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Działalność brokerska to przede wszystkim interakcja 

człowieka z człowiekiem. Specjalista z dziedziny ubezpieczeń 

porozumiewa się ze specjalistą związanym z konkretnym ryzykiem, 

który potrzebuje i szuka właściwego zabezpieczenia swoich interesów. 

I to już właściwie wszystko, jeżeli chodzi o ogólne, ale również 

i zasadnicze podstawy. Wszystko inne to przydatki, jedne ważniejsze, 

inne nabierające coraz większego znaczenia, ale jednak przydatki. 
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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Pra ce nad usta wą
o pra cow ni czych pla nach

ka pi ta ło wych na bie ra ją tem pa.
Ja kie pla ny ma Esa liens
w związ ku z no wym roz wią za -
niem eme ry tal nym?

Ja cek Treu mann: – Dla fir my
ta kiej jak na sza, któ ra od daw na
spe cja li zu je się w za rzą dza niu
ak ty wa mi gro ma dzo ny mi na po -
czet przy szłych pry wat nych
eme ry tur, jest to bar dzo du ża
szan sa roz wo jo wa. Od po cząt ku
dzia łal no ści w Pol sce, czy li już
od 20 lat, je ste śmy za an ga żo wa -
ni w pro duk ty eme ry tal ne. 18 lat
te mu za re je stro wa li śmy pierw -
szy pra cow ni czy pro gram eme -
ry tal ny, któ ry dzia ła po dziś
dzień, zrze sza jąc na szych wła -
snych pra cow ni ków. To je den
z głów nych be ne fi tów, ja ki ofe -
ru je my swo im pra cow ni kom.
Mo że my się po chwa lić po -
nadryn ko wym po zio mem par ty -
cy pa cji w pro gra mach, któ ry mi
za rzą dza my. Wy no si on śred -
nio 80–90%, pod czas gdy śred -
nia ryn ko wa to 60–70%.

Ile PPE pro wa dzi cie ak tu al -
nie?

– Gru po wych pro gra mów
eme ry tal nych pro wa dzi my po -
nad 100, na to miast w swo im
port fo lio ma my 51 za re je stro wa -
nych PPE dla 66 pra co daw ców.
Je ste śmy na sta wie ni na du żych

pra co daw ców, za trud nia ją cych
co naj mniej kil ka set osób.
W pro gra mach, któ ry mi za rzą -
dza my, jest już po nad 40 tys. za -
trud nio nych. Pro wa dzi my rów -
nież PPO – pra cow ni cze pro gra -
my oszczęd no ścio we, IKE
i IKZE. Te roz wią za nia róż nią
się, po za kwe stia mi po dat ko wy -
mi, spo so bem fi nan so wa nia skła -
dek. Nie któ re są fi nan so wa ne
w 100% przez pra co daw cę, in ne
w 100% przez pra cow ni ków,
a nie któ re są współ fi nan so wa ne
przez jed nych i dru gich.

Jak oce nia Pan PPK?
– To ko lej ny „we hi kuł” eme ry -

tal ny, któ ry po zwa la li czyć
na efekt ska li czy na wet po -
wszech ność. Z na szej per spek ty -
wy pro duk ty eme ry tal ne to biz -
nes dłu go ter mi no wy. Ow szem,
wy ma ga spo rych po cząt ko wych
na kła dów, jed nak w dłuż szym
ho ry zon cie cza so wym i przy
wła ści wej ska li jest bar dzo opła -
cal ny. Na sza stra te gia prze wi du -
je dłu go ter mi no wą obec ność
na pol skim ryn ku. Tyl ko tak
moż na po waż nie pod cho dzić
do PPK. To nie jest pro dukt
na pięć czy dzie sięć lat. Je śli 
ktoś li czy na szyb ki zysk, to nie
po wi nien zaj mo wać się pro duk -
ta mi eme ry tal ny mi. W Esa liens
aż 40% ak ty wów sta no wią roz -
wią za nia prze zna czo ne na ce le
eme ry tal ne, co jest uni kal ne

wśród to wa rzystw fun du szy in -
we sty cyj nych. Je ste śmy zde cy do -
wa ni, że by się za an ga żo wać
w pro jekt PPK, i chce my ode -
grać istot ną ro lę na tym ryn ku.
W tym mo men cie je ste śmy
w pierw szej trój ce TFI, je śli cho -
dzi o war tość ak ty wów w PPE
z fun du szem in we sty cyj nym.
W PKK pla nu je my na po czą tek
kil ku pro cen to wy udział w ryn ku,
co jest am bit ne, ale moż li we.

Czy współ pra cu je cie już z za -
kła da mi ubez pie czeń?

– Oczy wi ście, ma my wie lo let -
nie do świad cze nie we współ pra -
cy z licz ny mi pod mio ta mi
z bran ży ubez pie cze nio wej.
Świad czy my dla nich usłu gi za -
rzą dza nia ak ty wa mi – za rów no
w za kre sie za rzą dza nia ubez pie -
cze nio wy mi fun du sza mi ka pi ta -
ło wy mi, jak i as set ma na ge ment
środ ków wła snych za kła dów
ubez pie cze nio wych. 

Jak w Wa szej stra te gii mie ści
się współ pra ca z bro ke ra mi?

– Bro ker, któ ry ma port fel
klien tów za trud nia ją cych co naj -
mniej kil ku set pra cow ni ków, to
dla nas na tu ral ny part ner. Jak
już wspo mi na łem, si łą PPK jest
efekt ska li. Po sta no wi li śmy
oprzeć dys try bu cję wła śnie
na współ pra cy z bro ke ra mi, któ -
rzy chcą bu do wać wie lo let nie re -
la cje ze swo imi klien ta mi oraz

po móc im w re ali za cji usta wo we -
go obo wiąz ku, ja kim już nie dłu -
go bę dzie pro wa dze nie PPK
w za kła dzie pra cy. Za współ pra -
cę z ka na łem bro ker skim od po -
wia da u nas Prze my sław Gaw lak,
któ ry ma wie lo let nie do świad -
cze nie na ryn ku ubez pie cze nio -
wym i od po wia da za roz wój gru -
po wych pla nów eme ry tal nych
w Esa liens. 

Co ofe ru je cie bro ke rom?
– Bę dzie my obec ni z kon kret -

ną ofer tą na XXI Kon gre sie Bro -
ke rów w Mi ko łaj kach. Ma my
do za ofe ro wa nia sen sow ne wa -
run ki fi nan so we, pro fe sjo nal ny

ser wis przed sprze da żo -
wy i po sprze da żo wy, roz -
wią za nie in for ma tycz ne
oraz wspar cie szko le nio -
we. Za rzą dza nie ak ty wa -
mi to tyl ko ele ment ca łe -
go pro gra mu. Bar dzo
waż ne jest od cią że nie
pra co daw cy, za pew nie -
nie mu wspar cia praw ne -
go i tech nicz ne go, że by
mógł zaj mo wać się swo -
im biz ne sem, a nie pro -
wa dze niem pro gra mów
eme ry tal nych. Na sze po -
nad 18-let nie do świad -
cze nie w za rzą dza niu
róż ny mi pro duk ta mi
eme ry tal ny mi by ło oka -
zją do wy cią gnię cia wie lu
wnio sków i wpro wa dze -
nia sze re gu udo sko na leń.
Bar dzo chęt nie się po -
dzie li my na szą eks per ty -
zą z bro ke ra mi. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Jesteśmy ekspertami od programów emerytalnych
Rozmowa z Jackiem Treumannem, członkiem

zarządu Esaliens TFI (dawniej Legg Mason)

A
lek san dra E. Wy soc ka: – Przed
na mi ko lej na od sło na pro jek tu
usta wy o pra cow ni czych pla nach

ka pi ta ło wych. Czy moż na go na zwać re for -
mą eme ry tal ną?

dr Woj ciech Na gel: – Bar dzo waż ne
jest, że by mó wić w spo sób pre cy zyj ny. To
bu do wa dłu go fa lo we go oszczę dza nia
na ce le eme ry tal ne. PPK, nie jest to re for -
ma OFE ani PPE. Roz róż nie nie jest istot -
ne. Gdy we szła w 1999 r. re for ma ubez pie -
czeń spo łecz nych, wszyst kim się zda wa ło,
że środ ki zgro ma dzo ne w otwar tych fun -
du szach eme ry tal nych są wła sno ścią pra -
cow ni ków. Oka za ło się ina czej. W przy -
pad ku PPK nie mó wi my o skład ce, ale
o wpła cie. Nie mó wi my też o pra cow ni -
kach, ale o oso bach za trud nio nych, co jest
szer szym po ję ciem. Trze ba za tem pa mię -
tać, że pro jekt PPK nie jest re for mą sys te -
mu ubez pie czeń spo łecz nych.

Co po win ni śmy wie dzieć o no wym sys -
te mie?

– Jest ad re so wa ny do bli sko 11,5 mi lio -
na osób za trud nio nych. Bar dzo mnie cie -
szy fakt, że na wnio sek BCC zo stał wpi sa -
ny do pro jek tu usta wy za pis o tym, że środ -
ki uczest ni ka PPK ma ją cha rak ter pry wat -
ny. Sys tem cha rak te ry zu je się so li da ry -
zmem par ty cy pa cyj nym. Uczest ni cy PPK
do sta ją bo nus po wi tal ny od pań stwa,
a wpła ty są po dzie lo ne mię dzy pra co daw cę

a oso bę za trud nio ną i mo -
gą wy nieść mak sy mal -
nie 8% pod sta wy wy na gro -
dze nia. Zo sta ły ob ni żo ne
wy mo gi in for ma cyj ne wo -
bec pra co daw ców oraz
znie sio ne sank cje kar ne
za znie chę ca nie do po zo -
sta nia w sys te mie. Istot -
nych zmian w tej wer sji
pro jek tu jest na praw dę du -
żo. Daw no nie wi dzia łem
tak du żej otwar to ści stro -
ny rzą do wej na uwa gi
part ne rów spo łecz nych
i uwa żam to za wy jąt ko wo
ko rzyst ne zja wi sko. 

Ta otwar tość mo że się po tem prze ło żyć
na więk szą par ty cy pa cję. Pro gra mem mo że
być ob ję te ok. 11,5 mln za trud nio nych.
Na ja ką par ty cy pa cję mo że my li czyć?

– Z ba da nia an kie to we go, prze pro wa -
dzo ne go w BCC wśród pra co daw ców, wy -
ra źnie wi dać scep ty cyzm w od bio rze pro -
jek tu usta wy, ale trze ba pa mię tać, że ba da -
nie do ty czy ło jej pierw szej wer sji. Ba da nie
wska za ło par ty cy pa cję rzę du 20–50%,
rząd za kła da ok. 75%. Ja je stem zda nia,
że par ty cy pa cja 50% mo gła by być uzna na
za suk ces. Przy kła do wo w Tur cji w po -
dob nych pro gra mach uczest ni czy 40% 
za trud nio nych, a w Wiel kiej Bry ta nii 

po nad 80%. Jak wi -
dać, zróż ni co wa nie
jest bar dzo du że. 

Czy za cho wa nie
pier wot ne go ter mi nu
wdro że nia PPK, czy -
li 1 stycz nia 2019 r.,
jest re al ne?

– Je stem zda nia,
że usta wa po win na
wejść w ży cie z po -
cząt kiem ro ku bu -
dże to we go. Tem po
prac mu sia ło by być
bar dzo in ten syw ne.
Być mo że na le ży się

li czyć z ter mi nem 1 stycz nia 2020 r. Pro -
jekt ma tra fić do Par la men tu w czerw -
cu 2018 r. Ostat nie uwa gi do pro jek tu po -
win ny spły nąć do 14 czerw ca br., na stęp -
nie od bę dzie się po sie dze nie Ra dy Dia lo -
gu Spo łecz ne go. 

Jak oce nia Pan ak tyw ność Pol skiej Izby
Ubez pie czeń przy pra cach nad usta wą
o PPK?

– Ro zu miem dą że nie PIU do za pew -
nie nia rów ne go do stę pu do ryn ku, przez
za wie sze nie po dat ku od in sty tu cji fi nan -
so wych w ob sza rze PPK, i wy ra źne 
okre śle nie se pa ra cji ak ty wów fun du szu
od ak ty wów to wa rzy stwa, że by nie by ło

wąt pli wo ści do ty czą cych za rzą dza nia ry -
zy kiem. Bio rąc pod uwa gę, że naj waż niej -
szy w tym pro jek cie jest efekt ska li, je -
stem zda nia, że PPK bę dą atrak cyj ne wy -
łącz nie dla naj więk szych ubez pie czy cie li.
Naj więk si ma ją naj czę ściej w swo ich gru -
pach ka pi ta ło wych i TFI, i PTE.

Od cze go za le ży suk ces pro jek tu PPK?
– Suk ces za le ży od po zio mu par ty cy pa -

cji, a par ty cy pa cja od edu ka cji. Jest tu ro la
pra co daw ców i spo so bu ko mu ni ka cji za -
trud nio nym ca łej re for my. War to też pa -
mię tać, że w Try bu na le Kon sty tu cyj nym
znaj du je się obec nie usta wa o znie sie niu li -
mi tu tzw. 30-krot no ści. Je śli ta usta wa wej -
dzie w ży cie, to mo że stać się po tęż nym
ha mul cem w roz wo ju PPK. Pod su mo wu -
jąc, sam pro jekt uwa żam za bar dzo war to -
ścio wy, bo po ten cjal nie mo że zmie nić
struk tu rę oszczęd no ści eme ry tal nych Po la -
ków. Na ten mo ment ak ty wa wszyst kich
pro duk tów trze cio fi la ro wych ma ją war -
tość 21 mld zł, co sta no wi oko ło 1% PKB.
Je śli pro jekt PPK się po wie dzie, to w 3 la -
ta mie li by śmy ty le wpły wów, co przez
18 lat ist nie nia tzw. trze cie go fi la ru w Pol -
sce. To ma po ten cjal nie istot ne zna cze nie
dla ca łe go ryn ku ka pi ta ło we go i dla two -
rze nia no wych miejsc pra cy. Że by się uda -
ło, trze ba za cho wać sen sow ną rów no wa gę
mię dzy ko rzy ścia mi dla uczest ni ków PPK,
któ re uwa żam za klu czo we, a ko rzy ścia mi
in sty tu cji fi nan so wych. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Na pytania o pracownicze programy kapitałowe odpowiada dr Wojciech Nagel, prezes rady

nadzorczej Giełdy, ekspert BCC w zakresie ubezpieczeń społecznych, członek rady nadzorczej

ZUS oraz zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. 

PPK – pozytywny potencjał dla uczestników i rynku
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Pra wo, czy li ra my

Ostat ni czas upły nął nam
pod ha słem im ple men ta cji dy -
rek ty wy o dys try bu cji ubez pie -
czeń. Trwa ją ce kil ka lat za rów no
na po zio mie eu ro pej skim jak
i kra jo wym do pro wa dzi ły do po -
wsta nia no wych ram, w ja kich
mu si my osa dzić te raz na szą dzia -
łal ność. Uchwa le nie usta wy
o dys try bu cji ubez pie czeń zmu -
sza nas do zmia ny do tych cza so -
wych spo so bów dzia ła nia, w któ -
rych mu si my uwzględ nić
wzmoc nie nie po zy cji klien ta po -
przez roz sze rze nie obo wiąz ków
in for ma cyj nych, zwięk szyć trans -
pa rent ność dzia ła nia, w tym
w za kre sie sys te mów wy na gra -
dza nia, przy go to wać się na pro -
ce sy re kla ma cyj ne. Pa mię taj my
przy tym, że pra wo o dys try bu cji
ubez pie czeń sta ło się bar dziej
zbio rem po boż nych ży czeń, da -
ją cych ogrom ne po le do róż no ra -
kich in ter pre ta cji. Za da nie, któ re
te raz wła śnie stoi przed wszyst ki -
mi uczest ni ka mi ryn ku, to wy -
pra co wa nie wspól nej prak ty ki.
Prak ty ki, któ ra wy kształ ci nor my
po stę po wa nia zgod nie z pra -
wem, a więc uwzględ nia ją ce rów -
nież za cho wa nie pod sta wo wych
ce lów przy świe ca ją cych re gu la -
cji. In for ma cja, trans pa rent ność,
ana li za, do sto so wa nie – po wta -
rza my i bę dzie my po wta rzać
i od mie niać przez przy pad ki te
sło wa w naj bliż szym cza sie.
Trze ba so bie po wie dzieć jed nak,
że przy tak skon stru owa nej re gu -
la cji, na praw dę ma my ja ko bran -
ża du że po le do po pi su. Bo to,
cze go wy ma ga od nas pra wo, jest
nie moż li we do wy ko na nia
wprost i mu si pod le gać in ter pre -
ta cji. I cho ciaż w tym wy pad ku
re gu ły de mo kra tycz ne nie są
zbyt mia ro daj ne, to jed nak pra -
wo bar dzo waż ną ro lę przy pi su je
zwy cza jom pa nu ją cym na ryn ku.
Jest to dla nas ogrom na szan sa,
aby wspól nie, przy jak naj mniej -
szych kosz tach trans for ma cji,
osią gnąć wszyst kie ce le – i to za -
rów no wła sne, jak i za pro jek to -
wa ne przez kon su me ry stów.

Wie dza, czy li spo sób

Obo wią zek szko le nio wy po -
wra ca. Z do świad czeń Sto wa rzy -
sze nia wy ni ka jed nak, że po znie -
sie niu obo wiąz ku szko le nio we go
przez usta wę de re gu la cyj ną licz -
ba uczest ni ków pro wa dzo nych
przez nas szko leń wzro sła. Wie -
dza i zmu sza nie do jej uzu peł nia -
nia nie jest więc dziś naj więk -
szym pro ble mem. Wzrost kon ku -
ren cji z jed nej stro ny w po łą cze -
niu z uła twie niem do stę pu
do róż nych ka na łów dys try bu cji,
któ re dys po nu ją co raz szer szym
wa chla rzem spo so bów dzia ła nia,

po wo du je, że bra ki w wie dzy
pod sta wo wej są na tych miast wy -
chwy ty wa ne przez kon ku ren cję
czy na wet sa mych klien tów.
W po łą cze niu z co raz szyb szym
prze pły wem in for ma cji po wo du -
je to bez względ ną eli mi na cję
z ryn ku tych, któ rzy nie po tra fią
wy ko nać pod staw na szej pra cy.
Mis sel ling, od któ re go ca ły pro -
ces re wi zji do tych cza so wych
prze pi sów się roz po czął, wca le
nie wy ni kał z bra ku wie dzy, jak
so bie my ślą au to rzy za pi sów
o obo wiąz ko wo ści szko leń. Jest
wręcz od wrot nie – „do bry” mis -
sel ling wy ma ga ogrom nej wie -
dzy, i to za rów no w za kre sie
dzie dzi ny ma cie rzy stej, jak
i tech nik sprze da ży, ma ni pu la cji

itp. Stąd też tak waż ne jest,
wska za ne wy żej, wy two rze nie
do brej prak ty ki za cho wań, co
w po łą cze niu z do brym, i przede
wszyst kim sku tecz nie sto so wa -
nym, pra wem mo że przy nieść za -
mie rzo ne efek ty w po sta ci eli mi -
na cji pa to lo gii. Wpraw dzie
15 go dzin szko leń rocz nie nie jest
od po wie dzią na po trze by, ale cóż,
i z tą ko niecz no ścią mu si my się
zmie rzyć. Ja ko Sto wa rzy sze nie

pra cu je my nad kom plek so wym
sys te mem kształ ce nia cią głe go.
Za my słem jest to, aby z jed nej
stro ny za pew nić bro ke rom moż -
li wość wy peł nie nia zo bo wią zań
usta wo wych, ale z dru giej stro ny,
aby by ło to coś wię cej. Pla nu je -
my stwo rze nie swe go ro dza ju
aka de mii umie jęt no ści, w któ rej
osią ga my co raz wyż sze stop nie
roz wo ju w za kre sie wie dzy za wo -
do wej.

Dzia łal ność, czy li jak

Naj waż niej szą kwe stią w każ -
dej ak tyw no ści za wo do wej jest
spo sób dzia ła nia umoż li wia ją cy
osią ga nie wy zna czo nych ce lów.
Na na szych oczach do ko nu je się

re wo lu cja tech no lo gicz na, któ ra
skut ku je ko niecz no ścią zmia ny
spo so bu my śle nia. Odzia ły wa nie
no wych tech no lo gii moż na po -
dzie lić na dwa ob sza ry. 

Po pierw sze, tech no lo gie
przy spie sza ją ob rót go spo dar -
czy, uła twia ją wy ko ny wa nie pra -
cy, umoż li wia ją wła ści wie glo bal -
ne kon tak ty biz ne so we mię dzy
lu dźmi. W to ku roz wo ju do cho -
dzi my dziś do in ter ne tu rze czy,

któ ry od mie nia na sze ży cie
w spo sób nie wy obra żal ny jesz -
cze kil ka lat te mu. Roz wią za nia
obec ne już w han dlu, czy też
w ar ty ku łach go spo dar stwa do -
mo we go, za chwi lę zdo mi nu ją
cho ciaż by ry nek po jaz dów oraz
pro duk cji prze my sło wej. Prze ło -
że nie na biz nes ubez pie cze nio wy
jest ra dy kal ne. In te li gent ny dom
sam za wia do mi od po wied nie
służ by o po ten cjal nym nie bez -
pie czeń stwie, za po bie ga jąc szko -
dzie. Opty ma li za cja wa run ków
pra cy ma szyn spo wo du je ob ni że -
nie ich awa ryj no ści. Sa mo cho dy
au to no micz ne spo wo du ją, że
o ubez pie cze niach ko mu ni ka cyj -
nych w dzi siej szym ro zu mie niu bę -
dzie my wspo mi nać w dys ku sjach

hi sto rycz nych. Po wo du je to ko -
niecz ność my śle nia o przy szłych
ubez pie cze niach w ka te go riach
kom plet nej zmia ny ob sza rów
dzia ła nia. Ubez pie cze nia mu szą
po dą żyć tam, gdzie po dą ża ca ły
świat, a więc do rze czy wi sto ści
wir tu al nej. Za miast ubez pie czać
miesz ka nia, trze ba bę dzie ubez -
pie czać da ne o nich i spraw ność
dzia ła nia sys te mów. Za miast
ubez pie czać od po wie dzial ność

cy wil ną, trze ba bę dzie ubez pie -
czać al go rytm, np. te za sto so wa -
ne w sa mo cho dach au to no micz -
nych, od po wie dzial ne za „za cho -
wa nie” po jaz du w sy tu acji za gro -
że nia. Dziś za re ak cję od po wie -
dzial ny jest kie row ca – czło wiek
z je go wszyst ki mi sła bo ścia mi.
Ju tro za re ak cję od po wie dzial ny
bę dzie pro gram, któ ry z że la zną
kon se kwen cją wy ko na za pro gra -
mo wa ny wcze śniej kod po stę po -
wa nia na ka zu ją cy np. po świę ce -
nie ży cia jed ne go pie sze go, aby
nie za gro zić ży ciu czte rem swo -
im pa sa że rom. Ta kich z gó ry za -
ło żo nych wy bo rów mo ral nych
i etycz nych bę dzie my mu sie li ja -
ko spo łe czeń stwa do ko ny wać co -
raz czę ściej.

Dru gim ob sza rem od dzia ły -
wa nia tech no lo gii jest bez po -
śred ni wpływ „we wnętrz ny”,
a więc zmia na spo so bu, w ja ki
wy ko nu je my swo ją pra cę. Dzi -
siaj wkra cza ją one w isto tę dzia -
ła nia po wo du jąc, że w per spek ty -
wie na sze go ży cia za wo do we go
mu si my li czyć się z roz wo jem
dzia łal no ści pro wa dzo nej za po -
mo cą sztucz nej in te li gen cji. Już
dzi siaj roz wią za nia pro po no wa -
ne przez roz ma ite „in sur te chy”
zmie rza ją do ogra ni cze nia ro li
czło wie ka w pro ce sie. Na ra zie
wy glą da to nie gro źnie – po tocz -
ne, pro ste, po wta rzal ne czyn no -
ści, któ rych i tak nikt nie lu bi
i nie chce wy ko ny wać. Ale już ju -
tro sztucz na in te li gen cja bę dzie
w sta nie sa mo dziel nie wy ko nać
więk szość, je śli nie wszyst kie ko -
niecz ne czyn no ści – le piej, szyb -
ciej, bez błęd nie. Stąd też spoj rze -
nie w przy szłość, i to już naj bliż -
szą, jest naj istot niej sze z punk tu
wi dze nia naj ży wot niej szych in te -
re sów każ de go z nas. Dla te go
„XXI Kon gres na XXI wiek”. 

Mu si my wszy scy za sta no wić
się nad tym, w któ rą stro nę na le -
ży po dą żyć, aby prze trwać, aby
nie stać się ofia rą roz wo ju tech -
no lo gicz ne go, tyl ko je go be ne fi -
cjen tem. Pew ne jest, że zmie nią
się ubez pie cze nia, zmie ni się
spo sób ich dys try bu cji, zmie nią
się na rzę dzia pra cy. Każ dy z nas
bę dzie mu siał pod jąć wła sne de -
cy zje co do dal sze go spo so bu
dzia ła nia. 

Pra wo, wie dza, dzia łal ność –
bez wzglę du na to, czy w re alu
czy w wir tu al nej rze czy wi sto ści,
czy z po mo cą jed ne go bo ta czy
z po mo cą kil ku dzie się ciu al go -
ryt mów, czy w cza sie mi nut, se -
kund czy mi li se kund, isto ta mu si
po zo stać ta sa ma.

Dzia łal ność bro ker ska to
przede wszyst kim in te rak cja
czło wie ka z czło wie kiem.

Łu kasz Zoń
pre zes Sto wa rzy sze nia 

Pol skich Bro ke rów 
Ubez pie cze nio wych 
i Re ase ku ra cyj nych

XXI KONGRES BROKERÓW

Broker XXI wieku
Działalność brokerska to przede wszystkim interakcja człowieka z człowiekiem. Specjalista z dziedziny

ubezpieczeń porozumiewa się ze specjalistą związanym z konkretnym ryzykiem, który potrzebuje i szuka

właściwego zabezpieczenia swoich interesów. I to już właściwie wszystko, jeżeli chodzi o ogólne, 

ale również i zasadnicze podstawy. Wszystko inne to przydatki, jedne ważniejsze, inne nabierające 

coraz większego znaczenia, ale jednak przydatki. 

Misselling, od którego cały proces rewizji dotychczasowych przepisów się rozpoczął, 

wcale nie wynikał z braku wiedzy, jak sobie myślą autorzy zapisów 

o obowiązkowości szkoleń. Jest wręcz odwrotnie.

Ubezpieczenia muszą podążyć tam, gdzie podąża cały świat, 

a więc do rzeczywistości wirtualnej. Zamiast ubezpieczać mieszkania, 

trzeba będzie ubezpieczać dane o nich i sprawność działania systemów. 

Zamiast ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, trzeba będzie ubezpieczać algorytmy. 



A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Wy bie ra cie się na Kon -
gres Bro ke rów?

Hu bert Chosz czyk: – Jak naj -
bar dziej. Uwa ża my, że jest to
swo iste świę to ryn ku ubez pie cze -
nio we go, a do dat ko wo sprzy ja ją -
ca oko licz ność do spo tkań z na -
szy mi klu czo wy mi part ne ra mi
biz ne so wy mi. 

Mó wi się, że ry nek ubez pie -
czeń kor po ra cyj nych „tward nie -
je”. Od czu li ście to?

To masz Ku ku ła: – To praw da,
nie mniej ma ją ca za sto so wa nie
głów nie w od nie sie niu do trud -
niej szych ry zyk, gdzie ob ser wu -
je my istot ny wzrost czę sto ści
szkód. Nie bez wpły wu na wzro -
sty cen po zo sta je rów nież sy tu -
acja na ryn kach mię dzy na ro do -
wych, szcze gól nie w re ase ku ra -
cji. Je śli cho dzi o po zo sta ły ob -
szar klien tów kor po ra cyj nych, to
ce ny wciąż są bar dzo zróż ni co -
wa ne i nie moż na mó wić o ja -
kiejś kon kret nej ten den cji. Nie -
mniej w 2017 r. więk szość ubez -
pie czy cie li ak tyw nych w sek to -
rze ry zyk kor po ra cyj nych za no -
to wa ła mniej sze lub więk sze
trud no ści z utrzy ma niem ocze ki -
wa ne go po zio mu ren tow no ści,
co mo że w naj bliż szych mie sią -
cach mieć wpływ na ich de cy zje.

Co sły chać w biz ne sie kor po ra -
cyj nym Ge ne ra li?

H.Ch.: – Przez ostat nie dwa
la ta du żo się dzia ło w ob sza rze
kor po w Ge ne ra li. Pra co wa li śmy
nad po ukła da niem we wnętrz -
nych pro ce sów, ale był to też czas
two rze nia zu peł nie no wej kon -
cep cji pro duk to wej. Osta tecz nie
na prze ło mie 2016/2017 wpro wa -
dzi li śmy no we ogól ne wa run ki
w pod sta wo wych li niach biz ne so -
wych ubez pie czeń mie nia i od po -
wie dzial no ści cy wil nej. Ich kon -
struk cja od cho dzi od stan dar dów
do tych czas obo wią zu ją cych
na pol skim ryn ku, dla te go du żo
ener gii po świę ci li śmy na pre zen -
to wa nie na szych kon cep cji za -
rów no bro ke rom, jak i agen tom.
Od po wia da li śmy na py ta nia, wy -
ja śnia li śmy wąt pli wo ści, po ka zy -
wa li śmy prze wa gi. Mu szę przy -
znać, że po śred ni cy po trze bo wa li
tro chę cza su, że by do tych no wo -
ści się prze ko nać, ale dzi siaj za -
uwa ża my efekt ku li śnież nej. 

Co się zmie ni ło?
T.K.: – W ubez pie cze niach od -

po wie dzial no ści cy wil nej wpro -
wa dzi li śmy bar dzo grun tow ne

zmia ny. Po przed nia wer sja pod -
sta wo we go pro duk tu (OC
w związ ku z pro wa dzo ną dzia łal -
no ścią i OC za pro dukt) by ła
w na szym od czu ciu moc no prze -
sta rza ła. Zmie ni li śmy de fi ni cje,
upro ści li śmy sze reg za pi sów,
zmniej szy li śmy istot nie licz bę wy -
łą czeń i roz sze rzy li śmy za kres
w ta ki spo sób, aby był on ade -
kwat ny do fak tycz nych po trzeb
klien tów. 

Moc no roz pę dzi li śmy się
w ob sza rze D&O. Nasz pro dukt
nie jest tyl ko pro stym tłu ma cze -
niem roz wią zań za chod nich –
ma sze ro ki za kres przy go to wa ny
ra zem z re no mo wa ną kan ce la rią
praw ni czą, spe cja li zu ją cą się
w spra wach zwią za nych z rosz -
cze nia mi prze ciw ko oso bom za -
rzą dza ją cym, na pod sta wie pol -
skich re gu la cji praw nych i stan -
dar dów. W 2017 r. osią gnę li śmy
bar dzo moc ną, dwu cy fro wą dy -
na mi kę sprze da ży, z cze go je ste -
śmy dum ni. Kie ru je my się stra te -
gią zrów no wa żo ne go roz wo ju
port fe la, sta wia jąc ra czej
na śred nie niż naj wyż sze li mi ty
od po wie dzial no ści – te dru gie je -
ste śmy go to wi re ali zo wać w pro -
gra mach nad wyż ko wych. 

Do dat ko wo za czę li śmy ofe ro -
wać ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej za wo do wej
dla pro jek tan tów i ar chi tek tów. 

W ubez pie cze niach ma jąt ko -
wych i tech nicz nych tak że wpro -
wa dzi li śmy no wy pro dukt,
o czym mó wił już Hu bert. Ten
pro dukt agre gu je klu czo we po -
kry cia dla przed się bior cy.
Ochro na jest zbu do wa na na kla -
sycz nej już struk tu rze all ri sks,
z moż li wo ścią włą cze nia ma szyn
od awa rii, sprzę tu elek tro nicz ne -
go oraz utra ty zy sku, bę dą cej na -
stęp stwem szko dy ob ję tej w ra -
mach tych trzech za kre sów, co
jest uni kal ne na pol skim ryn ku.
Po nad to po sta no wie nia do ty czą -
ce kosz tów do dat ko wych zwią za -
nych ze szko dą są w mo jej opi nii
roz wią za niem bar dzo do brze od -
po wia da ją cym re al nym po trze -
bom przed się bior cy. 

Je ste śmy bar dzo otwar ci
na pro po zy cje bro ke rów, je śli
cho dzi o pro gra my ubez pie cze -
nio we dla kon kret nych klien tów.
Moż na z na mi roz ma wiać, ne go -
cjo wać. Nie za wsze kon ku ru je -
my ce ną, ale za wsze sta wia my
na do bry pro dukt, ade kwat ną
ochro nę, peł ną i kla row ną in for -
ma cję, co jest ob ję te za kre sem,
a co nie, i – co naj waż niej sze –
sta wia my na świet ny ser wis. 

Jak zor ga ni zo wa ny jest biz nes
kor po ra cyj ny w Ge ne ra li?

H.Ch.: – Na sza struk tu ra skła -
da się z 4 de par ta men tów: sprze -
da ży, un derw ri tin gu, oce ny ry zy ka
i wspar cia wraz z ob słu gą pro gra -
mów mię dzy na ro do wych, oraz
7 od dzia łów re gio nal nych w Po -
zna niu, Ka to wi cach, Wro cła wiu,
Kiel cach, Kra ko wie, Gdań sku
i War sza wie. Ca ło ścią za rzą dza
Ra fał To karz, za sprze daż od po -
wia dam ja, To mek Ku ku ła jest sze -
fem un derw ri tin gu, Bar tek Ma teń -
ka kie ru je ze spo łem in ży nie rów
oce ny ry zy ka, a Mo ni ka Wie lo gór -
ska od po wia da za wspar cie w pro -
ce sach po sprze da żo wych oraz
w ob słu dze wspo mnia nych pro -
gra mów mię dzy na ro do wych. 

Na co kła dzie cie naj więk szy
na cisk?

H.Ch.: – Sta wia my na wy so ki
po ziom kom pe ten cji na szych
pra cow ni ków. Każ dy z nich ma
być me ry to rycz nym part ne rem
dla bro ke rów i agen tów. Dla te go
w re gio nach nie pra cu ją ty po wi
sprze daw cy, tyl ko spe cja li ści
świet nie łą czą cy fa cho wą wie dzę
z umie jęt no ścia mi ne go cja cyj ny -
mi. Mo że my po wie dzieć, że to
un derw ri te rzy trans ak cyj ni. Tak -
że ko le żan ki i ko le dzy od po wie -
dzial ni za po szcze gól ne li nie biz -
ne so we to oso by z bar dzo du żą
wie dzą ubez pie cze nio wą, po par -
tą do świad cze niem zdo by tym
przez wie le lat pra cy w bran ży.

Bar dzo waż ny jest też ze spół
in ży nie rów oce ny ry zy ka. Ich
wie dzą i do świad cze niem dzie li -
my się za rów no we wnątrz or ga -
ni za cji, jak i na ze wnątrz z na szy -
mi part ne ra mi biz ne so wy mi. 

Kła dzie my na cisk na cią gły
roz wój, or ga ni zu je my wie le szko -
leń pro duk to wych, kon sul tu je my
roz wią za nia z ko le ga mi z in nych
spół ek w Gru pie i ca ły czas do -
sko na li my kom pe ten cje na szych
pra cow ni ków. 

T.K.: – War to pa mię tać, że jesz -
cze nie tak daw no by li śmy ubez pie -
czy cie lem spo rej licz by ma łych
i bar dzo ma łych klien tów kor po ra -
cyj nych oraz kil ku bar dzo du żych,
„ma syw nych” ry zyk. Trzy la ta te -
mu ta stra te gia za czę ła się zmie -
niać. Pod ko niec 2014 r. pod ję li -
śmy de cy zję ja ko gru pa o cał ko wi -
tym wy co fa niu z sek to ra wę glo we -
go, co sfi na li zo wa li śmy w cią gu ko -
lej nych 2 lat. Obec nie nie ma w na -
szym port fe lu żad nych ry zyk zwią -
za nych z ko pal nia mi wę gla ka -
mien ne go. Na to miast zde cy do wa -
nie otwo rzy li śmy się na tak zwa ne

„mid -kor po”, stop nio wo prze bu -
do wu jąc struk tu rę ca łe go port fe la,
któ ry stał się bar dziej zrów no wa -
żo ny. 

H.Ch.: – Do dam jesz cze, że
bar dzo ści śle współ pra cu je my
z li kwi da cją szkód kor po ra cyj -
nych na wszyst kich eta pach na -
szej pra cy, co po tem prze kła da
się na ja kość wspól nie stwo rzo -
nych roz wią zań. Wspól ne kon -
sul to wa nie pew nych nie stan dar -
do wych za pi sów w mo men cie
two rze nia ofer ty, w sy tu acji gdy
zda rzy się szko da, zde cy do wa nie
uła twia pó źniej szą in ter pre ta cję
in ten cji stron. Uwa żam, że ta kie
roz wią za nie jest jed nym z na -
szych naj więk szych atu tów.

Ja kie bran że Was naj bar dziej
in te re su ją?

T.K.: – In te re su je nas na pew -
no pro duk cja wszel kie go ty pu, za -
rów no sek tor spo żyw czy, jak i pro -
duk cja ma szyn, urzą dzeń i pod ze -
spo łów, w tym tak że pod ze spo łów
sa mo cho do wych, dla któ rych,
oprócz kla sycz nych roz wią zań
ma jąt ko wych, ma my bar dzo cie -
ka wą ofer tę od po wie dzial no ści cy -
wil nej. War ty uwa gi jest nasz za -
kres roz wią zań w ob sza rze za -
awan so wa nych za kre sów OC dla
tych branż: pro duct re call (wy co fy -
wa nie pro duk tu z ryn ku), roz sze -
rzo na od po wie dzial ność za pro -
dukt czy CPI (con ta mi na ted pro -

duct in su ran ce), co jest bar dzo cie -
ka wym i nie zwy kle rzad ko spo ty -
ka nym roz wią za niem w Pol sce.
Ubez pie cza my też ma ga zy ny...

Ma ga zy ny?
H.Ch.: – Oczy wi ście pod czuj -

nym okiem na szych in ży nie rów
oce ny ry zy ka i po speł nie niu na -
szych wy ma gań, do ty czą cych kon -
struk cji obiek tu i je go za bez pie -
czeń. Bar dzo waż ne jest też wła -
ści we po dej ście osób de cy zyj nych
u klien ta do spraw zwią za nych
z bez pie czeń stwem pro wa dze nia
dzia łal no ści. Nie bo imy się też
bran ży me blar skiej, prze twór stwa
drew na czy za kła dów, gdzie do -
cho dzi ło już do szkód po ża ro -
wych, ale – po now nie – wy łącz nie
pod wa run kiem sta ran nej ana li zy
ry zy ka i wła ści we go po dej ścia
klien ta do spraw bez pie czeń stwa.

Pla nu je cie ja kieś no wo ści pro -
duk to we? 

T.K.: – Na szą am bi cją jest two -
rze nie no wo cze snych pro duk tów,

wy róż nia ją cych się na ryn ku
i od po wia da ją cych na ro sną ce
po trze by klien tów w zmie nia ją -
cej się rze czy wi sto ści. Ca ły czas
ma my pod lu pą na sze ogól ne wa -
run ki. Je ste śmy w trak cie grun -
tow nej prze bu do wy ubez pie cze -
nia ry zyk bu dow la no -mon ta żo -
wych. Two rzy my kom plek so we
roz wią za nie, kie ru jąc się po trze -
ba mi klien ta, któ ry ocze ku je pro -
stych, ja snych roz wią zań, da ją -
cych ochro nę dla ro bót bu dow la -
no -mon ta żo wych, w za kre sie
szkód ma te rial nych, roz bu do wa -
nej od po wie dzial no ści cy wil nej
oraz ochro ny dla sprzę tu, ma -
szyn i za ple cza bu dow la ne go.
Na sze po my sły we ry fi ku je my ze
stan dar da mi funk cjo nu ją cy mi
na ryn kach mię dzy na ro do wych.
Zresz tą no we pro duk ty wy ma ga -
ją za wsze dłu gich dys ku sji z li -
kwi da cją szkód i do bre go do pra -
co wa nia szcze gó łów... 

Jak oce nia cie tren dy w za rzą -
dza niu ry zy kiem wśród klien tów?

T.K.: – W ostat nim okre sie
wi dać więk sze zro zu mie nie
po stro nie klien tów, je śli cho dzi
o za rzą dza nie ry zy kiem, w szcze -
gól no ści pre wen cję w od nie sie -
niu do ry zy ka po ża ru czy wy bu -
chu. Rów nież na si kon ku ren ci
pod no szą po przecz kę w tym
wzglę dzie, co uwa ża my za po zy -
tyw ne zja wi sko. Każ dy ubez pie -
czy ciel ma nie co in ną po li ty kę,
jed nak ge ne ral ny kie ru nek
uwzględ nia bar dziej ry go ry stycz -
ne wy ma ga nia, niż to mia ło miej -
sce jesz cze nie daw no.

H.Ch.: – Ge ne ra li pro wa dzi
sta bil ną po li ty kę, je śli cho dzi
o wy ma ga nia zwią za ne z za rzą -
dza niem ry zy kiem. Nie zmie nia -
my jej w za leż no ści od ak tu al nej
fa zy roz wo ju ryn ku. Chce my być
sta bil nym i prze wi dy wal nym part -
ne rem dla bro ke rów i klien tów.
Jesz cze do nie daw na, gdy ry nek
był bar dziej ela stycz ny w tym za -
kre sie, by li śmy po strze ga ni ja ko
dość kon ser wa tyw ni pod wzglę -
dem ape ty tu na ry zy ko, a te raz,
gdy kon ku ren cja nie co „przy krę -
ci ła śru bę”, to moż na nas uznać
wręcz za li be ra łów... Tym cza sem
ca ły czas ma my sta łą li nię po stę -
po wa nia, a to oto cze nie dość dy -
na micz nie się zmie nia.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka
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To masz 
Ku ku ła

Hu bert
Chosz czyk
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C
o raz czę ściej mó wi się
o usłu gach skro jo nych
na mia rę. Ten trend do tarł

tak że do bran ży ubez pie cze nio wej.
Przed na mi wy zwa nie, aby pro duk -
ty, któ re ofe ru je my, jak naj le piej za -
spo ka ja ły po trze by i ocze ki wa nia
klien tów. W Na tio na le -Ne der lan -
den od kil ku lat pod kre śla my, że
oprócz ubez pie cze nia na ży cie,
bar dzo waż ne są te ele men ty po li -
sy gru po wej, któ re da ją ochro nę
i wspar cie w przy pad ku po waż nej
cho ro by czy nie zdol no ści do pra -
cy. Wpro wa dze nie roz sze rze nia
umów do dat ko wych o świad cze nia
me dycz ne jest ko lej nym kro kiem,
któ ry przy bli ża nas do mak sy mal -
nie do pa so wa nej ofer ty. 

Dzię ki no we mu roz wią za niu
klien ci po sia da ją cy wy bra ne umo -
wy do dat ko we do ubez pie cze nia
gru po we go Ra zem dla Sie bie bę -
dą mo gli li czyć na opie kę naj lep -
szych spe cja li stów me dycz nych.
Pa kiet me dycz ny obej mie re ha bi li -
ta cję, ba da nia la bo ra to ryj ne oraz
wi zy ty le kar skie. Kom plek so we

za bez pie cze nie na wy pa dek nie -
prze wi dzia nych zda rzeń to efekt
za pro sze nia do współ pra cy TU
Zdro wie, któ re bę dzie re ali zo wa ło
usłu gi me dycz ne dla klien tów 
Na tio na le -Ne der lan den. 

W ra mach tej no wo ści wpro wa -
dzi li śmy trzy do dat ko we roz sze rze -
nia. Każ de z nich za pew nia po moc

kon sul tan ta me dycz ne go, któ ry
obej mie klien ta in dy wi du al ną opie -
ką. To on po kie ru je pro ce sem dia -
gno sty ki, le cze nia czy re ha bi li ta cji,
od cią ża jąc w ten spo sób pa cjen ta.
Bę dzie wspar ciem w przy pad ku
wąt pli wo ści, a na wet skon sul tu je
się w imie niu ubez pie czo ne go z je -
go le ka rzem pro wa dzą cym, by uzy -
skać do dat ko we in for ma cje.

Pierw sze z ofe ro wa nych roz -
sze rzeń sta no wi do da tek do po li -
sy na wy pa dek no wo two ru. To
moż li wość re ali za cji nie tyl ko ba -
dań la bo ra to ryj nych i dia gno sty ki

ob ra zo wej do ty czą cej wstęp ne go
roz po zna nia cho ro by, ale tak że
m.in. kon sul ta cji pro fe sor skich.
Dru ga opcja to z ko lei uzu peł nie -
nie umo wy w przy pad ku trwa łe go
uszczerb ku na zdro wiu. W ra zie
zwich nię cia czy zła ma nia ubez -
pie czo ny mo że sko rzy stać z ta kich
ba dań jak re zo nans ma gne tycz ny

czy to mo gra fia kom pu te ro wa,
a tak że z po mo cy spe cja li sty. Zo -
sta nie mu za pew nio na rów nież re -
ha bi li ta cja, któ ra po mo że jak naj -
szyb ciej wró cić do for my. Trze ci
wa riant za kła da, że – po za wy pła tą
świad cze nia zwią za ne go z po by -
tem w szpi ta lu – ubez pie czo ny
otrzy ma wspar cie pod czas re kon wa -
le scen cji i le cze nia po szpi tal ne go.
Oprócz świad cze nia pie nięż ne go
z to wa rzy stwa ubez pie cze nio we -
go, mo że wte dy li czyć tak że na ze -
staw usług me dycz nych zor ga ni -
zo wa nych przez ubez pie czy cie la.

Obej mu je on wi zy ty le kar skie
oraz ba da nia dia gno stycz ne.

Roz wią za nie ofe ru je po nad to
ela stycz ny spo sób roz li czeń. Ubez -
pie czo ny mo że wy brać spo sób re -
ali za cji świad czeń – w for mie bez -
go tów ko wej za po śred nic twem
Cen trum Świad czeń Me dycz nych
TU Zdro wie lub w for mie świad -

cze nia pie nięż ne go na za sa dach
wska za nych w ogól nych wa run -
kach ubez pie cze nia (re fun da cja
fak tu ry). Klien ci uzy ska ją tak że
peł ną swo bo dę wy bo ru spo śród
bli sko 3000 pla có wek znaj du ją -
cych się na te re nie ca łej Pol ski.

Świad cze nia me dycz ne to od -
po wiedź na po trze by klien tów,
ale rów nież efekt roz mów z bro -
ke ra mi oraz in ny mi po śred ni ka mi
i uwzględ nie nie ich su ge stii. Nie -
ustan nie sta ra my się ulep szać na -
szą ofer tę w ra mach pro duk tu gru -
po we go Ra zem dla Sie bie. Ma jąc

na uwa dze po trze by m.in. ma łych
i śred nich przed się biorstw, da je my
moż li wość do pa so wa nia wy so ko -
ści su my ubez pie cze nia oraz za kre -
su ry zy ka do ocze ki wań za rów no
pra co daw cy, jak i osób za trud nio -
nych w fir mie – ubez pie czo nych.
Już pod sta wo wa wer sja ubez pie -
cze nia obej mu je aż do 60 cho rób
(m.in. za wał ser ca, udar mó zgu,
no wo two ry) oraz otwar ty ka ta log
ope ra cji. Kon sul ta cje z na szy mi
part ne ra mi po zwa la ją nam le piej
zro zu mieć wy zwa nia i po trze by
firm. Dzię ki umo wom do dat ko -
wym i po sze rze niu za kre su ochro -
ny ofer ta Na tio na le -Ne der lan den
ma szan sę tra fiać do co raz szer sze -
go gro na przed sta wi cie li ma łych
i śred nich przed się biorstw, za pew -
nia jąc im po czu cie bez pie czeń stwa
i więk szy kom fort.

Mi chał Ja ku bow ski

dy rek tor De par ta men tu 
Klien ta Kor po ra cyj ne go 

i Part ne rów Ze wnętrz nych
w Na tio na le -Ne der lan den 

To wa rzy stwie 
Ubez pie czeń na Ży cie

RAZEM DLA SIEBIE

Wsparcie medyczne dla posiadaczy ubezpieczenia grupowego 
Celem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia finansowego 

na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Jednak w sytuacjach takich jak ciężka choroba (np. nowotwór)

równie ważna jest opieka i pomoc w okresie rekonwalescencji. W odpowiedzi na tę potrzebę

wprowadzamy nowość dla klientów ubezpieczeń grupowych na życie - rozszerzenia, które zapewnią

pełen pakiet wsparcia medycznego i pozwolą skutecznie radzić sobie z trudnościami zdrowotnymi.

Klienci posiadający wybrane umowy dodatkowe do ubezpieczenia grupowego Razem dla Siebie

będą mogli liczyć na opiekę najlepszych specjalistów medycznych. Pakiet medyczny obejmie

rehabilitację, badania laboratoryjne oraz wizyty lekarskie. Kompleksowe zabezpieczenie 

na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń to efekt zaproszenia do współpracy TU Zdrowie, 

które będzie realizowało usługi medyczne dla klientów Nationale-Nederlanden. 
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O
pen Li fe ma bar dzo skon kre ty zo -
wa ny po mysł na roz wój swo jej
ofer ty ubez pie czeń gru po wych de -

dy ko wa nych pra cow ni kom. Nie stro niąc
od in nych, pra gnie sku pić się na fir -
mach, w któ rych po ziom za trud nie nia
mie ści się w prze dzia le 50–300 osób,
uzna jąc ten seg ment ryn ku za moc no
per spek ty wicz ny. Kon stru ując ofer tę,
spół ka dą ży do te go, że by pro duk ty kie -
ro wa ne do tej wiel ko ści przed się biorstw
by ły szcze gól nie atrak cyj ne za rów no
pod wzglę dem wa run ków ubez pie cze -
nia, jak i wy so ko ści skład ki. Bro ke rów
to wa rzy stwo po strze ga ja ko klu czo wych
dla dys try bu cji gru po wych pro duk tów. 

– Pra cow ni cze ubez pie cze nia gru po we
ma ją z za sa dy dość sztyw ną kon struk cję.
Trud no w nich za pro po no wać coś na praw dę
no we go, odejść zna czą co od pew ne go wy pra -
co wa ne go przez la ta stan dar du, do któ re go
przed się bior cy zdą ży li już przy wyk nąć. 
Tu wy gry wa sta ty sty ka. Nie ozna cza to jed -
nak, że nie po szu ku je my no wych roz wią zań.
Ba da my po trze by klien tów i sta ra my się
w peł ni na nie od po wia dać, a czę sto tak że je
wy prze dzać – mó wi Ro bert La so ta, dy rek -
tor De par ta men tu Sprze da ży Ubez pie -
czeń Gru po wych w Open Li fe TU Ży -
cie SA. – Oczy wi ście, za le ży nam, aby na sze
pro duk ty wy róż nia ły się na ryn ku, dla te go
moc no sta wia my na roz wią za nia wie lo wa -
rian to we, de dy ko wa ne po trze bom róż nych
grup pra cow ni czych. Ro zu mie jąc te po trze by,
w ra mach pro gra mów gru po wych two rzy my
roz wią za nia opar te na spe cy ficz nych ocze ki -
wa niach pra cow ni ków i ka dry me ne dżer -
skiej. Dla osób, któ re z róż nych przy czyn nie
mo gą sko rzy stać z ofer ty kla sycz ne go ubez -
pie cze nia gru po we go, np. pra cow ni ków mi -
kro i ma łych firm, stwo rzy li śmy ofer tę dla

gru py otwar tej. Jed no cze śnie zda je my so bie
spra wę, że dla bro ke rów, któ rzy z na mi
współ pra cu ją, naj waż niej sze bę dą nie tyl ko
in no wa cje pro duk to we, ale rów nież re al ne
po trze by klien ta i kwe stie „za ku li so we” 
– czy li lu dzie, z któ ry mi się spo ty ka ją, ne go -
cju ją, roz ma wia ją na co dzień. Nasz ze spół
two rzą pro fe sjo na li ści z wie lo let nim do -
świad cze niem w sprze da ży ubez pie czeń gru -
po wych, z ob szer ną wie dzą na te mat ryn ku
i gło wą otwar tą na no we roz wią za nia.

W gru pach za mknię tych 

kon sul tin go wy mo del sprze da ży

Na ubez pie cze nia gru po we Open 
Li fe pa trzy przez pry zmat be ne fi tu 

pra cow ni cze go, któ ry pra co daw ca ne go -
cju je dla swo ich pra cow ni ków. To wa rzy -
stwo opie ra więc swo ją ofer tę na zróż ni -
co wa nych pod wie lo ma wzglę da mi roz -
wią za niach, ad re so wa nych do róż nych
grup pra cow ni ków o nie jed no rod nych
po trze bach. W tym za kre sie stra te gia
gru po wa to wa rzy stwa za kła da np. pro -
po zy cje roz wią zań dla pra cow ni ków
i ka dry me ne dżer skiej w ob słu gi wa nych
przed się bior stwach. 

– Ba da nia wska zu ją, że du ża część pra -
cow ni ków wi dzi re al ną war tość w ubez pie -
cze niach gru po wych w za kła dzie pra cy.
Ta kie ubez pie cze nie ofe ru je sto sun ko wo
sze ro ki za kres ochro ny w po rów na niu

z wy so ko ścią skład ki, któ ra do dat ko wo
mo że być w ca ło ści bądź czę ści spon so ro -
wa na przez pra co daw cę. W za kre sie ry zy -
ka, ja kie mo że my pod dać ochro nie, jak też
sa mych jej wa run ków, nasz pro dukt pre -
zen tu je bar dzo do bry po ziom ryn ko wy.
Wy łą cze nia i ogra ni cze nia od po wie dzial -
no ści są stan dar do we dla seg men tu gru po -
we go, na to miast je że li cho dzi o od stęp stwa
istot ne dla spe cy ficz nych grup za wo do -
wych, to ma my do nich moc no ela stycz ne
po dej ście – do da je Ro bert La so ta.

Ubez pie cze nie gru po we 

to be ne fit dla pra co daw cy 

i pra cow ni ka

Świad cze nia po za pła co we, czy li po -
pu lar ne „be ne fi ty pra cow ni cze”, są sku -
tecz ny mi na rzę dzia mi mo ty wa cyj ny mi,
dzię ki któ rym zwięk sza się za an ga żo wa -
nie pra cow ni ków i wzmac nia więź z pra -
co daw cą. Po zwa la ją tak że wy róż nić się
fir mie na tle kon ku ren cji. Do brze skon -
stru owa ny pro gram gru po we go ubez pie -
cze nia na ży cie, fi nan so wa ny lub współ -
fi nan so wa ny przez pra co daw cę, mo że
przy nieść sze reg wy mier nych ko rzy ści.

– Spon so ro wa nie skład ki za ubez pie -
cze nie na ży cie przez pra co daw ców to
przede wszyst kim in we sty cja w swo ją fir -
mę. Po zwa la kre ować do bry wi ze ru nek od -
po wie dzial ne go pra co daw cy, wzbo ga ca ją -
ce go pa kiet so cjal ny dla pra cow ni ków.
Wzra sta w ten spo sób za do wo le nie i efek -
tyw ność ze spo łu. Pra co daw cy ma ją wię cej
moż li wo ści, by przy cią gnąć fa chow ców,
zwięk szyć lo jal ność pra cow ni ków i wzmoc nić

po strze ga nie fir my ja ko od po wie dzial nej
spo łecz nie. Open Li fe jest go to wy, by wspie -
rać pra co daw ców w kon struk cji pro gra -
mów spon so ro wa nych i ta kich, gdzie
skład ka jest współ fi nan so wa na przez pra -
co daw ców. Na si sprze daw cy ma ją bo ga te
do świad cze nie rów nież na tym po lu – mó -
wi Ro bert La so ta.

Go to wa Ochro na 

ja ko al ter na ty wa gru py 

za mknię tej
Open Li fe opra co wał też ofer tę dla

osób, któ re z róż nych przy czyn nie ma ją
moż li wo ści przy stą pić do ubez pie cze nia
gru po we go. Wbrew po zo rom jest to do -
syć du ża gru pa, szcze gól nie mło dych
i w śred nim wie ku, któ rzy są ak tyw ni za -
wo do wo, ale za miast eta tu wy bie ra ją in -
ną for mę za trud nie nia, np. umo wę B2B
czy kon trakt me ne dżer ski. Go to wa
Ochro na to ubez pie cze nie za wie ra ne
w for mie gru py otwar tej. Moż na je opi -
sać ja ko bar dzo ela stycz ny pro dukt 
o 24 wa rian tach zróż ni co wa nych
pod wzglę dem za kre su ochro ny, wy so ko -
ści świad czeń i wy so ko ści skład ki. Wa -
rian ty te two rzą bo ga tą ofer tę dla przy -
sło wio wych „sin gli”, związ ków mał żeń -
skich i part ner skich i – w peł nym za kre -
sie – ca łej ro dzi ny. 

– Tak zróż ni co wa ny ko szyk to wy god ne
roz wią za nie dla tych osób, któ re nie ma ją
do stę pu do gru po wych ubez pie czeń pra -
cow ni czych, a chcia ły by sko rzy stać z efek -
tu ska li, ja ki te go ro dza ju pro duk ty ofe ru -
ją. Z Go to wej Ochro ny bę dą więc za do wo -
le ni ma li przed się bior cy, wła ści cie le jed no -
oso bo wych dzia łal no ści go spo dar czych,
a tak że oso by za trud nio ne na eta cie, któ -
rych pra co daw cy nie mo gą jed nak lub nie
chcą za wrzeć ubez pie cze nia gru po we go
na ko rzyść swo ich pra cow ni ków – wy mie -
nia Ro bert La so ta.                            ■

UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE

Open Life w grupówce stawia na brokerów
Strategiczna decyzja o wzmocnieniu ubezpieczeń ochronnych w Open Life generuje większy

nacisk na rozwój ubezpieczeń pracowniczych, a ten – na bliższą współpracę z brokerami.

Open Life ma bardzo skonkretyzowany pomysł 

na rozwój swojej oferty ubezpieczeń grupowych dedykowanych pracownikom.

Nie stroniąc od innych, pragnie skupić się na firmach, 

w których poziom zatrudnienia mieści się w przedziale 50–300 osób, 

uznając ten segment rynku za mocno perspektywiczny.

Towarzystwo opiera swoją ofertę na zróżnicowanych 

pod wieloma względami rozwiązaniach, adresowanych 

do różnych grup pracowników o niejednorodnych potrzebach. 

W tym zakresie zakłada np. propozycje rozwiązań dla pracowników 

i kadry menedżerskiej w obsługiwanych przedsiębiorstwach.

Ro bert La so ta
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R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie cze nio -
wej”: – Spo ty ka my się w przeded niu
Kon gre su Bro ke rów – co dro ny ma -

ją do za ofe ro wa nia bro ke rom?
Ar tur Ksią żek: – Bar dzo du żo. Bro ker

to do rad ca klien ta w pro ce sie za rzą dza nia
ry zy kiem i na róż nych eta pach te go pro -
ce su in for ma cje po zy ski wa ne z uży ciem
dro nów mo gą być do sko na łym wspar ciem
pro fe sjo nal nej wie dzy pre zen to wa nej
przez to śro do wi sko.

W ja ki spo sób?
– Do ku men ta cja po zy ski wa na

przy uży ciu dro na świet nie wspie ra pro -
ces li kwi da cji szkód, przy spie sza czas li -
kwi da cji, do star cza pre cy zyj nej in for ma -
cji i po pra wia efek tyw ność pra cy za an ga -
żo wa nych w ten pro ces spe cja li stów. Bro -
ker wy po sa żo ny w bez spor ną do ku men ta -
cję le piej i sku tecz niej bę dzie re pre zen to -
wał in te re sy swo ich klien tów. Ale prze cież
nie w tym miej scu za czy na się ca ły pro -
ces. Dro ny do star cza ją klien to wi in for ma -
cji nie zbęd nej w pro ce sie za rzą dza nia ry -
zy kiem, zwią za nym na przy kład ze sta -
nem obiek tów nie ru cho mo ści pro duk cyj -
nych, za in sta lo wa nej in fra struk tu ry tech -
nicz nej, sta nem ist nie ją cych za bez pie -
czeń prze ciw po wo dzio wych, sta nem in -
sta la cji od gro mo wych, do stęp no ścią i ja -
ko ścią dróg ko mu ni ka cyj nych – rów nież
tych awa ryj nych, do stęp no ścią zbior ni -
ków prze ciw po ża ro wych czy też oto cze -
niem ubez pie czo nych obiek tów, co rów -
nież ma zna cze nie przy usta la niu osta -
tecz nej skład ki ubez pie cze nio wej przez
ubez pie czy cie la. 

Czy dron mo że za stą pić czło wie ka
w trak cie in spek cji?

– Bar dzo czę sto, ale nie za wsze, moż na
za stą pić in spek cję do ko ny wa ną przez
czło wie ka dro nem. W wie lu sy tu acjach
jed nak jest to kosz to wo efek tyw niej sze
i bar dziej pre cy zyj ne. Po dam pro sty przy -
kład. Za la nia i za wil go ce nia spo wo do wa -
ne ja ko ścią za da szeń mo gą być przy sil -
nych desz czach do syć nie przy jem ne
w skut kach dla klien ta i ubez pie czy cie la
w sy tu acji znisz cze nia wraż li wych na wil -
goć kom po nen tów do pro duk cji. Pro sta
i ta nia in spek cja przy uży ciu dro na uła twia
klien to wi i je go bro ke ro wi za rzą dze nie

tym ry zy kiem, a ubez pie czy cie lo wi po zwa -
la na lep szą wy ce nę ry zy ka, je że li wie, że
jest ono mo ni to ro wa ne i że po dej mo wa ne
są w wy ni ku po zy ski wa nych in for ma cji od -
po wied nie dzia ła nia. Co wię cej, in spek cję
ta ką wy ko nu je się szyb ko i bez ry zy ka po -
ten cjal nych wy pad ków przy pra cy czy też
po trze by an ga żo wa nia spe cja li stycz nych
urzą dzeń do oglę dzin wy so kich lub trud no
do stęp nych obiek tów.

Czę sto w przy pad ku więk szych obiek -
tów prze my sło wych li czy się tak zwa ny
„PML” (ang. po ssi ble ma xi mum loss –
praw do po dob na mak sy mal na szko da) –
nie da się te go zro bić rze tel nie bez ak tu al -
nej ma py z na nie sio ną in fra struk tu rą
i obiek ta mi oraz peł nym zwy mia ro wa niem.
Je że li bro ker wspól nie z klien tem do ło ży
do te go war to ści (su my ubez pie cze nia) i in -
for ma cje o ist nie ją cych za bez pie cze niach,
to dal szy al go rytm i bu do wa nie sce na riu szy
ewen tu al no ścio wych są już du żo prost sze.

No i mo że ostat ni przy kład zwią za ny
z ry zy ka mi bu dow la no -mon ta żo wy mi. 

Ty po wo przy te go ro dza ju ry zy kach ma -
my do czy nie nia z na ra sta ją cą w cza sie su -
mą ubez pie cze nia i ko niecz no ścią in spek -
cji zwią za ną z nad zo rem in we stor skim. 

Po wta rzal na in spek cja przy uży ciu dro -
na da je zwrot nie in we sto ro wi in for ma cje
o po stę pach w pra cach, bro ke ro wi po ma ga
wspie rać in we sto ra lub głów ne go wy ko -
naw cę w do trzy my wa niu zo bo wią zań wy ni -
ka ją cych z po sta no wień umo wy ubez pie -
cze nia w od nie sie niu do or ga ni za cji pla cu
bu do wy, a ubez pie czy cie lo wi bez spor ną
do ku men ta cję o sta nie za awan so wa nia
prac w przy pad ku wy stą pie nia szko dy. 

No ta be ne, nie rzad kim przy pad kiem są
szko dy wy stę pu ją ce w mie niu ota cza ją -
cym pla ce bu dów. Pro sta in spek cja
przy uży ciu dro na da je do sko na łą in for -
ma cję, z ja kim po zio mem ry zy ka ma my
do czy nie nia, co uła twi bro ke ro wi usta le -
nie z klien tem wła ści wych po zio mów sum
ubez pie cze nia w za kre sie ry zyk od po wie -
dzial no ści cy wil nej. Bę dzie to rów nież
świet ny ma te riał re fe ren cyj ny w przy pad -
ku skła da nych rosz czeń.

A co z mniej szy mi ry zy ka mi?
– Ogól na za sa da jest zbli żo na. Klient

chciał by ko rzy stać z jak naj lep szej ofer ty
do sto so wa nej do swo jej sy tu acji. Ubez pie -
czy ciel chciał by dys po no wać do brym ma te -
ria łem re fe ren cyj nym przed za war ciem
umo wy ubez pie cze nia, aby re ali zo wać, je -
że li doj dzie szko dy, głów ną za sa dę ubez pie -
czeń, to jest wspar cia klien ta w po wro cie
do ta kiej sy tu acji, w ja kiej był on przed za -
ist nie niem ubez pie czo ne go zda rze nia.

Dron Ho use SA ofe ru je tu taj ryn ko wi
Do ku men ta cję 360, któ ra po zwa la na wir tu -
al ny spa cer po te re nie i nad ubez pie czo ny mi
obiek ta mi oraz ich oto cze niem z moż li wo -
ścią obej rze nia naj drob niej szych szcze gó -
łów. Do ku men ta cję ta ką za wsze moż na
uzu peł nić o pa kie ty wy mia ro wa nia 2D i 3D,
któ re są stan dar do wo w na szej ofer cie. Tak
więc ser decz nie za pra sza my bro ke rów
do kon tak tu, na pew no znaj dzie my prze -
strzeń do me ry to rycz nej współ pra cy.        ■

Drony pomogą brokerowi w ocenie ryzyka
Rozmowa z Arturem Książkiem, konstruktorem dronów, instruktorem i egzaminatorem operatorów
dronów z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, kluczowym członkiem zespołu firmy Dron House SA

kontakt@dronhouse.pl



A
lek san dra E. Wy soc ka: – W ma -
ju 2018 r. bel gij ski nad zór wy dał ze -
zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści

ubez pie cze nio wej to wa rzy stwa ubez pie czeń
Lloyd’s z sie dzi bą w Bruk se li. Czy Lloyd’s
jest już osta tecz nie go to wy na Bre xit?

Wi told Ja nusz: – Wszyst ko prze bie ga
zgod nie z pla nem. Po za re je stro wa niu spół ki
w Bel gii, Lloyd’s wy stą pi do kra jów unij nych
o ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści.
Ce lem jest za cho wa nie tych moż li wo ści, któ -
re da ją unij ne li cen cje „Fre edom of Se rvi -
ces” i „Fre edom of Es ta bli sh ment”, tak jak
to ma miej sce do tej po ry. Dą ży my do te go,
aby w mo men cie Bre xi tu móc pro wa dzić
nasz eu ro pej ski biz nes tak, jak do tych czas.
Czy li że by dla na szych po śred ni ków i klien -
tów nic się nie zmie ni ło. No ty fi ka cje
do miej sco wych nad zo rów zo sta ły wy sła ne
na po cząt ku czerw ca. Spo dzie wa my się, że
no ty fi ka cja w Pol sce na stą pi w lip cu, i wte dy
pla nu je my prze kształ ce nie war szaw skie go
biu ra Lloyd’s w od dział Lloyd’s In su ran ce
Com pa ny (Lloyd’s Brus sels).

Jak roz wi ja się sieć co ver hol de rów 
w Pol sce?

W.J.: – Bar dzo do brze. Ma my w tym ro -
ku 2 no wych co ver hol de rów oraz 3 no we
umo wy do ty czą ce no wych li nii pro duk to -
wych. Ob ser wu je my ro sną ce za in te re so wa -
nie po zy cją co ver hol de ra oraz sys te ma tycz -
ny wzrost po py tu na ubez pie cze nia spe cja li -
stycz ne. To po zwa la opty mi stycz nie pa trzeć
w przy szłość. Pol scy bro ke rzy ma ją też moż -
li wość bez po śred niej współ pra cy z Lloyd’s
w Lon dy nie, co czy nią co raz czę ściej. Sta ra -
my się ich w tym wspo ma gać, cho ciaż by or -
ga ni zu jąc do rocz ną wy pra wę bro ke rów
do Lon dy nu. Port fel Lloyd’s w Pol sce

w 2017 r. wzrósł o 25%. Wzro sty od no to wa -
li śmy we wszyst kich trzech ka na łach: u co -
ver hol de rów, bro ke rów i w re ase ku ra cji.
Na pol skim ryn ku jest miej sce dla nie ty po -
we go ubez pie czy cie la, ja kim jest ry nek
Lloyd’s. Ubez pie cze nia to nie tyl ko ko mu ni -
ka cja, po li sy miesz ka nio we czy tu ry stycz ne.
Na byw ców co raz czę ściej znaj du ją po li sy
bar dziej wy spe cja li zo wa ne i droż sze, gwa -
ran tu ją ce za to szer sze za kre sy ochro ny
i wyż sze su my ubez pie cze nia.

Kim są no wi co ver hol de rzy i czym się 
zaj mu ją?

W.J.: – Fir ma WDB He al th ca re spe cja li -
zu je się w ubez pie cze niach zdro wot nych
i przy go to wa ła bar dzo cie ka wy pro dukt,
umoż li wia ją cy le cze nie się w pla ców kach
me dycz nych na ca łym świe cie na koszt ubez -

pie czy cie la. Nie jest ta ni, ale za pew nia bar -
dzo cie ka we moż li wo ści ku ra cji. Dru ga fir -
ma to De fend In su ran ce, bę dą ca od dzia łem
cze skie go co ver hol de ra i ofe ru ją ca ubez pie -
cze nia GAP. Jest jesz cze trze ci co ver hol der,
któ ry wy star to wał z ubez pie cze nia mi ochro -
ny praw nej, jed nak po re bran din gu i pew -
nych zmia nach wła ści ciel skich wy star tu je
po raz dru gi pod mar ką Fin dia z ofer tą w za -
kre sie cy be ru bez pie czeń. 

Wi dzi cie po ten cjał dla ubez pie czeń cy ber
w Pol sce?

W.J.: – Po ten cjał jest spo ry, acz kol wiek
wciąż jesz cze nie co uśpio ny. Co raz wię cej
się mó wi o cy ber ry zy kach, a no we pra wo
do ty czą ce ochro ny da nych oso bo wych do -
dat ko wo zwięk szy ło za in te re so wa nie te ma -
tem cy be ru bez pie czeń. Pod ko niec ma ja
zor ga ni zo wa li śmy cie ka we spo tka nie dla
bro ke rów, w któ rym wzię li udział un derw ri -
te rzy i bro ke rzy lon dyń scy spe cja li zu ją cy
się w cy ber ry zy ku. Dys ku sja by ła nie zwy kle
cie ka wa. Nie któ rzy są zda nia, że ry nek
ubez pie czeń cy ber bę dzie się roz wi jał, po -
dob nie jak nie tak daw no te mu roz wi jał się
ry nek D&O, gdzie po la tach uśpie nia na stą -
pił la wi no wy wzrost za in te re so wa nia te go
ty pu pro duk tem. Dziś po li sa D&O sta ła się
prak tycz nie stan dar dem. Nie któ rzy na si co -
ver hol de rzy roz wi ja ją się bar dzo dy na micz -
nie, wpro wa dza jąc ko lej ne pro duk ty czy też
bu du jąc biz nes za gra ni cą. To cie szy i za ra -
zem do wo dzi, że ten mo del biz ne so wy zwy -
czaj nie się spraw dza. 

Do szły mnie słu chy, że biz ne sem w Pol sce
za in te re so wa ny jest rów nież Du al?

W.J.: – To je den z naj więk szych co ver -
hol de rów na świe cie, dys po nu ją cy sze ro ką
ga mą pro duk tów i po nadryn ko wy mi po -
jem no ścia mi. Na ra zie nie ma jesz cze sta -
tu su co ver hol de ra w Pol sce, ale for mal no -
ści już są w to ku.

Czy po uru cho mie niu Lloyd’s Brus sels 
co ver hol de rzy bę dą dzia ła li w iden tycz nej 
for mu le, jak to ma miej sce obec nie?

W.J.: – Co ver hol de rzy sta ną się agen -
cja mi spół ki bel gij skiej w dru giej po ło wie
2018 r., a od 1 stycz nia 2019 r. wszyst kie
po li sy bę dą sy gno wa ne Lloyd’s Brus sels.

A co ver hol de rzy bę dą pod le gać spół ce bel -
gij skiej czy od dzia ło wi w Pol sce?

W.J.: – For mal nie spół ce bel gij skiej, jed -
nak peł no moc nic twa un derw ri tin go we po -
zo sta ną w Lon dy nie.

Jak te zmia ny od czu je pol ski klient 
i bro ker?

Pa weł Su kien nik: – Wie le aspek tów po -
zo sta nie bez zmian, a kil ka się upro ści.
Zmie rza my do umoc nie nia po zy cji Lloyd’s
w Eu ro pie. No wy spo sób or ga ni za cji po -
zwo li nam na znacz nie częst sze star to wa -
nie w prze tar gach pu blicz nych, co do tej
po ry by ło nie zwy kle trud ne z po wo du nie -
ty po wej struk tu ry for mal nej ryn ku Lloyd’s.
Trud no by ło wy tłu ma czyć, kto tak na praw -
dę jest ubez pie czy cie lem, co to jest syn dy -
kat, a co to jest agen cja za rzą dza ją ca (na -
gmin nie my lo na ze zwy czaj ną agen cją
ubez pie cze nio wą, zna ną z ryn ku pol skie -
go). Spo tka łem się na wet ze stwier dze -
niem, że sło wo „syn dy kat” bu dzi gro źne
sko ja rze nia... To wszyst ko się skoń czy.
Ubez pie czy cie lem bę dzie spół ka ak cyj na
od dział Lloyd’s In su ran ce Com pa ny

(Lloyd’s Brus sels). Do for mu ły spół ki 
ak cyj nej klien ci są przy zwy cza je ni. 

Ja kie ma cie pla ny na dru gą po ło wę ro ku,
czy ca łą Wa szą uwa gę po chło ną jed nak Bre -
xit i je go kon se kwen cje?

W.J.: – Nie ukry wam, że Bre xit to dla
nas te mat nr 1. Jesz cze du żo zmian po zo -
sta ło do wdro że nia, a chce my wszyst ko per -
fek cyj nie do piąć na ostat ni gu zik przed go -
dzi ną „0”, czy li 1 stycz nia 2019 r. Te ma tem
istot nym, któ ry bę dzie my po ru szać z bro ke -
ra mi rów nież pod czas na sze go do rocz ne go
even tu Lloyd’s Me et the Mar ket w li sto pa -
dzie 2018 r., są cy ber ry zy ka i ich ubez pie -
cze nie. Rów no le gle pra cu je my nad ko lej ny -
mi co ver hol de ra mi oraz li nia mi pro duk to -
wy mi. Oso bi ście du że ocze ki wa nia wią żę
z pro duk ta mi zdro wot ny mi i za awan so wa -
ny mi pro duk ta mi NNW. Po pyt jest co raz
więk szy, a ry nek Lloyd’s ma tu wie le do za -
ofe ro wa nia.

P.S.: – War to do dać, czym się w nad -
cho dzą cym cza sie nie bę dzie my zaj mo -
wać. Na pew no na tej li ście jest ca ły biz nes
ży cio wy. 

W.J.: – Spół ka bel gij ska jest wy łącz nie
ma jąt ko wa i w tym mo men cie nie ma my za -
so bów, że by roz wi jać ubez pie cze nia ży cio -
we, w któ rych się nie spe cja li zu je my. Już te -
raz za pra szam bro ke rów na wy pra wę
do Lon dy nu wcze sną je sie nią 2018, pod czas
któ rej bę dą mo gli le piej za po znać się z ofer -
tą ryn ku Lloyd’s, zwie dzić sie dzi bę oraz na -
wią zać pierw sze re la cje biz ne so we. Na praw -
dę war to z tej oka zji sko rzy stać.

Cze go ży czy cie Pa no wie bro ke rom z oka -
zji XXI Kon gre su Bro ke rów?

P.S.: – Je stem zda nia, że no wa usta wa
o dys try bu cji po nie kąd pre fe ru je bro ker ski
mo del dys try bu cji ubez pie czeń. W trud niej -
szej sy tu acji są ci, któ rzy nie mo gli się zde cy -
do wać, czy być bro ke rem czy agen tem.
W mo jej oce nie bar dzo trud no bę dzie agen -
tom prze strze gać no we go pra wa w spo sób li -
te ral ny, z czym bro ke rzy nie po win ni mieć
żad ne go pro ble mu. 

W.J.: – RODO i IDD to moc ne ak cen -
ty 2018 r., a z per spek ty wy Lloyd’s do cho dzi
do tej li sty jesz cze Bre xit. Ma my na dzie ję,
że ko lej ne la ta bę dą nie co spo koj niej sze
pod wzglę dem re gu la cyj nym. Tak czy ina -
czej biz nes mu si być pro wa dzo ny rów nież
w ta kich nie spo koj nych cza sach, jak dzi siej -
sze. Jak już nad mie nia łem, wi dzę sze reg
moż li wo ści biz ne so wych dla ubez pie czeń
z ryn ku Lloyd’s, bę dą cych za ra zem cie ka wą
opcją sprze da żo wą dla bro ke rów i co ver hol -
de rów oraz oczy wi ście ich klien tów. Ten po -
ten cjał sys te ma tycz nie ro śnie, co na pa wa
ostroż nym opty mi zmem.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra Emi lia Wy soc ka

J
e ste śmy fir mą spe cja li zu ją -
cą się we wdra ża niu na ry -
nek in no wa cyj nych ubez -

pie czeń i usług w ob sza rze cy -
ber bez pie czeń stwa i ochro ny
praw nej. Dzia ła my ja ko co ver -
hol der Lloyd’s. Ko rzy sta jąc
z wie lo let nich do świad czeń
pra cow ni ków po wią za nych spół ek na szej
gru py oraz na szych part ne rów z syn dy -
ka tu Lloyd’s CNA Har dy, w ma ju br.
wpro wa dzi li śmy do sprze da ży ubez pie -
cze nie Fin dia Cy ber.

Ubez pie cze nie Fin dia Cy ber cha rak -
te ry zu je się sze ro kim za kre sem po kry cia,
pro duk ty cy ber CNA Har dy uwa ża ne są
za tzw. „gol den stan dard” na ryn ku lon -
dyń skim. Nasz pro dukt nie jest tyl ko kal -
ką roz wią za nia bry tyj skie go, wło ży li śmy
wie le pra cy, aby był mak sy mal nie do sto -
so wa ny do przy zwy cza jeń pol skich po -
śred ni ków i klien tów. Na szym ce lem by -
ło wpro wa dze nie na pol ski ry nek pro -
duk tu za wie ra ją ce go in no wa cyj ne ry zy -
ka, mak sy mal nie sze ro ki za kres ochro ny,
pro stą i czy tel ną kon struk cję, sze ro kie
de fi ni cje, wy so kie su my ubez pie cze nia
bez pod li mi tów oraz ogra ni czo ne wy łą -
cze nia. Do po śred ni ków na le ży oce na
na szej pra cy. My ze swo jej stro ny de kla -
ru je my kon se kwent ną pra cę nad ulep sza -
niem na sze go pro duk tu. Ko rzy sta my
z wie dzy do świad czo nych pra cow ni ków

syn dy ka tu Lloyd’s – CNA
Har dy – oraz pol skich lo kal -
nych spe cja li stów od cy ber -
bez pie czeń stwa. Na szym ce -
lem jest nie tyl ko sprze daż
ubez pie czeń cy ber, ale przede
wszyst kim bu do wa świa do mo -
ści praw nej i tech no lo gicz nej

na szych klien tów. 
Roz po czę li śmy cykl spo tkań z bro -

ke ra mi w wy bra nych mia stach w Pol -
sce. Obec nie pro wa dzi my i pla nu je my
ko lej ne kon fe ren cje, któ rych na stęp -
stwem są in dy wi du al ne spo tka nia w sie -
dzi bach bro ke rów. Co waż ne, od by wa -
my pierw sze wspól ne spo tka nia sprze -
da żo we oraz pro mu je my usłu gi wo kół
cy ber bez pie czeń stwa. W na szej współ -
pra cy sta wia my na part ne rów, któ rzy ro -
zu mie ją po trze bę spe cja li za cji i roz wo ju
me ry to rycz ne go, chcą się uczyć i są
otwar ci na no we do świad cze nia i fa scy nu -
ją cą dzie dzi nę, ja ką jest sze ro ko poj mo -
wa ne „cy ber bez pie czeń stwo”. 

To masz Gaj
członek za rzą du fir my Fin dia, 

co ver hol de ra Lloyd’s
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Za pra sza my do kon tak tu: 

+48 570 375 325, 

kon takt@fin dia.pl. 
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Cyberpolisy prosto z Londynu



R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie -
cze nio wej”: – Spo ty ka my
się tuż przed XXI Kon gre -

sem Bro ke rów w Mi ko łaj kach.
Przy jeż dża Pan tam z no wą ini -
cja ty wą. Pro szę po wie dzieć coś
wię cej...

Ma ciej Dy lew ski: – Moż na po -
wie dzieć, że prze sze dłem na dru -
gą stro nę mo cy, choć nie do koń -
ca. Roz wi jam pro jekt, w któ rym
Pol ska od gry wa istot ną ro lę. Do -
ce lo wo ma się stać wę złem or ga -
ni zu ją cym dzia ła nia CCN w ca -
łym re gio nie, czy li w Cze chach,

na Sło wa cji, Ukra inie, Bia ło ru si
i w kra jach bał tyc kich. Spół ka
pol ska zo sta ła wła śnie za re je stro -
wa na ja ko sio strza na spół ka Cla -
ims Cor po ra tion Ne twork BV –
spół ki ho len der skiej z sie dzi bą
w Am ster da mie i Rot ter da mie.
To fir ma no wych tech no lo gii, za -
przę gnię tych przez ze spół mię -
dzy na ro do wych en tu zja stów
do uprosz cze nia i przy śpie sze nia
pro ce sów li kwi da cji szkód trans -

gra nicz nych. Zo sta łem za pro szo -
ny do współ two rze nia sie ci CCN
w tej czę ści Eu ro py przez Ce esa
We rf fa, pre ze sa CCN BV.

Czym się zaj mu je cie?
– Dzia łal ność CCN, fir my

z ob sza ru in sur tech, opie ra się
na trzech fi la rach. Pierw szym
z nich jest out so ur cing li kwi da cji
szkód trans gra nicz nych. Dzia ła -
my w 34 kra jach, wy ko rzy stu jąc
no we tech no lo gie w pro ce sie li -
kwi da cji. Eu ro pej czy cy, w tym
rów nież Po la cy, są co raz bar dziej

mo bil ni. Po dró żu ją w ce lach tu -
ry stycz nych i za rob ko wych, cza -
sem po wo du jąc wy pad ki ko mu -
ni ka cyj ne lub w nich uczest ni -
cząc. Z po mo cą na szej apli ka cji
moż na szko dę szyb ko zgło sić
i zna czą co upro ścić jej li kwi da -
cję, co wca le nie jest ta kie pro -
ste, gdy uczest ni cy zda rze nia
miesz ka ją w róż nych kra jach.
Zaj mu je my się nie tyl ko szko da -
mi ko mu ni ka cyj ny mi, ale też 

ma jąt ko wy mi czy oso bo wy mi.
Po dró żu ją cy Eu ro pej czy cy wy -
naj mu ją miesz ka nia, za cią ga ją
po życz ki, ule ga ją wy pad kom...
W tych wszyst kich sy tu acjach
CCN jest po moc ne za rów no sa -
mym klien tom, jak i to wa rzy -
stwom ubez pie cze nio wym, po -
ma ga jąc w pro ce sie li kwi da cji
szkód na te re nie ca łej Eu ro py. 

A dru gi fi lar?
– Dru gim fi la rem jest win dy -

ka cja i re struk tu ry za cja na leż no -
ści. Głów nym in we sto rem CCN

jest jed na z naj więk szych firm
win dy ka cyj nych w Ho lan dii
i Bel gii, stąd ta ka spe cja li za cja.
Po za tra dy cyj ny mi for ma mi, tu -
taj rów nież wy ko rzy stu je my
tech no lo gię – apli ka cję, któ ra
w bar dzo pro sty spo sób bę dzie
po zwa la ła zgło sić wie rzy tel ność.
Zaj mu je my się wie rzy tel no ścia -
mi ban ko wy mi, po życz ko wy mi,
dla firm te le ko mu ni ka cyj nych,
na szy mi klien ta mi są tak że 

to wa rzy stwa ubez pie czeń. To
rów nież pe wien ro dzaj od szko -
do wa nia.

To przej dźmy do ostat nie go 
fi la ru.

– Trze ci fi lar to od szko do wa -
nia za od wo ła ne i spó źnio ne lo ty.
Stwo rzy li śmy w tym ce lu de dy ko -
wa ną mar kę Fli ghtC la imEU. Ba -
zu je my tu na re gu la cjach Ko mi sji
Eu ro pej skiej, któ re bar dzo pre cy -
zyj nie okre śla ją, kie dy, w ja kich
oko licz no ściach i ko mu na le ży
się od szko do wa nie z ta kie go ty tu -
łu. Oka zu je się, że bar dzo nie wie -
lu Eu ro pej czy ków, w tym Po la -
ków, zda je so bie spra wę ze swo -
ich upraw nień. Dzię ki na szej
apli ka cji in ter ne to wej https://
fli ghtc la imeu.com/ moż na w kil -
ku pro stych kro kach zgło sić spó -
źnio ny lub od wo ła ny lot. Apli ka -
cja do stęp na jest nie mal we
wszyst kich ję zy kach eu ro pej -
skich. Zgło sze nie jest na stęp nie
we ry fi ko wa ne i je śli rosz cze nie
jest uza sad nio ne, to zo sta je wy -
pła co ne od szko do wa nie. Jak wi -
dać ca ła na sza dzia łal ność jest
bli sko po wią za na z tech no lo gią.
Chce my uprasz czać skom pli ko -
wa ne pro ce du ry i po ma gać w li -
kwi da cji szkód.

Z czym przy jeż dża Pan
na Kon gres Bro ke rów?

– Bę dę w pierw szej ko lej no ści
po ka zy wał to wa rzy stwom ubez pie -
czeń na szą plat for mę do li kwi da cji

szkód trans gra nicz nych oraz ko -
rzy ści ze współ pra cy z CCN Pol -
ska. Ma my pod pi sa ny sze reg
umów z to wa rzy stwa mi ubez pie -
cze nio wy mi w 34 kra jach, a te raz
bu du je my sieć w Pol sce. Nie rzad -
ko jest też tak, że bro ke rzy ma ją
w swo im port fe lu flo ty jeż dżą ce
po za gra ni ca mi Pol ski i uczest ni -
czą ce w róż ne go ro dza ju zda rze -
niach dro go wych – od drob nych
stłu czek, po wie lo mi lio no we
szko dy cał ko wi te. Nie daw no li -
kwi do wa li śmy szko dę, któ rą spo -
wo do wał ru muń ski kie row ca ti ra
na au to stra dzie pod Kra ko wem.
W wy ni ku ko li zji spło nął cią gnik
wraz z na cze pą i ła dun kiem,
uszka dza jąc na wierzch nię i po -
wo du jąc szko dę o war to ści kil ku
mi lio nów eu ro... Ta kich przy pad -
ków jest wie le, a my słu ży my po -
mo cą w zgła sza niu i li kwi da cji ta -
kiej szko dy. Za pra szam ser decz -
nie do roz mo wy na Kon gre sie,
jak rów nież po nim!                ■
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R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie cze nio wej”: 
– Jak po wsta ła CCN? Skąd po mysł, ja ka
idea za tym stoi?

Ce es We rff: – Idea, któ ra przy świe ca ła po -
wsta niu Cla ims Cor po ra tion Ne twork, to by cie
„Ube rem od szko do wań”. Na szym za ło że niem
od sa me go po cząt ku by ło za pro po no wa nie
klien tom no wo cze sne go na rzę dzia w po sta ci
plat for my do re je stra cji rosz czeń o od szko do wa -
nia w „szyb ki, przy ja zny i pro sty” spo sób.
W tym ce lu za pro jek to wa li śmy i wdro ży li śmy
CCN i -Re port, wła sną plat for mę, w opar ciu
o któ rą klient mo że sa mo dziel nie zgło sić rosz -
cze nie o każ dej po rze i w każ dym miej scu
przy uży ciu kom pu te ra, ta ble tu czy smart fo na.
Nie ukry wa my, że na szą in spi ra cją by ło Go ogle,
któ re wdro ży ło na rzę dzie Go ogle Com pa re
w 2015 r. w USA. 

Ja kie są pla ny CCN w Eu ro pie Cen tral nej? 
– Na szą am bi cją w CCN jest by cie wio dą cą

spół ką in sur tech, pre fe ro wa nym do staw cą usług
dla ubez pie czy cie li, bro ke rów oraz klien tów, za -
rów no in sty tu cjo nal nych jak i in dy wi du al nych
w tej czę ści Eu ro py. Pol ska bę dzie peł ni ła ro lę
re gio nal ne go cen trum dla kra jów pół noc no -
-wschod niej Eu ro py. Za le ży nam, aby po przez
ta kie wspar cie za pro po no wać i do star czać na -
szym klien tom naj lep szy moż li wy ser wis. Pierw -
szym przed się wzię ciem w tym re gio nie by ło
stwo rze nie wie lo ję zycz nej plat for my, słu żą cej
po zy ski wa niu od szko do wań za opó źnio ne lub
od wo ła ne lo ty. W tym ce lu po wo ła li śmy mar kę

Fli ghtC la imEU, któ ra de dy ko wa na jest na szym
pol skim klien tom. 

Czy był Pan kie dyś w Pol sce?
– Tak, wie lo krot nie. Co wię cej, w la tach

2009–2015 mia łem przy wi lej pia sto wa nia 
sta no wi ska pre ze sa Pol sko -Ho len der skie go Sto -
wa rzy sze nia Han dlo wo -In we sty cyj ne go. Z te go
po wo du, wła ści wie co mie siąc od wie dza łem
Pol skę w tych la tach. ■

Trzy pytania do Ceesa Werffa, prezesa zarządu
Claims Corporation Network BV

Jesteśmy Uberem odszkodowań

Cla ims Cor po ra tion Ne twork [CCN] jest po twier dzo nym przez
Lloyd’s do staw cą usług od szko do waw czych, dzia ła ją cym w for mu le
Third Par ty Ad mi ni stra tor (TPA). Świad czy my trans gra nicz ne usłu gi
od szko do waw cze na te re nie Unii Eu ro pej skiej oraz po za nią, na szy -
mi klien ta mi są m.in. za kła dy ubez pie czeń, bro ke rzy oraz fir my za rzą -
dza ją ce flo ta mi sa mo cho do wy mi. Od po wo ła nia w 2015 r. CCN jest
obec nie ak tyw ne w 34 kra jach po przez sieć part ne rów fran czy zo -
wych oraz akwi zy cję wy bra nych firm w Da nii, Ru mu nii, Niem czech,
Au strii oraz Pol sce. CCN ofe ru je „szy te na mia rę” roz wią za nia w za -
kre sie sys te mu Zie lo nej Kar ty oraz za pew nia pe łen za kres trans gra -
nicz nych usług zwią za nych z ru chem dro go wym. Pro wa dzi my pe łen
pro ces li kwi da cji szkód, za wie ra ją cy po moc dro go wą, ho lo wa nie
i wy na jem au ta za stęp cze go, nad zo ro wa nie na praw, jak rów nież re -
pa tria cję i ko or dy na cję re ha bi li ta cji.

CCN pomaga towarzystwom i brokerom
likwidować szkody transgraniczne
Rozmowa z Maciejem Dylewskim,
prezesem CCN Polska

Nie rzad ko jest też tak, że bro ke rzy ma ją w swo im port fe lu flo ty jeż dżą ce po za gra ni ca mi Pol ski

i uczest ni czą ce w róż ne go ro dza ju zda rze niach dro go wych – od drob nych stłu czek, 

po wie lo mi lio no we szko dy cał ko wi te. Ta kich przy pad ków jest wie le, a my słu ży my po mo cą w zgła sza niu

i li kwi da cji ta kiej szko dy. Za pra szam ser decz nie do roz mo wy na Kon gre sie, jak rów nież po nim! 

www.claimscorpnetwork.com

m.dylewski@claimscorpnetwork.com
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Z
ja wi sko wal ki z prze stęp -
czo ścią ubez pie cze nio wą
nie jest jed no wy mia ro we.

Jak po ka zu je ba da nie prze pro -
wa dzo ne przez FRISS wśród
wio dą cych świa to wych ubez pie -
czy cie li, kwestie po ni żej wy mie -
nio ne sta no wią naj więk sze wy -
zwa nia dla sek to ra ubez pie czeń. 

Nie wy star cza ją cy do stęp 

do ze wnętrz nych da nych 

Pro ces akwi zy cji ry zy ka co raz
czę ściej ma cha rak ter trans ak cji
in ter ne to wej. W ja ki spo sób
moż na za tem za pew nić na le ży tą
oce nę ry zy ka? 

Ry zy ko jest in he rent ną czę ścią
biz ne su ubez pie cze nio we go, jed -
nak że róż ne je go aspek ty po win ny
być ana li zo wa ne i oce nia ne
pod ką tem „ape ty tu” ubez pie czy -
cie la na ak cep ta cję bądź od rzu ce -
nie okre ślo nych ty pów ry zyk. Do -
stęp ność da nych mo że być po moc -
na w ta kiej sy tu acji, po zwa la jąc
na bliż sze przyj rze nie się wy bra -
nym pa ra me trom ry zy ka, róż ni się
ona jed nak w za leż no ści od kra ju
i lo kal ne go usta wo daw stwa w tym
za kre sie. Po za lo kal ny mi roz wią za -
nia mi bran żo wy mi (ba zy da nych
do bro wol ne lub uwa run ko wa ne
usta wo wo), w in nych kra jach dość
czę sto ma miej sce „za si la nie” da -
ny mi za war ty mi w do stęp nych ra -
por tach izb han dlo wych, firm oce -
nia ją cych ry zy ko kre dy to we lub
scre enin gach me diów spo łecz no -
ścio wych, a wszyst ko po to, aby 
do ko nać pro fi lo wa nia ry zy ka

pod ką tem je go ak cep to wal no ści
dla ubez pie czy cie la. 

Pro ble my z ja ko ścią 

wła snych da nych 

Rze tel ność i do kład ność da -
nych są klu czo wy mi ele men ta mi
każ de go sys te mu ubez pie czy cie -
la. Nie na le ży rów nież za po mi -
nać o czyn ni ku ludz kim, któ re go
obec ność mo że mieć za rów no
po zy tyw ny, jak i ujem ny wpływ
na ja kość po zy ska nych i pod da -
wa nych ana li zie da nych. 

Zda niem ba da nych naj więk -
szy pro blem, z ja kim bo ry ka ją
się dzi siaj ubez pie czy cie le, to
brak jed no li tej plat for my do ge -
ne ro wa nia i ana li zy da nych, po -
cząw szy od tak pro stych in for -
ma cji jak ad res, da ne do ty czą ce
da ty uro dze nia czy in ne wraż li -
we. Ge stia RODO ten ob raz jesz -
cze kom pli ku je. 

Po wyż sze to rów nież ko niecz -
ność zmia ny spo so bu, w ja ki są
re je stro wa ne i wy ko rzy sty wa ne
da ne, co wią że się ze sta rze ją cy mi
się sys te ma mi in for ma tycz ny mi.
Nie wszyst kie or ga ni za cje ma ją
środ ki i za ple cze do nie ustan ne go
upgra de’u sys te mów, co ro dzi im -
pli ka cje po stro nie ja ko ści po sia -
da nych wła snych da nych i ich in -
ter pre ta cji na po trze by iden ty fi -
ka cji i wal ki z wy łu dze nia mi. 

Wal ka z prze stęp czo ścią 
ubez pie cze nio wą wciąż 

nie jest prio ry te tem
dla de par ta men tów IT

Więk szość z ba da nych ubez pie -
czy cie li wska zu je na za pla no wa ne

pro jek ty, ma ją ce na ce lu uspraw -
nie nie sys te mów po zwa la ją cych
na iden ty fi ka cję i wal kę z wy łu -
dze nia mi. 

Czyż nie spo ty ka my się czę -
sto ze stwier dze niem, że są wciąż
waż niej sze pro jek ty w or ga ni za -
cji? To chleb po wsze dni dla
ubez pie czy cie li na ca łym świe -
cie, pro wa dzą cy do od su wa nia
in we sty cji w ten ob szar na dal szy
plan, na ju tro, na ko lej ny kwar -
tał, rok, itd. 

Nie wy star cza ją ca alo ka cja 

za so bów we wnątrz 

or ga ni za cji 

Doj rza łe or ga ni za cje po trze -
bu ją wspar cia w za kre sie iden ty -
fi ka cji i wal ki z prze stęp czo ścią
ubez pie cze nio wą od po zio mu za -
rzą dów, aż po pra cow ni ków
w call cen ter, agen tów. Spo glą da -
jąc na pro fil ubez pie czy cie li ob ję -
tych ba da niem wi dzi my, że świa -
do mość „frau do wa” jest na dość
wy so kim po zio mie, kie dy mó wi -
my o de par ta men tach li kwi da cji
szkód. Już ina czej spra wy wy glą -
da ją w dzia łach un derw ri tin gu,
gdzie czę sto ocze ki wa nia zwią za -
ne z przy pi sem de ter mi nu ją zgo -
dę na przy ję cie ry zy ka. 

Świa do ma wal ka z prze stęp -
czo ścią ubez pie cze nio wą wy ma -
ga za an ga żo wa nia na każ dym
eta pie or ga ni za cji. Jak po ka zu ją
przy kła dy wdro żeń, uni fi ka cja
na po zio mie wie lu de par ta men -
tów nie tyl ko wspie ra un derw ri -
ting, ale rów nież nie zbęd ną pre -
wen cję frau do wą. 

Szko le nia to rów nież czę sto
pod no szo na kwe stia w ba da niu

prze pro wa dzo nym przez FRISS,
a in we sty cje w tym ob sza rze da -
ją naj szyb sze ko rzy ści z ty tu łu zi -
den ty fi ko wa nych frau dów (za -
rów no we wnętrz nych, jak i ze -
wnętrz nych). 

Wy ko rzy sta nie 

prze sta rza łych sys te mów 

do wy kry wa nia frau dów

Ba da ni – o czym by ła mo wa
po wy żej – zwra ca li uwa gę na do -
stęp ność da nych i ich ja ko ścio wą
ob rób kę pod ką tem po trzeb or -
ga ni za cji. Do te go nie zbęd ne są
na rzę dzia in for ma tycz ne re ali zu -
ją ce te ce le. A co w sy tu acji, kie -
dy sys te my in for ma tycz ne są
prze sta rza łe i nie po zwa la ją
na po sze rze nie za kre su ana li zy
o no we wy zwa nia? Czy wciąż
mo że my mó wić o za do wa la ją cej
zdol no ści pro ce so wej i otrzy ma -
niu ocze ki wa nych ko rzy ści? Czy
wy ko rzy sta nie wie dzy ze wnętrz -
nych do staw ców mo że po móc?
Tak, pod wa run kiem że ich know
how i za awan so wa nie tech no lo -
gicz ne po zwo lą na omi nię cie
pro ble mów, z któ ry mi bo ry ka ją
się sa me or ga ni za cje. Re spon -
den ci ba da nia czę sto pod kre śla -
ją, jak wie le pro ce sów jest re ali -
zo wa nych ma nu al nie, zaś mo de -
le de tek cji (i ba zy da nych) są
opar te na... ar ku szu kal ku la cyj -
nym Excel. 

No wo cze sne or ga ni za cje wy -
ko rzy stu ją w ra mach au to ma ty -
za cji na rzę dzia do de tek cji i ana -
li zy za gro żeń. Peł na au to ma ty za -
cja to też wy mier ne ko rzy ści fi -
nan so we, zwią za ne z ogra ni cze -
niem na kła du pra cy i cza su

po stro nie pra cow ni ków de par ta -
men tów li kwi da cji szkód (lub też
de par ta men tów do wal ki z prze -
stęp czo ścią ubez pie cze nio wą). 

Wie lu z an kie to wa nych zwra -
ca uwa gę, że sys te my po win ny
mieć zdol ność do ucze nia się
i eli mi na cji tzw. fal se po si ti ves.
Wy ko rzy sta nie AI po zwo li
na dal szą au to ma ty za cję i do dat -
ko we oszczęd no ści. 

Co da lej?

W opar ciu o ba da nie FRISS
po wyż sze ele men ty są je dy nie
przy sło wio wym wierz choł kiem
gó ry lo do wej. 

We współ cze snym świe cie,
gdzie klien ci ada ptu ją no wo cze -
sne spo so by ko mu ni ka cji i wy ko -
rzy stu ją tech no lo gie mo bil ne,
doj rza ły sys tem jest gwa ran tem
nie tyl ko suk ce su na po lu wal ki
z prze stęp czo ścią ubez pie cze nio -
wą, ale rów nież wła ści wej po li ty -
ki w ca łej or ga ni za cji. Od po -
wiedź na te i in ne wy zwa nia to
za da nie dla pro fe sjo na li stów ta -
kich jak FRISS. 

Krzysz tof Ja błoń ski 
Sa les Ma na ger CEE 

Re gion (a.k.a. 4K 
= King pin Ke en Ku dos Key)

k.ja blon ski@friss.com

Sze rzej w: The Big gest
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PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

Co boli ubezpieczycieli?
Transformacja technologiczna zmienia sektor ubezpieczeniowy na świecie. Uwaga większości

decydentów skierowana jest na takie kwestie jak insurtech, zastosowanie technologii mobilnych,

blockchain, sztuczna inteligencja czy robotyzacja. Również kwestie związane z wykrywaniem

przestępczości ubezpieczeniowej stanowią ważny element spotkań zarządów i grup roboczych.

A
lek san dra E. Wy soc ka: – Od nie -
daw na kie ru je Pan fir mą Me di Sky
w Pol sce. Ja kie ce le Pan so bie po -

sta wił? 
Ar ka diusz Pią tek: – Ce lem nu mer je -

den jest więk sza roz po zna wal ność mar ki
Me di Sky oraz dy na micz ny roz wój sprze -
da ży. Li czę tu szcze gól nie na współ pra cę
z bro ke ra mi ubez pie cze nio wy mi, któ rzy
ob słu gu ją przed się bior ców oraz klien tów
z tak zwa ne go seg men tu „pre mium”.

Czym do kład nie się zaj mu je cie?
– Ofe ru je my mię dzy na ro do we ubez pie -

cze nia zdro wot ne, dzię ki któ rym ubez pie -
cze ni mo gą le czyć się na ca łym świe cie,
rów nież w naj bar dziej re no mo wa nych pla -
ców kach me dycz nych. Z po li są Me di Sky
moż na prze pro wa dzić zło żo ną dia gno sty -
kę, le czyć no wo two ry, przejść skom pli ko -
wa ne ope ra cje, ale w za kre sie są rów nież
zwy czaj ne kon sul ta cje u spe cja li stów czy
pro wa dze nie cią ży. Dzia ła my na wie lu
ryn kach, a w Pol sce od ro ku. 

Do ko go skie ro wa ne są pro duk ty Me di -
Sky? Czy ich wy so ka ce na nie jest zbyt du -
żą ba rie rą dla pol skich re aliów?

– Na sze pro duk ty są de dy ko wa ne kil ku
gru pom klien tów. Po pierw sze, oso bom osią -
ga ją cym po nad prze cięt ne do cho dy, czy li
przed się bior com, me ne dże rom wyż sze go
szcze bla, oso bom wy ko nu ją cym wol ne za wo -
dy. Dru gą gru pą, któ ra mo że sko rzy stać
z pro duk tów Me di Sky, są oso by, któ re czę sto
służ bo wo wy jeż dża ją za gra ni cę i chcą mieć

do stęp do opie ki me dycz nej w do wol nym
miej scu na świe cie. Trze cią gru pą są ob co kra -
jow cy pra cu ją cy w Pol sce. Jak wi dać, na sza
ofer ta jest moc no ni szo wa. Ce na jest na pew -
no istot nie wyż sza od ty po we go abo na men tu
me dycz ne go, co mo że być pew ną ba rie rą.

Chce my do trzeć do osób, któ re chcą w spo -
sób świa do my trosz czyć się o swo je zdro wie
i w ra zie za cho ro wa nia za le ży im na opie ce
me dycz nej naj wyż szej kla sy. 

Co ma cie do za ofe ro wa nia bro ke rom
ubez pie cze nio wym i ich klien tom?

– Ofe ru je my cie ka wy pro dukt, któ ry
wciąż jest rzad ko ścią na pol skim ryn ku,
a mo że sta no wić bar dzo war to ścio we uzu -
peł nie nie po pu lar nych abo na men tów czy
ubez pie czeń am bu la to ryj nych. Bro ke rom
ofe ru je my zin dy wi du ali zo wa ną ofer tę
szko le nio wą, a przede wszyst kim roz wią -
za nie, któ re przy da się ich klien tom. Pod -
kre ślam jesz cze raz, że nie jest to pro dukt
ma so wy.

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

Międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne dla wymagających 

Masz pytania? Skontaktuj się.

Arkadiusz Piątek

Country Manager Poland
country.manager@medisky.pl 

tel. 516 411 615

Rozmowa z Arkadiuszem Piątkiem,
country managerem firmy MediSky w Polsce

Ar ka diusz Pią tek od pra wie 10 lat
zwią za ny jest z bran żą opie ki me -
dycz nej w Pol sce. Do świad cze nie
w tym ob sza rze zdo był w fir mie Me -
di co ver na sta no wi sku kie row ni ka
ds. klien tów stra te gicz nych, od po -
wia da jąc za wszel kie pro ce sy biz ne -
so we z klu czo wy mi klien ta mi w fir -
mie. Do dat ko wo pro wa dził szko le -
nia we wnętrz ne dla Me di co ver.
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F
ir ma bro ker ska Marsh opu bli ko wa ła ra port za -
ty tu ło wa ny „Trans ac tio nal Risk 2017: Year in
Re view”. Au to rzy do ku men tu wska zu ją, że

klien ci kor po ra cyj ni sta no wią co raz więk szy port fel
ko rzy sta ją cych z ubez pie czeń trans ak cyj nych i obec -
nie sta no wią 50% na byw ców te go ro dza ju umów.
W ra por cie za uwa żo no też wzrost po py tu na tra dy -
cyj ne oraz in no wa cyj ne pro duk ty ochron ne, szcze -
gól nie w za kre sie ubez pie czeń ry zyk po dat ko wych.
Pod kre ślo no, że glo bal ny ry nek ubez pie czeń ry zyk
trans ak cyj nych sta je się co raz bar dziej kon ku ren cyj -
ny pod wzglę dem skła dek, udzia łów wła snych i wa -
run ków ubez pie cze nia. 

Marsh zwra ca uwa gę, że ubez pie cze nia trans ak -
cyj ne sta no wią istot ną część pro ce su za wie ra nia
trans ak cji fu zji czy prze ję cia. Klu czo wym po wo dem
ko rzy sta nia z te go ty pu roz wią zań jest zmniej sze nie
ry zy ka zwią za ne go z trans ak cja mi w cha rak te ry zu ją -
cym się du żą kon ku ren cyj no ścią śro do wi sku fu zji
i prze jęć (M&A). Pro gno zy wska zu ją, że zwięk szo ny
po pyt na te go ro dza ju roz wią za nia bę dzie kon ty nu -
owa ny, przy jed no cze snym wzro ście ocze ki wań
klien tów w za kre sie po zio mu in no wa cyj no ści. 

– Wszyst kie ten den cje wska za ne w ra por cie ma ją
rów nież za sto so wa nie do ubez pie cza nych za po śred nic -
twem Marsh Pol ska pol skich trans ak cji fu zji i prze jęć –
ko men tu je Mał go rza ta Splett, dy rek tor Dzia łu
FINPRO (ubez pie cze nia fi nan so we i pro fe sjo nal ne)
& PEMA (Fu zje i Prze ję cia) Marsh Pol ska. Eks pert -
ka wska za ła też klu czo we, ty po wo lo kal ne ten den cje
w tym ob sza rze. 

– 5 lat te mu Marsh w Pol sce roz po czy nał współ pra -
cę w za kre sie fu zji i prze jęć przede wszyst kim z klien ta -
mi kor po ra cyj ny mi, ak tyw ny mi na are nie M&A. Dla te -
go też 50% udział tych pro jek tów w ca łym port fe lu nie
jest lo kal nie no wo ścią. Z dru giej stro ny, w 2017 r. czę -
ściej współ pra co wa li śmy z fun du sza mi pri va te equ ity
(PE), co zwią za ne by ło z wie lo ma wyj ścia mi z in we sty -
cji lo kal nych fun du szy pri va te equ ity – mó wi Mał go -
rza ta Splett.

Zwra ca też uwa gę na nie słab ną ce za in te re so wa nie
ubez pie cze niem zna nych ry zyk po dat ko wych w Pol -
sce. – Lo kal nie pla su je my co raz wię cej te go ro dza ju po -
lis, jed nak bio rąc pod uwa gę czę sto wy so kie ry zy ko
zwią za ne z nie prze wi dy wal no ścią de cy zji pol skich or ga -
nów skar bo wych, nie któ re ry zy ka są nie ubez pie czal ne.
W po przed nim ro ku pra co wa li śmy przy pro jek tach,
gdzie klien ci de cy do wa li się nie ty le na po li sy ry zyk po -
dat ko wych, ile na po li sy ubez pie cze nia ty tu łu praw ne -
go – obok po lis W&I. Jest to szcze gól nie waż ne w przy -
pad ku, gdy ry zy ko zwią za ne z ty tu łem jest istot ne w da -
nej trans ak cji, a war tość port fo lio nie ru cho mo ści/spół -
ki wy so kie. Dzię ki od ręb ne mu ubez pie cze niu ty tu łu
praw ne go ku pu ją cy mo że osią gnąć znacz nie bar dziej
kon ku ren cyj ny koszt, nie li mi to wa ną cza so wo ochro nę
i po kry cie szer sze niż w po li sie W&I – wy ja śnia Mał go -
rza ta Splett. 

Eks pert ka wska zu je, że ten den cja cen ubez pie -
czeń trans ak cyj nych i po zio mu udzia łów wła snych
by ła po dob na. – Koszt po li sy W&I oscy lo wał w gra ni -
cach 0,8–1,4% na pol skich trans ak cjach, a udział wła -
sny zwy kle na po zio mie 0,5% war to ści przed się bior stwa
(en ter pri se va lue) – mó wi Mał go rza ta Splett.  ■

RAPORT MARSH 

Rekordowy 
wzrost liczby 
polis od ryzyka
transakcyjnego

W 2017 r. eksperci Marsh zawarli o 28%
więcej polis od ryzyka transakcyjnego
niż w roku poprzednim. Średnie limity
sumy ubezpieczenia wzrosły o 38% r/r,
na co wpływ miały rozmiar i liczba
transakcji, w których skorzystano 
z ubezpieczenia. To zasługa zwiększonej
aktywności inwestorów strategicznych
oraz funduszy private equity.

Określ swo je po trze by

Na wet naj lep szy kon sul tant czy ana li tyk biz ne so wy
nie jest w sta nie po le cić naj lep sze go roz wią za nia, gdy
bra ku je mu do kład nych in for ma cji. To za da nie dla cie -
bie. W koń cu znasz na wy lot swo ją kan ce la rię. Wy bór
roz wią za nia war to roz po cząć od ob ser wa cji te go, w ja -
ki spo sób funk cjo nu je two ja fir ma. Czy do strze gasz ja -
kieś ob sza ry, któ re war to uspraw nić? Szu kasz spo so bu
na zwięk sze nie sprze da ży? Po trze bu jesz na rzę dzia
do lep szej or ga ni za cji pra cy lub za rzą dza nia klien ta mi?
A mo że pro ble mem jest przy go to wy wa nie ra por tów
i do ku men ta cji?

Opro gra mo wa nie dla bro ke rów ubez pie cze nio wych
jest re cep tą na wie le bo lą czek. Trud no jed nak wy brać
do bre na rzę dzie, gdy de cy zje po dej mo wa ne są
„na oślep”. Przy po mi na to wte dy wbi ja nie gwo ździa
za po mo cą su szar ki. Pa mię taj, że do bre in ten cje nie za -
gwa ran tu ją suk ce su.

Ja ki jest twój bu dżet?

Kwe stia fi nan so wa jest istot na, acz kol -
wiek nie naj waż niej sza, w przy pad ku in we -
sty cji w tech no lo gię. War to po dejść
do spra wy kup na opro gra mo wa nia dla bro -
ke rów ubez pie cze nio wych przez pry zmat
in we sty cji, a nie kosz tu. Pa mię taj, że pro -
gram ma roz wią zać pro ble my, któ re prze -
szka dza ją ci w roz wi nię ciu swo jej dzia łal -
no ści. W dłu gim okre sie przy nie sie du że
oszczęd no ści, a na wet wzrost sprze da ży.

War to pa mię tać, że oprócz kosz tów po -
nie sio nych na po cząt ku pro jek tu (w za leż -
no ści od wy bra ne go mo de lu bę dą to kosz ty
in sta la cji lub sub skryp cji), do osta tecz nych
wy dat ków na le ży do dać też ewen tu al ne
kosz ty utrzy ma nia sys te mu. Pro ble mu po -
no sze nia do dat ko wych kosz tów moż na unik nąć, de cy -
du jąc się na opro gra mo wa nie w chmu rze. Dzię ki te mu
bro ker ubez pie cze nio wy nie mu si mar twić się o za bez -
pie cze nie środ ków fi nan so wych na kon fi gu ra cję wła -
sne go śro do wi ska, utrzy ma nie tej in fra struk tu ry
i wspar cia tech nicz ne go nie ob ję te go gwa ran cją.

Zwróć uwa gę 

na bez pie czeń stwo da nych

Prze ży wa li śmy nie daw no praw dzi wą go rącz kę zwią -
za ną z RODO. Cho ciaż mo men ta mi przy bie ra ła 
ona for mę nie po trzeb nej pa ni ki, to no we re gu la cje 
do ty czą ce ochro ny da nych oso bo wych zwięk szy ły zna -
czą co świa do mość po śred ni ków ubez pie cze nio wych

od no śnie bez pie czeń stwa prze twa rza nia da nych i pry -
wat no ści klien tów.

Bro ke rzy ubez pie cze nio wi, któ rzy prze cho wu ją da ne
klien tów i or ga ni zu ją pra cę w ar ku szach kal ku la cyj -
nych bądź (co gor sza) w mniej lub bar dziej upo rząd ko -
wa nej for mie pa pie ro wej, mu szą mieć się na bacz no ści.
Bez od po wied nich pro ce dur i umie jęt no ści to pro sty
spo sób, by ścią gnąć na sie bie kło po ty.

Istot ne jest za tem zwró ce nie uwa gi, czy do staw ca
roz wa ża nej przez nas tech no lo gii speł nia stan dar dy do -
ty czą ce ochro ny da nych oso bo wych.

Opro gra mo wa nie ty pu Sa aS (czy li dzia ła ją ce
w chmu rze ob li cze nio wej) pro jek to wa ne jest z my ślą
o sce na riu szach zwią za nych z wy ko rzy sty wa niem da -
nych oso bo wych osób trze cich. Dzię ki te mu od sa me go
po cząt ku roz wią za nia te ofe ru ją od po wied nie me cha ni -
zmy bez pie czeń stwa opar te m.in. na szy fro wa niu da -
nych, wie lo stop nio wym uwie rzy tel nia niu czy wy mu sza -
niu ha sła o od po wied nim po zio mie trud no ści.

De fi ni cja uda nej in we sty cji

w opro gra mo wa nie

Opro gra mo wa nie dla bro ke -
rów to opła cal na in we sty cja.
Jed nak tyl ko pod wa run kiem,
że de cy zja zo sta nie pod ję ta
w spo sób prze my śla ny. 

– Zda je my so bie spra wę, że
de cy zja o za ku pie od po wied nie go
roz wią za nia in for ma tycz ne go nie
jest pro sta dla bro ke rów ubez pie -
cze nio wych. W koń cu każ da fir -
ma ma swo je in dy wi du al ne po -
trze by – opo wia da Piotr Bar tos,
Co un try Ma na ger In sly w Pol -
sce. – Waż ne jest za tem sku pie -
nie się na naj waż niej szych ocze ki -

wa niach i per so nal ne po dej ście, któ re moż na za sto so wać
do mo de lu spraw dzo ne go na mię dzy na ro do wym ryn ku.
Kom pro mi so wym wyj ściem jest moż li wość per so na li zo wa nia
funk cjo nal no ści, a wręcz two rze nie ich od pod staw i im ple -
men ta cja w ist nie ją cym roz wią za niu. Two rząc In sly, kie ru je -
my się wła śnie tą za sa dą. Za le ży nam na do star cza niu opro -
gra mo wa nia szy te go na mia rę bro ke rów ubez pie cze nio wych
w Pol sce. Za rów no pod ką tem funk cjo nal nym, jak i ob słu gi
klien ta oraz wspar cia tech nicz ne go.                               ■

Jesteś brokerem i zadajesz sobie pytanie, czy warto kupić specjalistyczne
oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych. Jako broker bez dwóch zdań
powinieneś korzystać już z systemu IT. Tutaj pojawia się jednak inne, bardzo istotne
pytanie. Jak wybrać najlepszą technologię, która spełni pokładane w niej oczekiwania?
Trudno jest wybrać właściwie, kiedy nie do końca wiemy, co chcemy osiągnąć.

Piotr Bar tos

Jak wybrać właściwy
system informatyczny?

AKADEMIA INSLY

Jak wybrać właściwy
system informatyczny?
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R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie cze nio -
wej”: – Jak oce nia Pan przy go to wa -
nie ryn ku do wdro że nia usta wy

o dys try bu cji ubez pie czeń?
Piotr Gor ta to wicz: – Jest jesz cze du żo

do zro bie nia. Przez ostat nie 2 mie sią ce
wszy scy ży li RODO i te mat dy rek ty -
wy IDD zszedł na dal szy plan. Tym cza -
sem war to już bar dzo se rio zmie rzyć się
z te ma tem. Zo sta ły nie ca łe 4 mie sią ce,
z cze go po ło wa to wa ka cje, więc cza su nie
ma za wie le, a no wa re gu la cja do ło ży nam
obo wiąz ków.

Jest się cze go oba wiać?
– I tak, i nie. Zmian bę dzie spo ro,

zwłasz cza dla tzw. kon glo me ra tów, czy li
firm bro ker skich i agen cji po wią za nych ze
so bą lub współ pra cu ją cych. Jed nak
przy za cho wa niu od po wied niej sys te ma -
ty ki zmian, wdro że nie nie po win no być
bar dzo trud ne.

Czy jest ja kaś ścią gaw ka, z któ rej na si
Czy tel ni cy mo gli by sko rzy stać?

– Ofe ru jąc po ten cjal ne mu klien to wi
po moc we wdro że niu, pre fe ruj my zin dy -
wi du ali zo wa ne po dej ście. Wy nik na koń -
cu każ dy mu si osią gnąć ta ki sam, ale każ -
dy bro ker czy mul tia gent roz po czy na pro -
ces z in ne go po zio mu, wy ni ka ją ce go
z kon kret ne go seg men tu czy ni szy ryn ko -
wej, w ja kiej ope ru je. Ale oczy wi ście, jest
kil ka klu czo wych ob sza rów, na któ rych
trze ba się sku pić:

● Obo wiąz ki in for ma cyj ne. Tych przy -
bę dzie w du żym stop niu za rów no bro ke -
rom, jak i mul tia gen cjom. Na szczę ście to

za mknię ty ka ta log in for ma cji, klau zul
i oświad czeń, któ re go trze ba się na uczyć
i sto so wać w prak ty ce. Wie le z nich bę -
dzie wy ma ga nych w for mie pa pie ro wej,
chy ba że klient wy ra zi zgo dę na in ną for -
mę. War to więc na po cząt ku uzy skać
od klien ta ta ką zgo dę (w udo ku men to wa -
nej po sta ci). Trze ba też pa mię tać, że po -
sze rzy się nam ka ta log klien tów. Nie bę -
dzie to już tyl ko ubez pie cza ją cy czy ubez -
pie czo ny, ale każ da oso ba, któ ra pod ję ła
wo lę pod ję cia czyn no ści słu żą cych za war -
ciu przez nią umo wy ubez pie cze nia. 
Na wet je śli jej nie za war ła.

● Ana li za po trzeb klien ta. Każ dy dys try -
bu tor bę dzie zo bo wią za ny prze pro wa dzić
ta ką ana li zę, za nim za pre zen tu je pro dukt
ubez pie cze nio wy speł nia ją cy te po trze by.
W przy pad ku bro ke rów je stem spo koj ny,
że bez pro ble mu ją wy ko na ją, jed nak war -
to na tym eta pie zre wi do wać wzor ce swo -
ich do ku men tów: ra por tów dla klien ta, za -
py tań ofer to wych, po rów nań ofert.

● Re kla ma cje. Od pa ździer ni ka 2018 r.
ko niecz ne sta nie się po sia da nie i sto so wa -
nie pro ce du ry re kla ma cyj nej. Mul tia gent
i bro ker bę dą mu sie li roz pa try wać re kla -
ma cje klien tów w za kre sie nie zwią za nym
z udzie la ną ochro ną ubez pie cze nio wą.
W za kre sie zwią za nym z ochro ną re kla -
ma cje roz pa try wać mo że tyl ko za kład
ubez pie czeń. Klient nie mu si jed nak mieć
świa do mo ści, do któ re go dys try bu to ra
kie ru je re kla ma cję w ja kim za kre sie, na le -
ży więc opa no wać pro ces za rzą dza nia
„swo imi” i „ob cy mi” re kla ma cja mi.

● Sprze daż „uefek”. Pro duk ty z gru -
py 3 dzia łu 1, czy li po li sy na ży cie z fun -
du szem ka pi ta ło wym, bę dą pod le ga ły
szcze gól nej re stryk cji. Ko niecz ne bę dzie
wpro wa dze nie roz wią zań za po bie ga ją -
cych kon flik tom in te re sów, tak aby nie
mia ły one ne ga tyw ne go wpły wu na in te re -
sy klien tów. A je śli roz wią za nia te nie
chro nią wy star cza ją co przed na ru sze niem
in te re sów klien ta, na le ży po in for mo wać
go o cha rak te rze i źró dłach kon flik tu in te -
re sów.

● Wy na gro dze nie. Usta wa na ło ży
na po śred ni ków obo wią zek in for mo wa -
nia klien tów o cha rak te rze otrzy ma ne go
wy na gro dze nia, a w przy pad ku „uefek”
do dat ko wo o wy so ko ści wska źni ka kosz -
tów dys try bu cji. Jed nak sze ro ka de fi ni cja
wy na gro dze nia, jak też uży te w usta wie

sfor mu ło wa nie „w szcze gól no ści” mo gą
ro dzić wąt pli wość, czy na ży cze nie klien -
ta nie po win ni śmy in for mo wać go tak że
o wy so ko ści wy na gro dze nia.

● Prze gląd fir my i kadr. W Pol sce jest
czę stą prak ty ką współ pra ca po mię dzy
bro ke ra mi i agen ta mi czy wręcz two rze nie
grup ka pi ta ło wych. Tym cza sem usta wa
za bro ni ja kich kol wiek re la cji po mię dzy
ty mi dwo ma ty pa mi po śred ni ków. Na wet
pra cow ni cy spół ek bro ker skich wy ko nu ją -
cy „nie me ry to rycz ne” czyn no ści (księ go -
wość, ad mi ni stra cja) nie bę dą mo gli
po go dzi nach do ra biać so bie ja ko oso by
wy ko nu ją ce czyn no ści agen cyj ne.

To są klu czo we ob sza ry, ja kie trze ba
upo rząd ko wać, aby do sto so wać się do no -
wej usta wy. Oczy wi ście to nie wszyst ko,
ale umow ne 80% przy go to wa nia za pew ni.

A co z po zo sta ły mi dwu dzie sto ma pro -
cen ta mi?

– Cóż, mo gę tyl ko po le cić na sze usłu -
gi. Za pew nia my au dyt oce nia ją cy ak tu al -
ną go to wość na IDD, prze pro wa dza my
szko le nia i wspie ra my fir my w bie żą cym
pro ce sie do sto so waw czym. ■

Brokerze, czy jesteś gotowy na IDD?

Kontakt z Piotrem Gortatowiczem:

tel. 795 600 016,

piotr.gortatowicz@gortbusiness.pl

Piotr Gortatowicz, właściciel Gort Business Service, prowadzi szkolenia z zakresu

nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, wdrażającej europejską dyrektywę IDD, 

a od pół roku pomaga kancelariom brokerskim i multiagencjom w praktycznym

przygotowaniu się do funkcjonowania zgodnie z wymogami nowej ustawy. 

R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie -
cze nio wej”: – Na czym 
po le ga mo del biz ne so wy

RESO Eu ro pa Se rvi ce i Bal cia 
In su ran ce? Jak wy glą da współ pra -
ca ło tew skie go za kła du z pol skim
po śred ni kiem?

Ar tur Stę pień: – Nasz mo del
biz ne so wy po le ga na ści słej i nie -
ro ze rwal nej współ pra cy po mię -
dzy pol skim od dzia łem ło tew -
skie go to wa rzy stwa ubez pie czeń
Bal cia In su ran ce oraz przed sta -
wi cie la ge ne ral ne go – RESO Eu -
ro pa Se rvi ce. W Od dzia le sku -
pio ne są funk cje un derw ri tin go -
we, pro duk to we, ak tu arial ne,
praw ne oraz fi nan so we, na to -
miast RESO od po wia da bez po -
śred nio za sprze daż, li kwi da cję
szkód, ob słu gę klien tów oraz 
ca ły back of fi ce.

Bro ni sław Wo źnia lis: – Obie
spół ki z po wo dze niem współ pra -
cu ją ze so bą od nie mal 10 lat.
W prak ty ce sta no wi my jed ną or -
ga ni za cję, któ ra swo im za kre sem
po kry wa więk szość prac zwią za -

nych z funk cjo no wa niem za kła du
ubez pie czeń – po zo sta łe za da nia,
ta kie jak m.in. za rzą dza nie ry zy -
kiem czy kwe stie ak tu arial ne zwią -
za ne z So lven cy II, są re ali zo wa ne
przez cen tra lę spół ki na Ło twie.

W czym się spe cja li zu je cie?
A.S.: – Dzia łal ność w Pol sce

roz po czę li śmy w 2009 r. ja ko
ubez pie czy ciel de ta licz ny, ofe ru ją -
cy w głów nej mie rze ubez pie cze -
nia OC ko mu ni ka cyj ne, w tym
gra nicz ne dla oby wa te li kra jów
spo za UE wjeż dża ją cych do Pol -
ski. Jed nak zgod nie z przy ję tą stra -
te gią roz wo ju, co ro ku wpro wa -
dza my no we pro duk ty i obec nie
mo że my śmia ło po wie dzieć, że
ma my już sze ro ką ofer tę ubez pie -
czeń dla klien tów in dy wi du al nych,
biz ne so wych oraz mie nia ko mu -
nal ne go i wy se lek cjo no wa nych
pod mio tów bran ży me dycz nej.

B.W.: – Sys te ma tycz nie zwięk -
sza my swój udział w pol skim 
ryn ku. Je ste śmy co raz sil niej szym
pod mio tem w seg men cie OC

ppm, roz wi ja my się rów nież w seg -
men cie ubez pie czeń biz ne so wych. 

Ja ką ofer tę ma cie dla bro ke rów?
B.W.: – Dwa la ta te mu pod ję li -

śmy de cy zję o wej ściu w biz ne so -
wy i in sty tu cjo nal ny seg ment ryn -
ku. Od te go cza su sta le po sze rza -
my na szą ofer tę dla bro ke rów.
Dział Ob słu gi Bro ker skiej RESO
jest obec nie jed ną z naj pręż niej
roz wi ja ją cych się ko mó rek na szej
fir my. Na sze ubez pie cze nia flo to -
we, ma jąt ko we, OC firm czy gwa -
ran cje ubez pie cze nio we sta ły się
atrak cyj nym wy bo rem dla du żej
licz by pod mio tów.

A.S.: – Oprócz pro duk tów
z cie ka wym za kre sem wy róż nia
nas ela stycz ność wy ni ka ją ca z ak -
cep ta cji sze re gu klau zul bro ker -
skich, krót ki czas ocze ki wa nia
na ofer tę oraz spraw na i rze tel na 
li kwi da cja szkód.

W ja ki spo sób za zna czy cie
swo ją obec ność na XXI Kon gre sie
Bro ke rów?

A.S.: – W czwar tek, 14 czerw -
ca, zor ga ni zu je my wy da rze nie
pt. „Blu eso wy od lot”, pod czas
któ re go od bę dą się trzy blo ki 
in for ma cyj no -mu zycz ne. Już te -
raz ser decz nie za pra sza my
wszyst kich bro ke rów do Sa li 5/2
w Ho te lu Go łę biew ski, w któ rej
o godz. 10:30, 12:30 i 15:00 
roz pocz nie my po szcze gól ne 
blo ki. Każ dy z nich bę dzie do ty -
czył in ne go ob sza ru na szej 
dzia łal no ści. 

B.W.: – Czas na spo tka niach
umi li na szym go ściom wy stęp
ze spo łu blu eso we go, w któ rym
na co dzień gra... Ar tur Stę pień.
Po za tym po każ dym z trzech
spo tkań uczest ni cy wy da rze nia
bę dą mo gli wy grać „pod nieb ną
wy pra wę”, ale te raz nie chce my
zdra dzić, co to bę dzie. Niech
po zo sta nie nie spo dzian ką. Tra -
dy cyj nie bę dzie my oczy wi ście
pre zen to wać swo -
ją ofer tę tak że
na sto isku fir mo -
wym. 

Ja kie ma cie pla ny biz ne so we
w tym ro ku?

B.W.: – Na pew no bę dzie my
chcie li wzmoc nić na szą po zy cję
na ryn ku po przez dal szy wzrost
przy pi su skład ki. W cią gu ostat -
nich dwóch lat mo że my po chwa -
lić się re kor do wy mi wy ni ka mi
w do tych cza so wej dzia łal no ści
obu spół ek na pol skim ryn ku.
Zgod nie z da ny mi UFG, w okre -
sie tym od no to wa li śmy naj wyż -
szą dy na mi kę sprze da ży ubez pie -
czeń OC ppm. Roz wi ja my rów -
nież sprze daż ubez pie czeń do -
bro wol nych. W ze szłym ro ku ze -
bra li śmy łącz nie 340 mln zł przy -
pi su. Chcie li by śmy utrzy mać
trend wzro sto wy. Sta wia my rów -
nież na dia log z agen ta mi. Z te go
po wo du w ma ju po wo ła li śmy 
Ra dę Agen tów, w skła dzie któ rej
znaj du je się kil ku na stu naj sku -
tecz niej szych i naj ak tyw niej -
szych po śred ni ków z na szej
ośmio ty sięcz nej sie ci. Wni kli wie
wsłu chu je my się w ich uwa gi
i spo strze że nia.

A.S.: – Bę dzie my dą żyć
do opty ma li za cji struk tu ry port -
fe la ubez pie czeń po przez szyb -
szy roz wój pro duk tów ma jąt ko -
wych i gwa ran cji. Po nad to pra -
cu je my obec nie nad no wy mi pro -
duk ta mi – ubez pie cze nia mi oso -
bo wy mi oraz tu ry stycz ny mi.
W cią gu kil ku mie się cy po win ny
być do stęp ne w ofer cie RESO
i Bal cia. ■

RESO chętnie współpracuje z brokerami
Rozmowa z Arturem Stępniem,

dyrektorem Balcia Insurance SE

Oddział w Polsce, członkiem zarządu

RESO Europa Service Sp. z o.o., 

i Bronisławem Woźnialisem,

prezesem zarządu RESO Europa

Service Sp. z o.o. Ar tur Stę pień
Bro ni sław 
Wo źnia lis
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U
bez pie cze nie D&O (ang.
Di rec tors and Of fi cers) to
ubez pie cze nie ma jąt ko we,

de dy ko wa ne pod mio tom spra wu -
ją cym funk cje kie row ni cze w spół -
kach. Ma na ce lu za bez pie cze nie
ich ma jąt ku oso bi ste go po przez
ochro nę na wy pa dek rosz czeń
pod mio tów trze cich o na pra wie -
nie szko dy wy ni ka ją cej z dzia łań
po dej mo wa nych przez wła dze
spół ki. Ubez pie cze nie to chro ni
rów nież sa mą spół kę przed skut -
ka mi błęd nych de cy zji ka dry kie -
row ni czej, dzię ki cze mu zwięk -
sza wia ry god ność fir my
w oczach jej kon tra hen tów. Wy -
pła ta od szko do wa nia po wo du je
bo wiem, że spół ka uzy sku je pew -
ność, że szko da zo sta nie po kry ta
na wet wte dy, gdy jej wiel kość
prze kra cza zdol no ści kom pen sa -
cyj ne oso by od po wie dzial nej.
Po li sa obej mu je też sy tu ację, gdy
spół ka jest zo bo wią za na do po -
kry cia rosz cze nia w imie niu
człon ka swo ich władz.

Ubez pie cze niem D&O ob ję te
mo gą być wła dze spół ek ak cyj -
nych oraz spół ek z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią wszel kich
branż, a tak że spół dziel ni, pod -
mio tów lecz ni czych, fun da cji,
sto wa rzy szeń. To tak że pro dukt,
na któ ry szcze gól ną uwa gę po -
win ny zwró cić pod mio ty, w któ -
rych udzia łow cem są or ga ny ad -
mi ni stra cji sa mo rzą do wej, a tak -
że pra cow ni cy spół ki, pod mio ty
za gra nicz ne czy in ne pod mio ty
praw ne.

Za kres osób ob ję tych ochro -
ną ubez pie cze nio wą mo że być
bar dzo sze ro ki, w za leż no ści
od przy ję te go wa rian tu ubez pie -
cze nia. Za ło że niem po li sy
D&O jest ubez pie cze nie od po -
wie dzial no ści władz spół ki, tj.
m.in.: człon ków za rzą du, człon -
ków ra dy nad zor czej, pro ku ren -
tów, głów ne go księ go we go, jak
rów nież wszyst kich pra cow ni -
ków peł nią cych funk cje nad zor -
cze lub za rząd cze w spół ce. Nie -
mniej jed nak na ryn ku do stęp ne
są ofer ty, któ re w za leż no ści
od wy bra ne go wa rian tu ubez pie -
cze nia, obej mu ją ochro ną rów -

nież by łe, obec ne i przy szłe or ga -
ny wy ko naw cze spół ki, dy rek to -
rów za rzą dza ją cych i me ne dże -
rów, a tak że każ de go pra cow ni ka
spół ki, któ ry to po no si od po wie -
dzial ność za jej dzia ła nia. Ubez -
pie cze niem tym, w za leż no ści
od za war tej po li sy, mo gą być tak -
że ob ję ci bli scy człon ka za rzą du
lub in nej oso by ob ję tej ubez pie -
cze niem. Jest to szcze gól nie waż -
ne w przy pad ku mał żon ków
człon ków za rzą du czy też spad -
ko bier ców.

Po wyż sze na bra ło istot ne go
zna cze nia w związ ku z wej ściem
w ży cie roz po rzą dze nia Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
nr 596/2014 o nad uży ciach
na ryn ku (zwa ne MAR – Mar ket
Abu se Re gu la tion), któ re to
w spo sób fun da men tal ny zmie ni -
ło do tych cza so wy kształt bie żą -
cych obo wiąz ków in for ma cyj -
nych spół ek pu blicz nych. W świe -
tle te go roz po rzą dze nia, je dy -
nym kry te rium de ter mi nu ją cym
obo wią zek pu bli ka cji przez emi -
ten tów ra por tów bie żą cych jest
ujed no li co na w ca łej Unii Eu ro -
pej skiej de fi ni cja in for ma cji po -
uf nej, a obo wią zek oce ny, czy da -
ne zda rze nie jest in for ma cją po -
uf ną, któ rą na le ży opu bli ko wać,
spo czy wa wy łącz nie na spół -
kach. Obo wią zu ją ce roz po rzą -
dze nie dra stycz nie za ostrza rów -
nież ka ry za uchy bie nia w tym
za kre sie.

Za kres ubez pie cze nia 

Zgod nie z prze pi sa mi po -
wszech nie obo wią zu ją cy mi,
człon ko wie za rzą du po no szą od -
po wie dzial ność cy wil ną (cza sem
rów nież kar ną) za szko dy wy rzą -
dzo ne spół ce (np. art. 293 czy
też art. 483 k.s.h.). Po nad to za -
rzą dy spół ek od po wia da ją rów -
nież za za le gło ści po dat ko we
spół ki, so li dar nie ze spół ką ca -
łym swo im ma jąt kiem (art. 116

Or dy na cji po dat ko wej). Bio rąc
pod uwa gę fakt, że fi nan so we
skut ki błęd nych de cy zji lub za -
nie chań za rzą du spół ki, wy ni ka -
ją ce z obo wią zu ją cych prze pi -
sów, mo gą osią gać wie lo mi lio no -
we su my, ubez pie cze nie
D&O chro ni oso by ubez pie czo -
ne przed ko niecz no ścią po no sze -
nia tych wy dat ków. Uru cho mi
się za rów no w przy pad ku rosz -
cze nia ze stro ny kon tra hen ta, ak -
cjo na riu sza czy pra cow ni ka, jak
i po zwu ze stro ny sa mej spół ki.
Po li sa obej mu je rosz cze nia od -
szko do waw cze zwią za ne z wy ko -
ny wa ną funk cją, ale rów nież za -
pew nia po kry cie kosz tów obro ny
w po stę po wa niach kar nych, kar -
nych skar bo wych, ad mi ni stra cyj -
nych czy też cy wil no praw nych.

Ubez pie cze nie D&O chro ni
przed sy tu acja mi, w któ rych
szko da na stą pi ła na sku tek bra -
ku na le ży tej sta ran no ści. Do ty -
czy to za rów no na ru sze nia ogól -
nych prze pi sów pra wa, jak i sta -
tu tu sa mej spół ki. Do za kre su
ochro ny za li cza my rów nież
skut ki złych de cy zji, a wpro wa -
dzo ne w wa run kach ogól nych
umo wy ubez pie cze nia klau zu le
do dat ko we po zwa la ją ubez pie -
cza ją cym na do sto so wa nie za -
kre su ochro ny do in dy wi du al -
nych po trzeb (np. w przy pad ku
fu zji lub prze ję cia moż li wość
roz sze rze nia ochro ny na rosz -
cze nia pod nie sio ne prze ciw ko
ubez pie czo ne mu).

Jed nak że, jak w każ dej umo -
wie ubez pie cze nia, tak i w po li -
sie D&O, wy stę pu ją prze słan ki
wy łą cza ją ce od po wie dzial ność
ubez pie czy cie la za szko dę.

W pierw szej ko lej no ści na le ży
wy mie nić umy śl ność przy po dej -
mo wa niu błęd nych de cy zji lub
przy od stą pie niu od prze pi sów
pra wa. Ko lej ną prze słan ką jest
wie dza oso by ubez pie czo nej co
do błę du przy da nej czyn no ści.

Tym sa mym nie tyl ko umy śl ność
mo że po wo do wać wy łą cze nie
od po wie dzial no ści ubez pie czy -
cie la, lecz rów nież ra żą ce nie -
dbal stwo.

Wśród po pu lar nych wy łą czeń
w ubez pie cze niach od po wie -
dzial no ści cy wil nej osób zaj mu -
ją cych klu czo we sta no wi ska
w przed się bior stwie wska zać na -
le ży rów nież zgło sze nie szko dy
w ra mach in nej umo wy ubez pie -
cze nia, brak od po wie dzial no ści
ubez pie czy cie la z ty tu łu kar,
grzy wien są do wych i ad mi ni stra -
cyj nych, a tak że po dat ków i in -
nych kwot płat nych w związ ku
z po dat ka mi.

Oce na ry zy ka

Przed przy go to wa niem in dy -
wi du al nej ofer ty, ubez pie czy ciel
do ko nu je oce ny ry zy ka. W tym
ce lu ana li zie pod da ne zo sta ją
m.in. ta kie in for ma cje, jak:

● ro dzaj dzia łal no ści spół ki
i jej pod sta wo we da ne fi nan so we
(su ma bi lan so wa, ka pi tał wła sny,
ob ro ty, wy nik fi nan so wy),

● do świad cze nie osób ubez -
pie czo nych i sys te my kon tro li
we wnętrz nej,

● w przy pad ku spół ek gieł do -
wych: miej sce ob ro tu, prze bieg
no to wań od wej ścia na gieł dę,

● istot ne prze ję cia i fu zje
z udzia łem spół ki czy też zna czą -
ca re struk tu ry za cja spół ki w za -
kre sie za trud nie nia lub ob sza rów
dzia łal no ści,

● do tych cza so wa hi sto ria
szko do wo ści spół ki.

Oczy wi ście, ubez pie czy ciel
naj bar dziej za in te re so wa ny bę -
dzie pod mio ta mi z do brą kon dy -
cją fi nan so wą i z „czy stą” hi sto -
rią szko dy, któ re to dzia ła ją
na ryn ku mi ni mum dwa la ta ob -
ro to we. W przy pad ku gor szej
kon dy cji fi nan so wej oraz w przy -
pad ku gdy spół ka dzia ła kró cej
niż dwa la ta, de cy zja o przed sta -

wie niu ofer ty po dej mo wa na jest
każ do ra zo wo w opar ciu o do dat -
ko we do ku men ty.

Dla pra wi dło wej oce ny ry zy ka
wy ma ga ne jest ob li ga to ryj ne
przed sta wie nie na stę pu ją cych
do ku men tów:

● ra port fi nan so wy spół ki
(skon so li do wa ny w przy pad ku
Gru py Ka pi ta ło wej) za ostat ni
za mknię ty rok bi lan so wy wraz
opi nią au dy to ra (je śli by ła przy -
go to wy wa na),

● ra port kwar tal ny za ostat ni
za mknię ty kwar tał bie żą ce go ro -
ku bi lan so we go,

● ak tu al ny KRS spół ki.

Do dat ko wo, ubez pie czy ciel
wy ma gać mo że biz ne spla nu
bądź pla nu re struk tu ry za cji (np.
w sy tu acji sła bej kon dy cji fi nan -
so wej spół ki lub je śli spół ka dzia -
ła kró cej niż 2 la ta ob ro to we).
Nie za leż nie od po wyż sze go,
pod czas pro ce su przy go to wy wa -
nia ofer ty ne go cja tor/ubez pie -
czy ciel mo że po pro sić o in ne do -
dat ko we do ku men ty bądź in for -
ma cje nie zbęd ne do pra wi dło wej
oce ny ry zy ka.

Pod su mo wu jąc, ubez pie cze -
nie od po wie dzial no ści cy wil nej
osób zaj mu ją cych klu czo we sta -
no wi ska w przed się bior stwie,
czy li po li sa D&O, po win no być
uzu peł nie niem umów ubez pie -
cze nia od po wie dzial no ści cy wil -
nej pro wa dzo nej dzia łal no ści. Jej
za war cie po zwa la spół ce za bez -
pie czyć się przed szko dą zwią za -
ną z nie od po wied ni mi de cy zja mi
osób od po wie dzial nych za funk -
cjo no wa nie spół ki.

Ana li zu jąc po wyż sze in for ma -
cje uznać na le ży, że po sia da nie
przez spół kę pu blicz ną ubez pie -
cze nia D&O po win no być ob li -
ga to ryj nym ele men tem za rzą dza -
nia ry zy kiem.

Ra fał Czer niak
bro ker ubez pie cze nio wy 

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 o nadużyciach na rynku,

zwane MAR, Market Abuse Regulation, w sposób fundamentalny zmieniło dotychczasowy kształt

bieżących obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Obowiązujące rozporządzenie drastycznie

zaostrza również kary za uchybienia w tym zakresie.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU

D&O w zarządzaniu ryzykiem


