są du I in stan cji po -
wód ka wnio sła ape la cję. Sąd Ape -
la cyj ny, roz po zna jąc ape la cję, po -
wziął po waż ne wąt pli wo ści, czy
zgło sze nie ubez pie czy cie lo wi wy -
łącz nie zda rze nia ob ję te go ubez -
pie cze niem od po wie dzial no ści cy -
wil nej prze rwa ło bieg ter mi nu
przedaw nie nia w sto sun ku
do UFG, któ ry po no sił od po wie -
dzial ność w miej sce upa dłe go
ubez pie czy cie la, co do rosz czeń
wy ni ka ją cych ze zda rze nia ob ję te -
go ubez pie cze niem od po wie dzial -
no ści cy wil nej zgło szo ne go ubez -
pie czy cie lo wi.

Na grun cie tych roz wa żań Sąd
Ape la cyj ny w Kra ko wie po sta no -
wił więc skie ro wać do Są du Naj -
wyż sze go na stę pu ją ce py ta nie
praw ne: „Czy zgło sze nie ubez pie -
czy cie lo wi zda rze nia ob ję te go
ubez pie cze niem od po wie dzial no -
ści cy wil nej prze rwa ło na pod sta -
wie art. 819 § 4 k.c. bieg przedaw -
nie nia w sto sun ku do Ubez pie cze -
nio we go Fun du szu Gwa ran cyj ne -
go, od po wie dzial ne go za ubez pie -
czy cie la spraw cy w ra mach za dań

okre ślo nych w art. 51 ust. 4 pkt 1
w zw. z art. 4 pkt 1 i art. 56 ust. 1
usta wy z dnia 28 lip ca 1990 r.
o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej
(Dz.U. 1996 li sto pa da 62 tj. ze
zm.), co do rosz czeń nie zgło szo -
nych w po stę po wa niu li kwi da cyj -
nym pro wa dzo nym wcze śniej
przed ubez pie czy cie lem spraw cy,
lecz wy pły wa ją cych ze zgło szo ne -
go zda rze nia?”.

Sąd Naj wyż szy w uchwa le 
z 6 sierp nia 2020 r. sygn. III CZP
76/19 od po wie dział twier dzą co
na tak po sta wio ne py ta nie, wska -
zu jąc, że zgło sze nie ubez pie czy -
cie lo wi zda rze nia ob ję te go ubez -
pie cze niem od po wie dzial no ści cy -
wil nej prze ry wa w sto sun ku
do Ubez pie cze nio we go Fun du szu
Gwa ran cyj ne go bieg ter mi nu
przedaw nie nia rosz czeń, któ re nie
zo sta ły co praw da zgło szo ne
w po stę po wa niu pro wa dzo nym
przed ubez pie czy cie lem spraw cy,
lecz wy pły wa ją ze zda rze nia wy -
rzą dza ją ce go szko dę.

Prze ję cie ca ło ści zo bo wią zań

szko do wych od upa dłe go 

ubez pie czy cie la

W uza sad nie niu uchwa ły Sąd
Naj wyż szy zwró cił uwa gę na re la -
cję praw ną po mię dzy ubez pie czy -
cie lem a Ubez pie cze nio wym Fun -

du szem Gwa ran cyj nym. Zgod nie
bo wiem z art. 56 w zw. z art. 51
ust. 4 usta wy z 28 lip ca 1990 r.
o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej
UFG z mo cy pra wa przej mo wał
od upa dłe go ubez pie czy cie la zo -
bo wią za nia szko do we wraz z ak ta -
mi, zaś uży cie przez usta wo daw cę
sfor mu ło wa nia „zo bo wią za nia
szko do we” jed no znacz nie wska zu -
je na prze ję cie przez nie go ca ło ści
zo bo wią zań ubez pie czy cie la, nie
zaś tyl ko zgło szo nych w sto sun ku
do nie go kon kret nych rosz czeń.

Za kres zo bo wią zań szko do -
wych wy ni kał więc ze zo bo wią zań
upa dłe go ubez pie czy cie la, któ re
wy ni ka ły z od po wie dzial no ści de -
lik to wej spraw cy wy pad ku. Po stę -
po wa nie mię dzy po szko do wa nym
a Ubez pie cze nio wym Fun du szem
Gwa ran cyj nym by ło więc kon ty -
nu acją po stę po wa nia po mię dzy
po szko do wa nym a ubez pie czy cie -
lem, a za tem znaj do wa ły do nie go
za sto so wa nie do kład nie ta kie sa -
me za sa dy.

Sąd Naj wyż szy wska zał, że
w ta kiej sy tu acji rów nież bieg ter -
mi nów przedaw nie nia rosz czeń
po wi nien być jed no li ty, bez wzglę -
du na to, czy rosz cze nia by ły kie -
ro wa ne do ubez pie czy cie la czy
też na stęp czo – na sku tek ogło sze -
nia upa dło ści ubez pie czy cie la –
do Ubez pie cze nio we go Fun du szu

Gwa ran cyj ne go. Sko ro więc wy -
star cza ją ce do sku tecz ne go prze -
rwa nia bie gu przedaw nie nia
wszel kich rosz czeń wy ni ka ją cych
z te go zda rze nia by ło zgło sze nie
ubez pie czy cie lo wi sa me go zda rze -
nia, to ta ki sam sku tek na stę po wał
wzglę dem UFG.

Sta no wi sko Są du Naj wyż sze go
z ca łą pew no ścią za słu gu je
na apro ba tę – w sy tu acji gdy
na sku tek ogło sze nia upa dło ści
ubez pie czy cie la do cho dzi do
prze ję cia ca ło ści je go zo bo wią zań
przez Ubez pie cze nio wy Fun dusz
Gwa ran cyj ny – nie znaj du je uza -
sad nie nia twier dze nie, aby do sku -
tecz ne go prze rwa nia bie gu ter mi -
nu przedaw nie nia ko niecz ne by ło
po now ne zgło sze nie tej sa mej
szko dy, tym ra zem do UFG.

Uchwa ła Są du Naj wyż sze go
otwie ra dro gę do do cho dze nia
od UFG rosz czeń nie zgło szo nych
w po stę po wa niu pro wa dzo nym
przed ubez pie czy cie lem spraw cy,
lecz wy pły wa ją cych ze zda rze -
nia wy rzą dza ją ce go szko dę, co
do któ rych po szko do wa ni by li
prze ko na ni, że ich rosz cze nia są
już przedaw nio ne.

Mag da le na Ło pat ko

Wo źnic ki Wę gliń ski 
Ło pat ko Re struk tu ry za cje 

sp. z o.o.

Zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC przerywa w stosunku 

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych

w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia

wyrządzającego szkodę – stwierdził Sąd Najwyższy.

GDY TOWARZYSTWO OGŁOSI UPADŁOŚĆ

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi
przerywa bieg przedawnienia wobec UFG
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K
we stia wy so ko ści od szko -
do wań z ubez pie czeń obo -
wiąz ko wych ko mu ni ka -

cyj nych od wie lu lat po zo sta je
spor na po mię dzy po szko do wa ny -
mi a za kła da mi ubez pie czeń. Są -
dy roz strzy ga ją ce te go ro dza ju
spo ry nie jed no krot nie sta ją
przed wie lo ma dy le ma ta mi,
usta la jąc wy so kość od szko do -
wa nia – obo wią za ne są bo wiem
do przy zna nia od szko do wa nia
upraw nio nej oso bie, i to w ta -
kiej wy so ko ści, że by nie do pro -
wa dzić do wzbo ga ce nia się po -
szko do wa ne go.

Pra wo do od li cze nia VAT 

na li czo ne go od VAT na leż ne go

W orzecz nic twie jed no znacz -
nie przy ję to na grun cie od szko do -
wań z obo wiąz ko we go ubez pie -
cze nia OC, że od szko do wa nie nie
obej mu je staw ki po dat ku VAT
w ta kim za kre sie, w ja kim po szko -
do wa ny otrzy mu ją cy od szko do -
wa nie upraw nio ny jest do od li cze -
nia po dat ku VAT na li czo ne go
od po dat ku VAT na leż ne go.

In ny mi sło wy, każ dy pro wa -
dzą cy dzia łal ność go spo dar czą,
któ re go usłu gi lub to wa ry pod le -
ga ją opo dat ko wa niu po dat kiem
VAT, ma pra wo do od li cze nia za -
pła co nej staw ki po dat ku VAT
na rzecz in nych usłu go daw ców,
ze staw ki po dat ku, któ ry sam
mu si od pro wa dzić do urzę du
skar bo we go.

W uprosz cze niu, przy szko -
dzie w po je ździe koszt na pra wie -
nia po jaz du dla po dat ni ka po dat -
ku VAT ob ni żo ny bę dzie o kwo tę
po dat ku VAT od usłu gi na pra wy

(w od po wied nim za kre sie), bo -
wiem po szko do wa ny bę dzie
upraw nio ny do od zy ska nia za pła -
co ne go po dat ku VAT od tej usłu gi
(naj czę ściej po pro stu od li czy
za pła co ny po da tek VAT na rzecz
kon tra hen ta po przez ob ni że nie
wy so ko ści po dat ku VAT, ja ki
sam mu si od pro wa dzić do urzę -
du skar bo we go). 

W ta kim wy pad ku przy zna ne
od szko do wa nie w kwo cie brut to
(z VAT) pro wa dzi ło by do wzbo -
ga ce nia po szko do wa ne go o po -
da tek VAT, któ ry i tak od li czy
(lub któ ry urząd skar bo wy mu
zwró ci).

Le asin go daw ca 

jest wła ści cie lem, 

le asin go bior ca na pra wia

Obec nie ogrom na licz ba no -
wych po jaz dów (i nie tyl ko no -
wych) ku po wa na jest w ra mach
umo wy le asin gu. Ozna cza to, że
le asin go daw ca na by wa po jazd
i od da je go do uży wa nia le asin -
go bior cy w za mian za opła ty.
For mal nie wła ści cie lem po jaz du
po zo sta je jed nak le asin go daw ca.
Le asin go bior ca jest je dy nie użyt -
kow ni kiem po jaz du (for mal nie
je go sta tus nie wie le róż ni się
od np. na jem cy).

Zgod nie z do słow nym ro zu -
mie niem za sad i prze pi sów pra -

wa cy wil ne go ozna cza to, że
w przy pad ku uszko dze nia po jaz -
du szko da po wsta je w ma jąt ku
le asin go daw cy (któ ry ma wła -
sność po jaz du), na to miast naj -
czę ściej na mo cy umo wy le asin -
gu do na pra wie nia po jaz du zo bo -
wią za ny jest le asin go bior ca
(wzglę dem le asin go daw cy).

Jed no cze śnie mo że się oka zać,
że sam le asin go bior ca nie jest
upraw nio ny do od li cze nia po dat ku
VAT, pod czas gdy le asin go daw ca
jest upraw nio ny (ewen tu al nie
upraw nie ni są w róż nym za kre sie
– np. le asin go daw ca w ca ło ści, le -
asin go bior ca w po ło wie – szcze -
gól nie in te re su ją ce mo że to być
w le asin gu kon su menc kim – któ -
ry jed nak jest bar dzo rzad ki).

Mo że to wy wo ły wać spo ry do -
ty czą ce wy so ko ści od szko do wa -
nia – za kład ubez pie czeń wska zy -
wać mo że, że wy pła ci od szko do -
wa nie bez po dat ku VAT, bo wiem
wła ści ciel ma pra wo do je go od li -
cze nia, pod czas gdy oso ba fak -
tycz nie zo bo wią za na do na pra wy
po jaz du na pod sta wie umo wy le -
asin gu nie ma pra wa do od li cze -
nia po dat ku VAT (a na pra wia jąc
po jazd, mu si go za pła cić).

W związ ku z tym po wstał
spór nie tyl ko o to, kto po no si
szko dę w przy pad ku po jaz du
od da ne go w le asing, ale rów nież
jak roz wią zać kwe stię od li cze -
nia po dat ku VAT.

In ter wen cja 

Są du Naj wyż sze go

Po wyż sze wąt pli wo ści do pro -
wa dzi ły do in ter wen cji Są du
Naj wyż sze go. Zgod nie z uchwa -
łą SN z 11 wrze śnia 2020 r.
(III CZP 90/19) od szko do wa nie

z ty tu łu ubez pie cze nia od po wie -
dzial no ści cy wil nej po sia da cza po -
jaz du me cha nicz ne go, przy słu gu -
ją ce le asin go bior cy w związ ku
z po nie sie niem wy dat ków na na -
pra wę uszko dzo ne go po jaz du bę -
dą ce go przed mio tem le asin gu,
obej mu je kwo tę po dat ku od to wa -
rów i usług w za kre sie, w ja kim

nie mo że on ob ni żyć po dat ku
od nie go na leż ne go o kwo tę po -
dat ku za pła co ne go.

Z uza sad nie nia uchwa ły są du
wy ni ka jed no znacz nie, że Sąd
Naj wyż szy prze są dził, że po szko -
do wa nym w przy pad ku uszko -
dze nia po jaz du, któ ry jest w le -
asin gu, jest tak że użyt kow nik po -
jaz du w za kre sie, w ja kim jest zo -
bo wią za ny do na pra wie nia po -
jaz du. Przy tym od szko do wa nie
nie bę dzie obej mo wać staw ki po -
dat ku VAT w za kre sie, w ja kim
le asin go bior ca jest upraw nio ny
do od li cze nia te go po dat ku.

Nie wia do mo rów no cze śnie
jed no znacz nie, czy od szko do wa -
nie na le ży się le asin go bior cy
z chwi lą zle ce nia na pra wy i po -
wsta nia zo bo wią za nia do za pła ty
wy na gro dze nia za na pra wę, czy
z chwi lą po wsta nia szko dy.

Czy o wy so ko ści od szko do wa -
nia w przy pad ku pierw sze go wa -
rian tu de cy du je wy so kość od -
płat no ści za na pra wę, czy fak -
tycz ne kosz ty przy wró ce nia po -
jaz du do sta nu sprzed szko dy?
Jed no znacz na od po wiedź na te
py ta nia nie pa da.

Ko men tarz do uchwa ły SN 

Orze cze nie to jest wa dli we
i po wo du je istot ne trud no ści,
kom pli ka cje, to jest
pro wa dzi do ce lu od -
wrot ne go niż za mie rzo -

ny. Co bo wiem w sy tu acji, w któ -
rej za rów no wła ści ciel, jak i le -
asin go bior ca wy stą pią o od szko -
do wa nie jed no cze śnie? Ko mu
wów czas od szko do wa nie się nie
na le ży? Prze cież nie moż na od -
mó wić wła ści cie lo wi po jaz du pra -
wa do od szko do wa nia za uszko -
dze nie je go wła snej rze czy.

Co w przy pad ku, kie dy od -
szko do wa nie otrzy ma le asin go -
bior ca, po jaz du nie na pra wi i od -
szko do wa nia nie prze ka że le asin -
go daw cy bę dą ce mu wła ści cie lem
po jaz du? Czy wów czas wła ści -
ciel, któ re go po jazd jest uszko -
dzo ny, a któ ry od szko do wa nia
nie otrzy mał, bę dzie mógł do ma -
gać się go od ubez pie czy cie la,
a ubez pie czy ciel bę dzie zo bo wią -
za ny do za pła ty po now nie?

Co w sy tu acji, kie dy le asin go -
bior ca wy stą pi o od szko do wa nie,
otrzy ma je, a oka że się, że stro ny
są w spo rze co do wy po wie dze -
nia umo wy le asin gu lub le asin go -
bior ca za tai fakt wy po wie dze nia
umo wy, a po tem od szko do wa nia
nie uda się od zy skać?

Czy od szko do wa nie na le ży
się wy łącz nie po zle ce niu na pra -
wy? Co w sy tu acji, kie dy le asin -
go bior cy nie stać na na pra wę po -
jaz du i nie jest w sta nie wy ło żyć
tych kosz tów z gó ry, że by po tem
do ma gać się ich zwro tu? Co kie -
dy umo wa zo sta nie zle co na, fak -
tu ra wy sta wio na, a do na pra wy
ni gdy osta tecz nie nie doj dzie
po wy pła cie środ ków?

War to pa mię tać, że le asing
nie mu si się rów nież za koń czyć
wy ku pem po jaz du. Mo że się za -
tem oka zać, że le asin go bior ca
po jaz du ni gdy nie na pra wi, od -
szko do wa nie za cho wa, a au ta nie
wy ku pi po za koń cze niu le asin gu
– ze szko dą zo sta je wła ści ciel au -
ta (le asin go daw ca).

Te go ro dza ju pro ble my są
skut ka mi prób do sto so wy wa nia
pra wa i lo gicz nych re guł pra wa
cy wil ne go do po trzeb ob ro tu
i uła twie nia ży cia po szko do wa -
nym, a jak wi dać, pro wa dzą
do dal szych wąt pli wo ści i ab sur -
dal nych sy tu acji.

Na le ży za tem jed no znacz nie
wska zać, że je dy nym upraw nio -
nym do od szko do wa nia po wi nien
być wła ści ciel po jaz du (le asin go -
daw ca), a od szko do wa nie w za -
kre sie po dat ku VAT po win no być
de ter mi no wa ne wy so ko ścią szko -
dy w ma jąt ku le asin go daw cy. 

Le asin go bior ca po wi nien za -
tem zle cać na pra wę w imie niu le -
asin go daw cy i się z nim w tym
za kre sie roz li czyć oraz po ro zu -
mieć. Le asin go bior ca i le asin go -
daw ca obo wią za ni są współ pra -
co wać w za kre sie na pra wy po jaz -
du, co ozna cza, że ubez pie czy -
ciel nie po wi nien od po wia dać
za zwięk sze nie roz mia rów szko -
dy (art. 361 Ko dek su cy wil ne -
go), w sy tu acji, w któ rej nie po -
tra fią się mię dzy so bą do ga dać,
i tak zor ga ni zo wać na pra wę, że -
by by ła naj bar dziej opty mal na
z punk tu wi dze nia po dat ko we go.

Wal de mar Szu bert
rad ca praw ny

Czy odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należne
leasingobiorcy pojazdu, który zlecił wykonanie naprawy powypadkowej, 
a któremu przysługuje prawo do odliczenia wyłącznie 50% podatku 
VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,
obejmuje podatek VAT w części, w jakiej leasingobiorca nie jest uprawniony
do jego odliczenia?

WADLIWE ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Odszkodowanie 
bez VAT-u za szkodę
naprawioną z VAT-em

1%

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

Marek Śliperski

KRS: 0000268931

Po móż my Mar ko wi Śli per skie mu!

Jedynym uprawnionym 
do odszkodowania powinien być
właściciel pojazdu (leasingodawca), 
a odszkodowanie w zakresie 
podatku VAT powinno być
determinowane wysokością szkody 
w majątku leasingodawcy.
Leasingobiorca powinien zatem 
zlecać naprawę w imieniu
leasingodawcy i się z nim w tym
zakresie rozliczyć oraz porozumieć.
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W
koń ców ce wy wia du z ra -
tow ni kiem pa da py ta -
nie: na co naj bar dziej

na rze ka ją pa cjen ci z Co vid -19,
któ rych roz wo żą do szpi ta li. Od -
po wiedź brzmi: naj bar dziej chy -
ba na te le po ra dy... Nie ste ty, ta
kwe stia nie zo sta ła roz wi nię ta. 

Mniej wię cej w tym sa mym
cza sie w su kurs ra tow ni ko wi
idzie wy po wiedź mi ni stra Nie -
dziel skie go, któ ry na po cząt ku
mar ca oświad cza: – Czas, że by
ogra ni czyć te le po ra dy i przy wra -
cać nor mal ne le cze nie. Ma my bar -
dzo du żo sy gna łów o nad uży wa niu
te le po rad, je że li cho dzi o for mę
kon tak tu z pa cjen tem, to rów nież
nie sie kon se kwen cje dla zdro wia
pu blicz ne go i zde cy do wa łem się
ogra ni czyć moż li wość ich sto so wa -
nia. Mi ni ster do da je: – Te le po ra -
da jest pra wem pa cjen ta, ale z te go
pra wa mo że on nie chcieć sko rzy -
stać i mo że po pro stu ocze ki wać
tra dy cyj nej wi zy ty. 

„Zdal nie” w me dy cy nie na bie -
ra ran gi pro ble mu...

W no wym kształ cie roz po rzą -
dze nia te le po rad nie moż na bę -
dzie sto so wać wo bec dzie ci do 6.
ro ku ży cia oraz pa cjen tów 65+.
Czy ogra ni cze nia wej dą, czy też
nie, nie spo sób prze wi dzieć.
7 mar ca br. na stro nie Mi ni ster -
stwa Zdro wia pu bli ko wa ne są
wciąż nie zmie nio ne za sa dy ko -
rzy sta nia z po rad zdal nych z da -
tą ak tu ali za cji 4 kwiet nia 2020 r. 

Pro po zy cję ogra ni cze nia zdal -
nych po rad me dycz nych opro te -
sto wa ło śro do wi sko le kar skie,
w szcze gól no ści Po ro zu mie nie
Zie lo no gór skie, któ re go zda -
niem pro jekt wy kra cza po za 
de le ga cję usta wo wą, wchodzący
w ma te rię kon sty tu cyj nych
i usta wo wych praw pa cjen tów
oraz le ka rzy. Jest to pró ba ich
ogra ni cze nia dro gą roz po rzą dze -
nia, a nie zmia ną kon sty tu cji 
lub usta wy. 

Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro -
wia z 12 sierp nia 2020 r. w spra -
wie stan dar du or ga ni za cyj ne go
te le po ra dy ma za sto so wa nie
do świad czeń w ra mach pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej, nie do -
ty czy zaś świad czeń wy ku pio nych
w ra mach pry wat nych ubez pie -
czeń zdro wot nych, tu dzież abo na -
men tów me dycz nych. Na wszel ki
wy pa dek upew niam się w tej
kwe stii, ko rzy sta jąc ze stron in -
ter ne to wych pry wat nych świad -
cze nio daw ców. Na stro nie ubez -
pie czy cie la, któ re go lo go wy ko -
rzy stał nie daw no mi ni ster zdro -
wia w trak cie kon fe ren cji pra so -
wej, spraw dzam, czy po da jąc
swój wiek miesz czą cy się w kwe -
stio no wa nym prze dzia le, umó -
wię płat ną wi zy tę u le ka rza 
in ter ni sty. Oka zu je się, że bez
prze szkód. 

Na stro nie sie ci me dycz nej
od naj du ję in for ma cję, że mo gę
sko rzy stać z do god nej for my wi -
zy ty – te le fo nicz nej lub w pla -

ców ce, a umó wię ją bez ko niecz -
no ści uzy ska nia skie ro wa nia
pod czas kon sul ta cji te le fo nicz -
nej. Brak za strze żeń wie ko wych.

Dwa róż ne świa ty zdal ne – ak -
cep to wa ne i nie ak cep to wa ne.
A prze cież te le me dy cy na ofe ro -
wa na przez ubez pie czy cie li czy
sie ci me dycz ne jest do pie ro w fa -
zie in ten syw ne go roz wo ju.

O tym, że dzia ła nie zdal ne na -
bie ra roz pę du i zna cze nia, moż -
na do wie dzieć się z wie lu źró deł.

Mo że my mieć pew ność, że przy -
bę dzie pro duk tów ubez pie cze -
nio wych do stęp nych w tej for -
mie, a pro ce sy ko mu ni ko wa nia
się po mię dzy za in te re so wa ny mi
stro na mi sta ną się prost sze, rów -
nież od stro ny for mal nej. Po pan -
de mii rów nież bę dzie my pra co -
wać zdal nie w zna czą cym wy -
mia rze. Ba da nia wska zu ją, że dla
wie lu za trud nio nych jest to kie -
ru nek atrak cyj ny, nie wspo mi na -
jąc o pra co daw cach. Nie dla
wszyst kich wszak że, po nie waż to

nie tyl ko pe wien kom fort, ale też
dys kom fort, o któ rym co raz czę -
ściej wy po wia da ją się psy cho lo -
dzy i psy chia trzy. 

Ku mo je mu za sko cze niu, za -
po zna jąc się z da ny mi z ra por -
tu „Glo bal Hu man Ca pi tal
Trends 2021” De lo it te, do wie -
dzia łem się, że pra ca zdal na po -
śród pol skich me ne dże rów, ofi -
cjal nie wspie ra ją cych ją, w każ -
dym ra zie w bran ży ubez pie cze -
nio wej, nie cie szy się uzna niem.

Z ra por tu wy ni ka bo wiem, że po -
ka źna gru pa pol skich me ne dże -
rów ne ga tyw nie oce nia wpływ
pra cy zdal nej na ży cie pry wat ne.
Jak stwier dza John Gu ziak, part -
ner De lo it te, li der ze spo łu ds. ka -
pi ta łu ludz kie go w Eu ro pie Środ -
ko wej, ba da nie po ka za ło, że nie
każ dy pra cow nik po strze ga dzia -
ła nia swo jej fir my ja ko zmie rza -
ją ce do za cho wa nia zdro we go
ba lan su po mię dzy obo wiąz ka mi
za wo do wy mi a ży ciem pry wat -
nym. 

Glo bal nie 15%, a w Pol sce
aż 38% me ne dże rów uwa ża, że
pra ca zdal na ne ga tyw nie wpły -
wa na ich do bre sa mo po czu cie.
Co raz trud niej jest usta lać go -
dzi ny pra cy, sko ro ca ły czas ma -
my do stęp do te le fo nu i kom pu -
te ra, a na wia do mość mo że my
od pi sać w każ dej chwi li. Po trze -
ba ja sno wy ty czo nych re guł do -
ty czą cych go dzin pra cy, ale rów -
nież ich kon se kwent ne go eg ze -
kwo wa nia. 

An kie to wa nych za py ta no
m.in. o naj bar dziej istot ne
czyn ni ki, któ re spra wia ją, że
pra ca zdal na nie wpły wa tak
ne ga tyw nie na ich do bro stan
i ży cie pry wat ne. Naj waż niej -
sze oka za ły się: wpro wa dze nie
cy fro wych plat form do współ -
pra cy, do wol ność w spo so bie
wy ko ny wa nia obo wiąz ków oraz
stwo rze nie no wych norm do ty -
czą cych pla no wa nia i wy zna -
cza nia spo tkań. 

Dla pol skich re spon den tów te
czyn ni ki rów nież by ły naj waż -
niej sze, przy czym na do wol ność
w spo so bie wy ko ny wa nia swo ich
obo wiąz ków wska za ło 60% re -
spon den tów, na wpro wa dze nie
cy fro wych plat form do współ pra -
cy 48%, zaś na po trze bę stwo rze -
nia no wych norm do ty czą cych
pla no wa nia i wy zna cza nia spo -
tkań 32%. 

Ni gdzie nie do strze głem
wzmian ki o moż li wo ści śle dze -
nia po czy nań pod wład nych
za po śred nic twem na rzę dzi 
in for ma tycz nych. „Zdal ność”
z cza sem bę dzie ro dzić co raz
wię cej za strze żeń.

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

Czytam wywiad z ratownikiem, opublikowany na stronie poświęconej

najnowszym informacjom ze służby zdrowia, trendom w medycynie,

odkryciom i innym zagadnieniom z tej dziedziny. Rozmówca opowiada

o swojej trudnej roli, agresji, jakiej zdarza mu się doświadczać 

ze strony obywateli. 

T
ym cza sem na ca łym świe cie mno żą
się spo ry przed się bior ców z ubez pie -
czy cie la mi o wy pła tę od szko do wań

na pod sta wie po lis od utra ty zy sku. Spo ry
te co raz czę ściej koń czą się zwy cię stwem
ubez pie czo nych – wska zu je dr Jo an na
Schu bel z kan ce la rii DZP. 

Eks pert ka przy po mi na o wy ro ku bry -
tyj skie go Są du Naj wyż sze go. Nie daw no
roz strzy gnął on na ko rzyść ubez pie czo -
nych spór do ty czą cy wy kład ni istot nych
klau zul w ubez pie cze niach BI, zgod nie
z któ ry mi wy pła ta od szko do wa nia za utra -
co ny zysk jest na leż na za szko dy po wsta łe
wsku tek cho rób za ka źnych lub ak tów wła -
dzy pań stwo wej na ka zu ją cych za mknię cie
lub ogra ni cze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej. SN orzekł, że klau zu le te są pod sta wą

do wy pła ty od szko do wa nia tak że w przy -
pad ku szkód zwią za nych z Co vid-19. 

Po dob ne spo ry do ty czą ce te go, czy
klau zu le cho rób za ka źnych prze wi dzia ne
w po li sach BI obej mu ją Co vid -19, to czą
się też w in nych ju rys dyk cjach, np. w Ka -
na dzie.

Na ła mach por ta lu pra wo.pl eks pert ka
ra dzi, aby przed się bior cy dzia ła ją cy w Pol -
sce spraw dzi li, czy po sia da ją ubez pie cze -
nie BI w ra mach tzw. po lis ma ster, czy li
w ra mach mię dzy na ro do we go pro gra mu
ubez pie czeń. A je śli tak, to czy obej mu je
on spe cja li stycz ne klau zu le BI po kry wa ją -
ce w szcze gól no ści szko dy po wsta łe wsku -
tek cho rób za ka źnych lub dzia łań wła dzy
pu blicz nej. Ta kie klau zu le mo gą po zwo lić
na uzy ska nie od szko do wa nia za zy ski

utra co ne wsku tek Co vid -19 tak że w Pol -
sce. We dług Jo an ny Schu bel jesz cze bar -
dziej istot ne z punk tu wi dze nia pol skich
przed się bior ców mo że być orze cze nie wy -
da ne je sie nią ze szłe go ro ku przez Sąd
Okrę go wy Ka ro li ny Pół noc nej w spra wie
North Sta te De li, LLC prze ciw ko The
Cin cin na ti In su ran ce Co. Do ty czy ło ono
stan dar do wych po lis BI, na pod sta wie
któ rych od szko do wa nie jest wy pła ca ne
tyl ko wte dy, gdy zysk zo stał utra co ny
wsku tek szko dy po wsta łej w mie niu. Ta ki
po gląd był pre zen to wa ny przez ubez pie -
czy cie li w USA. 

Sąd Okrę go wy Ka ro li ny Pół noc nej
uznał, że „bez po śred nia fi zycz na szko da”
obej mu je „nie moż ność ko rzy sta nia lub
po sia da nia cze goś w świe cie rze czy wi -

stym, ma te rial nym lub cie le snym”, a za -
tem „opi su je sce na riusz, w któ rym wła ści -
cie le firm (...) tra cą pe łen za kres praw
i ko rzy ści wy ni ka ją cych z ko rzy sta nia lub
do stę pu do ich mie nia wy ko rzy sty wa ne go
w dzia łal no ści go spo dar czej (do słow nie
mie nia biz ne so we go, z ang. bu si ness pro -
per ty). Wska zał też, że „bez po śred nia fi -
zycz na szko da” obej mu je „utra tę moż li -
wo ści ko rzy sta nia lub do stę pu do ob ję te -
go ubez pie cze niem mie nia, na wet je śli
struk tu ra mie nia nie ule gła zmia nie”. Sąd
uznał, że ta ką szko dę spo wo do wa ły re -
stryk cje ad mi ni stra cyj ne na ło żo ne
na przed się bior ców.

Eks pert ka wy ja śnia, że tym sa mym sąd
uznał, że szko da w mie niu, któ ra jest prze -
słan ką do wy pła ty od szko do wa nia za utra -
co ny zysk ze stan dar do we go BI, nie mu si
ozna czać fi zycz ne go znisz cze nia mie nia.
Już sam brak moż li wo ści ko rzy sta nia
z mie nia wsku tek za ka zów ad mi ni stra cyj -
nych zwią za nych z Co vid -19 mo że sta no wić
szko dę w mie niu w ro zu mie niu po lis BI.

■

MEDYCYNA  ● PRACA

Zdalnie z zastrzeżeniami

ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU PANDEMII

Czy polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wypłaty z polis BI?
W Polsce dość szybko i powszechnie przyjął się pogląd, że wykupione przez polskich

przedsiębiorców ubezpieczenia od utraty zysku (ang. business interruption insurance, BI) co do

zasady nie pokrywają strat wywołanych pandemią Covid-19 czy zakazami prowadzenia

działalności gospodarczej wydawanymi przez rząd w ramach walki z koronawirusem.

Coraz trudniej jest ustalać 

godziny pracy, skoro cały 

czas mamy dostęp do telefonu 

i komputera, a na wiadomość możemy

odpisać w każdej chwili. Potrzeba 

jasno wytyczonych reguł dotyczących

godzin pracy, ale również 

ich konsekwentnego egzekwowania. 
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P
od czas na szej pierw szej
roz mo wy za py ta łem Do ro tę
(tak mia ła na imię mo ja no -

wa agent ka), jak po szu ku je no -
wych klien tów. Oka za ło się, że jej
ry nek pier wot ny już daw no się
skoń czył i te le fo nu je „na zim no”.
Ten do tych cza so wy spo sób pra -
cy przy no sił jej śred nio trzy no -
we spo tka nia w ty go dniu.
Przy tak nie wiel kiej ak tyw no ści
nie mo gła po chwa lić się za do wa -
la ją cy mi wy ni ka mi i co za tym
idzie – sa tys fak cjo nu ją cy mi do -
cho da mi. 

Da łem jej po pra co wać w ten
spo sób jesz cze ja kiś czas, ale po -
nie waż zgod nie z mo imi prze wi -
dy wa nia mi nic nie się zmie ni ło,
pod ją łem de cy zję, że po mo gę
Do ro cie prze sta wić się z po szu -
ki wa nia klien tów w do tych cza so -
wy spo sób na po szu ki wa nie po -
przez po le ce nia. Wszyst kie
wska źni ki po ka zu ją, że jest to
naj efek tyw niej szy spo sób po szu -
ki wa nia klien tów. Jed no cze śnie
naj rza dziej sto so wa ny. Dla te go
chciał bym przy bli żyć ci me to dę
prze sta wie nia do rad cy z two je go
ze spo łu na po le ce nia.

Na po czą tek trze ba ja sno wy ja -
śnić pew ną kwe stię: naj sku tecz -
niej szy spo sób za rzą dza nia to za -

rzą dza nie po przez przy kład. Je śli
chcesz, aby twoi lu dzie pra co wa -
li na po le ce niach, mu sisz sam
być dla nich wzo rem. Na wet je śli
bez po śred nio nie spo ty kasz się
z klien tem, po zy skuj po le ce nia
przy re kru ta cji no wych człon -
ków do two je go ze spo łu.

Mo żesz rów nież po ma gać do -
rad cy w po zy ska niu po le ceń
na spo tka niu z klien tem, któ re
wspól nie re ali zu je cie. Pod kre ślę
jesz cze raz, że da wa nie przy kła -
du na tym po lu jest pod sta wą
sku tecz ne go uru cho mie nia do -
rad cy.

Ko lej nym kro kiem jest pra ca
na prze ko na niach do rad cy. Wie le
osób zaj mu ją cych się sprze da żą
wsty dzi się lub boi za py tać o po -
le ce nia. Nie za leż nie od te go, ja -
ka przy czy na blo ku je do rad cę
na po lu po zy ski wa nia po le ceń,
me ne dżer mu si wpły nąć po zy -
tyw nie na je go prze ko na nia. Me -
tod ta kie go dzia ła nia jest bar dzo
wie le, przy to czę po ni żej kil ka
przy kła dów.

1. Spo tka nia z oso ba mi, któ re
świę cą trium fy na tym po lu. 

Je śli w two im od dzia le lub in -
nym za przy ja źnio nym miej scu
jest oso ba, któ ra świet nie da je
so bie ra dę z po zy ski wa niem po -
le ceń, po proś ją o spo tka nie.
Mo że to być for ma szko le nia lub

roz mo wy, w któ rej nasz gość
opo wie do rad cy, jak pra cu je
na po le ce niach. Mo że po ka zać
li sty ostat nio po zy ska nych kon -
tak tów, opo wie dzieć o kil ku
ostat nich spo tka niach, na któ -
rych po zy skał po le ce nia, i przed -
sta wić swo je me to dy pra cy. Mo je
do świad cze nie wska zu je, że ta -

kie spo tka nie jest bar dzo sku -
tecz ną me to dą na prze ła ma nie
opo rów do rad cy.

2. Książ ki, któ re na pi sa li li de -
rzy sprze da ży i w nich wska zu ją
po zy ski wa nie po le ceń ja ko naj -
sku tecz niej szą me to dę zdo by wa -
nia no wych klien tów. 

3. Bu do wa nie po czu cia pew -
no ści za wo do wej po przez po ka -
zy wa nie przy kła dów sy tu acji
klien tów, w któ rych od szko do -
wa nia po mo gły im lub ich ro dzi -
nom w sta bi li za cji fi nan so wej.
Im bar dziej twój współ pra cow -
nik bę dzie wie rzył w mi sję ubez -
pie czeń i swo ją war tość, tym wię -

cej bę dzie miał od wa gi w kon tak -
tach z klien ta mi.

Ko lej nym ele men tem pro ce su
ak ty wi za cji do rad cy jest po pra wa
je go umie jęt no ści na po lu zdo by -
wa nia po le ceń. Tu li czą się dwa
ele men ty: umie jęt ność bu do wa -
nia z klien tem re la cji po za sprze -

da żo wych i spo sób wy po wie dze -
nia proś by o po le ce nia. 

Wie le osób w szko le niu do -
rad ców po mi ja kwe stię re la cji
i jest to błąd, po nie waż klient nie
da po le ceń oso bie, któ rej nie po -
lu bił, na wet je śli bar dzo pro fe sjo -
nal nie o to za py ta ła. 

Tre nuj z do rad cą ten frag -
ment spo tka nia z klien tem, któ ry
do ty czy lu źnej roz mo wy. Ucz go
kon cen tra cji na spra wach klien -
ta: hob by, pa sje, ro dzi na lub je go
za wód. Sprawdź, czy za da je wła -
ści we py ta nia, czy umie wy czuć,
co naj bar dziej in te re su je klien ta,
czy mu nie prze ry wa i czy nie za -

ga du je go wła sny mi spra wa -
mi. 80% cza su w ra mach te go
frag men tu spo tka nia po wi nien
mó wić klient. 

Mo je do świad cze nie wska zu -
je, że je śli do rad ca pro si klien -
tów o po le ce nia, lecz ich nie do -
sta je, to wła śnie dla te go, że nie
umiał wła ści wie zbu do wać re la -
cji z klien tem. 

Ostat nim ele men tem, o któ ry
mu sisz za dbać, jest pla no wa nie
pro ce su po zy ski wa nia po le ceń
i za sto so wa nie ko twi cy pa mię cio -
wej. Ko twi ca pa mię cio wa to ta ki
ele ment rze czy wi sto ści do rad cy,
któ ry przy po mi na mu o po le ce -
niach za rów no na spo tka niu, jak
i w biu rze. 

Naj prost szą i jed no cze śnie
bar dzo sku tecz ną ko twi cą jest
ze szyt po le ceń. Do rad ca za wsze
ma go ze so bą, wyj mu je go
na spo tka niu lub w biu rze. Trud -
no za po mnieć o po le ce niach, je -
śli przed to bą każ de go dnia le ży
przed miot for ma tu A4 z na pi -
sem „ze szyt po le ceń”. To w nim
do rad ca ma za pi sy wać po zy ska -
ne po le ce nia.

Oprócz ze szy tu trze ba co ty -
dzień pla no wać z do rad cą kwe -
stię po le ceń. Ile chce ich po zy -
skać w tym ty go dniu i jak to zro -
bi. Ko go za py ta, kie dy i w ja ki
spo sób. Po tem w cią gu ty go dnia
trze ba lek ko mo ni to ro wać, czy
do rad ca re ali zu je swój plan. 

Adam Ku bic ki

adam.ku bic ki
@in dus.com.pl

ZARZĄDZANIE I SPRZEDAŻ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

Jak uruchomić pozyskiwanie poleceń
przez twojego współpracownika
Kiedy pracowałem jako menedżer zespołu sprzedaży, pewnego dnia mój

dyrektor przekazał mi nowego współpracownika, który wcześniej należał 

do właśnie rozwiązywanego zespołu. 

M
a te ma ty ka za tem po wra ca w kon -
tek ście ubez pie czeń w pu bli ka cji
Ma te ma ty ka ubez pie cze nio wa

– po po nad 80 la tach od wy da nia jej po raz
pierw szy.

Książ ka Wła dy sła wa Strze lec kie go,
prof. SGH, znów tra fia w rę ce czy tel ni -
ków w no wej, uwspół cze śnio nej wer sji.
Sta ran na edy cja, twar da opra wa, ję zyk do -
sto so wa ny do ak tu al nych za sad pi sow ni
i przej rzy ście po dzie lo na oraz zre da go wa -
na za war tość speł nia ją swój cel, o któ rym
wspo mi na Mar cin Krzy kow ski, pre zes za -
rzą du Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ak tu ariu -
szy: Chcąc uho no ro wać pol ski do ro bek ak -
tu arial ny sprzed dru giej woj ny świa to wej,
Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie, Po -
wszech ny Za kład Ubez pie czeń oraz Pol skie
Sto wa rzy sze nie Ak tu ariu szy po sta no wi ły po -
wró cić do wspól ne go dzie ła, ja kim jest książ -
ka prof. Wła dy sła wa Strze lec kie go, i do ko -
nać jej po now ne go wy da nia. Pod ręcz nik sta -
no wi pięk ny przy kład współ dzia ła nia lu dzi

i in sty tu cji w ce lu pro pa go wa nia wie dzy 
ak tu arial nej wśród stu den tów i prak ty ków
ubez pie cze nio wych.

Czy ta jąc Ma te ma ty kę ubez pie cze nio -
wą, wra ca my do źró deł i przy po mi na my
so bie, że bran ża ubez pie cze nio wa nie
jest wy na laz kiem XXI wie ku – ma swo ją
hi sto rię, tra dy cję, wła snych mi strzów
i prze wod ni ków. Je śli współ cze sny agent
po słu gu je się już wy łącz nie me to da mi
elek tro nicz ny mi – za rów no w ko mu ni ka -
cji, jak i przy róż nych ob li cze niach 
– a myśl o pu bli ka cji po wsta ją cej
przed 1939 r. ko ja rzy mu się głów nie
z ana chro nicz ny mi tre ścia mi, śmia ło

mo że się gnąć po tę książ kę i prze ko nać
się, że jest ona dia lo giem ja ko ści przed -
wo jen nej epo ki ze wszyst kim, co dziś
jest pod sta wą prak tycz nej pra cy ubez -
pie cze niow ca. 

Dla umy słów ści słych, za da niow ców
i wszyst kich lu bią cych kon kre ty Ma te ma -
ty ka ubez pie cze nio wa ja ko kla sycz ny pod -
ręcz nik ma wzo ry ob li czeń i ćwi cze nia
do wy ko na nia. Wy zwań nie za brak nie! Es -
te tów i wraż liw ców na pew no przy cią gną
fo to gra fie au to ra i prak ty ków ubez pie -
czeń, od da ją ce kli mat przed wo jen nej pra -
cy eko no mi stów i na ukow ców.

Prof. dr hab. Ma rek Roc ki, rek tor
SGH, pi sze: Słyn ne po wie dze nie, że „nie
ma nic bar dziej prak tycz ne go niż do bra teo -
ria”, od no si się tak że do ma te ma ty ki,
w tym do ma te ma ty ki ubez pie cze nio wej,
któ rej za da nia po zo sta ją oczy wi ście bez wy -
jąt ku prak tycz ne. Mniej zna ne opi nii pu -
blicz nej są uwa gi au striac kie go fi zy ka Lu -
dwi ga Bolt zma na o rów nie nie po wta rzal -
nym sty lu ma te ma ty ków, co mu zy ków.
Na jed ną i dru gą myśl po wo łu ję się tu taj,
po nie waż obie do sko na le od da ją cha rak ter
„Ma te ma ty ki ubez pie cze nio wej” Wła dy sła -
wa Strze lec kie go.

Je śli teo ria z prak ty ką, a ma te ma ty ka
z mu zy ką mo gą się do sie bie zbli żyć, to
mo że i nam, tak róż nym czy tel ni kom, uda
się po ro zu mieć?  ■

BIBLIOTECZKA UBEZPIECZENIOWCA

Ponadczasowo atrakcyjna
Królowa nauk nie ma przydatności do spożycia. Branża ubezpieczeniowa, tak mocno obecnie

akcentująca relacje, kontakt, klientocentryczność, również jej potrzebuje. Matematyka 

– niezbędna w planowaniu, niezastąpiona w obliczeniach składek, prowizji, rezerw. 

Wiele osób zajmujących się sprzedażą
wstydzi się lub boi zapytać o polecenia.
Niezależnie od tego, jaka przyczyna
blokuje doradcę na polu pozyskiwania
poleceń, menedżer musi wpłynąć
pozytywnie na jego przekonania.

Władysław Strzelecki, 
Matematyka ubezpieczeniowa, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020 
Publikację można nabyć po wejściu na stronę

https://actuary.org.pl/ksiazka/ lub pisząc 
na adres: wydawnictwo@sgh.waw.pl.
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W  N A S T Ę P N Y M  N U M E R Z E

Czym jest on bo ar ding
i ja kie ma zna cze nie?

O
ile po zy ska nie ja ko ścio we go kan dy da ta
nie jest spra wą pro stą, o ty le je go wdro że -
nie i utrzy ma nie w struk tu rach nie jed no -

krot nie jest za da niem kar ko łom nym. Dla te go też
klu czo wy z punk tu wi dze nia re ten cji i efek tyw -
no ści jest pro ces on bo ar din gu. 

Mar cin Le śniew ski
dy rek tor Jed nost ki Agen cyj nej 

w PZU Ży cie
tre ner w Ku źni Biz ne su
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N
ie ste ty oka zu je się, że po nad po -

ło wę z tych ha seł po wta rza my.

To z pew no ścią wpły wa do dat -

nio na sta ty sty ki po ka zu ją ce, że mi mo

po sia da nia wie lu skom pli ko wa nych za -

bez pie czeń zna ko mi ta więk szość przy -

pad ków (ok. 80%) nie upraw nio ne go do -

stę pu do da nych jest w ten czy in ny spo -

sób spo wo do wa na na ru sze niem za bez -

pie cze nia ha słem.

Biz nes też nie ma lek ko

Mi mo du żych na kła dów prze zna cza -

nych na za bez pie cze nia do stę pów ha sła

wciąż nie gwa ran tu ją ocze ki wa nej

ochro ny. W związ ku z tym od wie lu lat

fir my naj le piej, jak po tra fią, two rzą róż -

ne spe cy ficz ne roz wią za nia pod no szą ce

bez pie czeń stwo w za kre sie iden ty fi ka cji

użyt kow ni ka. Są to za rów no roz wią za -

nia sprzę to we, jak i so ftwa re’owe, a ich

ce lem jest upew nie nie się, że do stęp

do da nych uzy ska tyl ko upraw nio na

do te go oso ba. Każ de z tych roz wią zań

jest in ne, a ich in te gra cja każ do ra zo wo

sta no wi ogrom ne wy zwa nie tech no lo -

gicz ne i kosz to we.

Ska la pro ble mów na ra sta wraz ze

wzro stem licz by sys te mów, z któ rych ko -

rzy sta my, i urzą dzeń pod łą czo nych

do in ter ne tu, w tym urzą dzeń z ka te go rii

IoT. Nie gdyś fu tu ry stycz ne wi zje dziś

sta ją się rze czy wi sto ścią. W go spo dar -

stwach do mo wych i fir mach z mie sią ca

na mie siąc przy by wa pro duk tów ze

„smart” czy „e -” w na zwie. Wzro sty

w tym za kre sie wi dać rów nież po licz bie

iko nek na pul pi tach na szych te le fo nów.

Pro blem zo stał za uwa żo ny przez

tzw. du żych, glo bal nych gra czy na ryn -

ku opro gra mo wa nia, naj więk szych pro -

du cen tów urzą dzeń ty pu smart fo ny

oraz usług dla ma so we go od bior cy już

kil ka lat te mu.

Oczy wi ście ujed no li ce nie stan dar -

dów, szcze gól nie z ob sza ru tak wraż li -

we go jak bez pie czeń stwo in for ma tycz -

ne, nie prze bie ga wca le ła two. W koń cu

to pró ba za spo ko je nia dwóch czę sto

nie współ gra ją cych ze so bą świa tów –

z jed nej stro ny do stęp ma być bar dzo

bez piecz ny, z dru giej – wy god ny. Na do -

da tek każ da z li czą cych się ma rek za in -

we sto wa ła ogrom ne środ ki w wy pra co -

wa nie wła snych stan dar dów i pro mo wa -

nie swo je go po dej ścia.

Czy kom pu te ry 

mo gą po ro zu mie wać się espe ran to?

Jed ną z ini cja tyw w za kre sie ujed no -

li ca nia stan dar dów iden ty fi ka cji użyt -

kow ni ka, któ ra oka za ła się sku tecz na

i moc no wpły nę ła na wy go dę ko rzy sta -

nia z urzą dzeń i sys te mów IT, jest oczy -

wi ście ini cja ty wa z ka te go rii po nad 

po dzia ła mi o na zwie FIDO Al lian ce 

(fi do al lian ce.org/). Jest to otwar te zrze -

sze nie róż nych pod mio tów, od rzą do -

wych do ko mer cyj nych z ca łe go świa ta.

O nie wąt pli wym już suk ce sie świad -

czy de cy zja nie od płat ne go pu bli ko wa -

nia wy pra co wa nych stan dar dów i za le -

ceń do sze ro kie go wy ko rzy sty wa nia. To

dzię ki efek tom współ pra cy w ra mach

tej spo łecz no ści roz wią zy wa ne są pro -

ble my za bez pie czeń przy uwie rzy tel nia -

niu użyt kow ni ków za rów no od stro ny

urzą dzeń, z ja kich mo że my ko rzy stać,

jak i sys te mów, z któ rych ko rzy sta my.

Skrót FIDO po cho dzi od Fast Iden -

ti ty On li ne – ma być bez piecz nie i wy -

god nie. Cho dzi o uni ka nie ko niecz no -

ści wpi sy wa nia za każ dym ra zem ha seł

i za stę po wa nia ich bez ha sło wym uwie -

rzy tel nia niem.

Gdzie i kie dy stan dar dy opi sy wa ne

przez FIDO ma ją za sto so wa nie?

FIDO zaj mu je się nie tyl ko de fi nio -

wa niem spo so bu, w ja ki lo gu je my się

do lap to pa z sys te mem ope ra cyj nym

czy apli ka cji prze glą dar ko wej, ale też

stan da ry za cją róż nych urzą dzeń fi zycz -

nych wspie ra ją cych dwu skład ni ko we

lub wie lo skład ni ko we uwie rzy tel nia nie

(tzw. 2FA, MFA), do któ rych za li cza ją

się smart fo ny, to ke ny, urzą dze nia i róż -

ne spo so by sil ne go uwie rzy tel nia nia

bio me trycz ne go. Dla przy kła du mo że -

my po dać, że stan dard FIDO obej mu je

ta kie urzą dze nia, jak Yubi key, Win dows

Hel lo czy Mac To uchID sen sor.

Sta re sys te my, no we stan dar dy?

Jed nym z cie ka wych za gad nień,

z któ ry mi mie rzą się oso by od po wia da -

ją ce za ar chi tek tu ry sys te mów IT, jest:

co zro bić z sys te ma mi na pi sa ny mi kil ka

lat te mu. Czy mu si my je prze pi sać? Jak

spro stać dzi siej szym wy ma ga niom bez -

pie czeń stwa i za pew nić do stęp do da -

nych i usług za szy tych w tych sys te -

mach, ale zgod nie z naj now szy mi stan -

dar da mi?

Na szczę ście FIDO jest na ty le zde fi -

nio wa nym i uni wer sal nym po dej ściem,

że w wie lu przy pad kach uda je się za pro -

jek to wać od po wied nie ko nek to ry, któ re

umoż li wia ją trans la cję róż nych stan dar -

dów i za cho wa nie obec nie ocze ki wa nej

wy go dy użyt kow ni ka bez kom pro mi sów

w za kre sie bez pie czeń stwa. Jed nym

z przy kła dów mo że być tzw. FIDO –

SAML brid ge, któ ry po zwa la wy ko rzy -

stać wcze śniej sto so wa ne spo so by uwie -

rzy tel nia nia przy ko rzy sta niu z roz wią -

zań do stęp nych przez stro ny www.

No we „USB”?

Wy da je się, że war to uważ nie ob ser -

wo wać tę ini cja ty wę po nad po dzia ła mi,

w któ rej naj więk sze mar ki świa ta wy jąt -

ko wo zgod nie, z ko rzy ścią dla nas

wszyst kich po szu ku ją wspól ne go ję zy ka

i stan dar du ko mu ni ka cji, a na do da tek

pu bli ku ją efek ty swo ich prac ba daw -

czych tej kla sy w po sta ci do stęp nych

otwar cie i nie od płat nie szcze gó ło wych

ma te ria łów do wy ko rzy sta nia ko mer cyj -

ne go przez fir my, w tym szcze gól nie

z sek to ra fi nan so we go.

Nie za leż nie od mo ty wa cji ini cja to -

rów tej or ga ni za cji otrzy mu je my dla

wła sne go użyt ku bar dzo szcze gó ło we

wy ma ga nia wo bec na szych przy szłych

sys te mów, któ re wy da ją się na ty le do -

bre i po wszech ne, że ich po zna nie i in -

kor po ra cja jest praw do po dob nie do -

brym kro kiem i za bez pie cza nas w roz -

sąd nym cza sie kil ku lat przed nie tra fio -

ny mi de cy zja mi w tym za kre sie.

To masz Ja ku czun

dy rek tor roz wo ju w Pri ma ris

Od po nad 20 lat re ali zu je pro jek ty IT

w naj więk szych 

in sty tu cjach fi nan so wych.

Niektóre badania pokazują, że statystycznie posiadamy do ok. 90 różnego rodzaju kont

internetowych. Portale społecznościowe, administracja publiczna, służby lokalne,

media, sklepy internetowe, konta bankowe, poczta elektroniczna, urządzenia, aplikacje

służbowe itd. Każde chronimy osobnym hasłem. A przynajmniej powinniśmy, jeżeli

chcemy, aby nasze dane były zabezpieczone. 

Skrót FIDO

pochodzi od Fast

Identity Online 

– ma być

bezpiecznie 

i wygodnie. 

Chodzi o unikanie

konieczności

wpisywania za

każdym razem haseł

i zastępowania 

ich bezhasłowym

uwierzytelnianiem.

Czym 
jest FIDO, 
dlaczego go 
nie znam, 
a prawdopodobnie
już korzystam?


