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P
o pierw szej kon ster na cji
i oba wach o przy szłość mu -
sia ła przyjść re flek sja, że

aby moż na by ło mó wić o ja kiej -
kol wiek przy szło ści, na le ży na -
tych miast pod jąć swo je obo wiąz ki
bro ker skie i oto czyć na szych
klien tów opie ką. Gdyż ta ka sa ma
kon ster na cja i oba wa nie by ła
i im ob ca, a ci, któ rzy zo sta li naj -
bar dziej do tknię ci utra tą moż li -
wo ści za rob ko wa nia, po trze bo -
wa li i po trze bu ją na dal na szej
naj więk szej uwa gi.

Po pierw sze – bez piecz nie 

prze pro wa dzić klien ta 

do no wej rze czy wi sto ści

Ubez pie cze nia mie nia po zo -
sta ją w mo cy i wszel kie szko dy
w ma jąt ku firm z ty tu łu nie prze -
wi dzia nych zda rzeń są na bie żą -
co ob słu gi wa ne przez bro ke rów
i ubez pie czy cie li. 

W za leż no ści od sy tu acji kon -
kret ne go klien ta na le ży zwró cić
uwa gę na róż ne ele men ty. 

U klien tów zmu szo nych za -
trzy mać cał ko wi cie bądź czę ścio -
wo swo ją dzia łal ność przede
wszyst kim na le ży spraw dzić, czy
zgod nie z o.w.u. spod ochro ny
wy łą czo ne są bu dyn ki, sprzę ty
i in ne ele men ty ma jąt ku, opusz -
czo ne lub nie wy ko rzy sty wa ne
przez okres dłuż szy niż okre ślo na
licz ba dni. A mo że dla utrzy ma -
nia ochro ny trze ba ten fakt zgło -
sić ubez pie czy cie lo wi i pod jąć
wy ma ga ne przez nie go dzia ła nia
za bez pie cza ją ce ma ją tek w cza -
sie po sto ju. 

Dziś już wła ści wie wszy scy li -
czą cy się ubez pie czy cie le przed -
sta wi li swo je za le ce nia w tej ma -
te rii, tj. np. od po wied nie usta -
wie nie pa ra me trów po szcze gól -
nych in sta la cji oraz za bez pie cze -
nie urzą dzeń, za rzą dze nie me -
dia mi, uzgod nie nia w za kre sie
ochro ny i mo ni to rin gu czy też
po moc ni czych za bez pie czeń

prze ciw po ża ro wych. Mu si my pa -
mię tać, że ry zy ko szkód w trak -
cie po sto ju wca le nie ma le je,
zmie nia się tyl ko ich cha rak ter. 

U klien tów, któ rzy zmie nia ją
spo sób dzia ła nia, naj waż niej sze
są dwa ob sza ry. 

W przy pad ku przej ścia
na pra cę zdal ną ko niecz ne mo że
oka zać się roz sze rze nie li sty
miejsc ubez pie cze nia. Trze ba pa -
mię tać, że w przy pad ku nie któ -
rych branż pra cow ni cy za bie ra ją
do do mu nie tyl ko kom pu te ry
służ bo we, ale też in ne spe cja li -
stycz ne sprzę ty i na rzę dzia o wy -
so kiej war to ści. W ra zie szko dy
mo że my mieć do czy nie nia z od -
mo wą wy pła ty od szko do wa nia
z uwa gi na to, że mie nie znaj du -
je się po za umó wio ną z ubez pie -
czy cie lem lo ka li za cją. Ko lej ną
kwe stią, o któ rej na le ży przy tej
oka zji pa mię tać, jest za bez pie -
cze nie trans por tu sprzę tu fir mo -
we go do miej sca za miesz ka nia
pra cow ni ka.

W przy pad ku zmia ny pro fi lu
pro duk cji nie na le ży za po mi nać
o ana li zie oraz no ty fi ka cji ry zy ka
prze wi dzia nej przez art. 815 k.c.
Prze cież roz po czę cie pro duk cji
pły nu do de zyn fek cji w miej sce
do tych czas pro du ko wa nych na -
po jów ga zo wa nych z pew no ścią
nie po zo sta je bez wpły wu na po -
ziom ry zy ka.

U klien tów, dla któ rych obec na
sy tu acja oka zu je się szan są na zro -
bie nie zło tych in te re sów, pa mię taj -
my o kwe stiach zwią za nych z do -
ubez pie cze niem, w szcze gól no ści
w za kre sie utra ty zy sku. 

W każ dym z po wyż szych
przy pad ków to wła śnie my ja ko
bro ke rzy mu si my wła ści wie wy -
peł nić przy na leż ną nam ro lę wy -
dzia łu ds. ubez pie czeń. Nie
od dziś wia do mo, że w na tło ku
waż nych spraw ubez pie cze nia są
spy cha ne na plan dal szy lub
w ogó le się o nich za po mi na.

Po dru gie – utrzy mać 

ubez pie cze nie ja ko pro dukt

pierw szej po trze by 

Ogra ni cze nie, a w wie lu przy -
pad kach cał ko wi te za trzy ma nie
dzia łal no ści nie któ rych sek to rów
go spo dar ki bę dzie mia ło po waż -
ne kon se kwen cje. Z róż nych
stron pa da ją pro po zy cje roz wią -
zań ma ją cych zmi ni ma li zo wać
ewen tu al ne stra ty fi nan so we
przed się bior ców i kon su men tów,
w po sta ci np. tar czy an ty kry zy -
so wej. Część po stu lo wa nych ulg
czy zmian do ty czy tak że ryn ku
ubez pie czeń. Ana li zu jąc moż li -
wo ści, war to pa mię tać o tym, że
sek tor ubez pie czeń ma swo ją
spe cy fi kę. Wszel kie po ja wia ją ce
się pro po zy cje sys te mo we po -
win ny za tem uwzględ niać za cho -
wa nie płyn no ści i sta bil no ści po -
szcze gól nych to wa rzystw.

Oczy wi ście na dru gim bie gu -
nie po ja wia ją się bar dzo kon kret -
ne po trze by klien tów, któ rzy zna -
le źli się w kło po tli wej sy tu acji.
Jak wska za łem wy żej, pod sta wo -
wym czyn ni kiem, o któ rym nie
wol no za po mi nać, jest fakt, że
wraz z za wie sze niem bądź ogra -
ni cze niem dzia łal no ści ry zy ko
po wsta nia szkód w ma jąt ku wca -
le nie ma le je. Cza sa mi wręcz ro -
śnie. Ow szem, z jed nej stro ny
zmniej sza się ewen tu al ność wy -
pad ków i zda rzeń wy ni ka ją cych
z dzia łal no ści ope ra cyj nej, czy li
m.in. spo wo do wa nych przez pra -
cow ni ków i klien tów czy też
w za kre sie awa rii ma szyn. Jed -
nak z dru giej stro ny wzra sta ry -
zy ko szkód spo wo do wa nych ży -
wio ła mi, czyn ni ka mi at mos fe -
rycz ny mi czy awa ria mi me diów,
jak do pływ prą du lub wo dy. 

Brak pra cow ni ków w sie dzi -
bie fir my mo że unie moż li wić
szyb kie wy kry cie uster ki i pod ję -
cie od po wied nich dzia łań ogra -
ni cza ją cych roz miar szkód. Dla -

te go ogra ni cza nie za kre su czy na -
wet re zy gna cja z ochro ny po win -
na być „osta tecz ną osta tecz no -
ścią”. Co z te go, że za osz czę dzi -
my na kosz cie skład ki, któ ra sta -
no wi pro mi le czy na wet uła mek
pro mi la po sia da ne go ma jąt ku, je -
śli po tem nie bę dzie my mie li środ -
ków na re mont czy od bu do wę bu -
dyn ku, np. po za la niu.

Bu du ją ce jest przy tym to, że
ubez pie czy cie le są otwar ci na ne -
go cja cje i po moc przed się bior -
com w prze trwa niu sy tu acji kry -
zy so wej. W koń cu isto tą ryn ku
ubez pie czeń jest za pew nie nie
wspar cia w trud nych chwi lach.
Przede wszyst kim jed nak ubez -
pie cze nie mo że oka zać się pod -
sta wą od bu do wy po ten cja łu za -
rów no w cza sie pan de mii, jak
i po niej. Jesz cze nie daw no nie -
któ rzy przed się bior cy pod cho dzi -
li nie chęt nie na wet do ubez pie -
czeń mie nia, ar gu men tu jąc, że
stać ich na sa mo dziel ne po kry cie
ewen tu al nych strat. Po dłuż szym

po sto ju wol nych środ ków fi nan -
so wych mo że po pro stu nie być. 

Pa mię taj my przy tym, że w przy -
szło ści od two rze nie pro gra mu
ubez pie cze nia na tych sa mych wa -
run kach, tak że ce no wych, mo że
nie być moż li we, szcze gól nie
w przy pad ku branż, w któ rych
w wy ni ku prze sto ju i po nie sio nych
strat wzra sta ry zy ko mo ral ne. Go -
rzej mo że wy glą dać też przy szła
ofer ta ubez pie czeń ma jąt ko wych
w ogó le. Jak po ka zu ją naj now sze
da ne KNF pod su mo wu ją ce 2019
r., łącz na war tość od szko do wań
wy pła co nych z ty tu łu ubez pie czeń
od ży wio łów wzro sła o 27% rok
do ro ku, a z ty tu łu in nych szkód
rze czo wych o 18%. War tość ze bra -
nej skład ki by ła na to miast wyż sza
je dy nie o 7% w przy pad ku po lis
od ży wio łów i 6% w ubez pie cze -
niach in nych szkód rze czo wych. 

Ze wzro stem cen mu szą się li -
czyć przede wszyst kim ubez pie -
cze ni o naj wyż szej szko do wo ści
oraz przed sta wi cie le branż kla sy -
fi ko wa nych ja ko pod mio ty pod -

wyż szo ne go ry zy ka, przy czym,
jak wska za łem wy żej, ich ka ta log
mo że się w naj bliż szym cza sie
ra dy kal nie po sze rzyć.

Po trze cie – bez piecz nie

po wró cić do nor mal nej

dzia łal no ści

Dzi siej sza sy tu acja ma du ży
wpływ na za cho wa nia klien tów
oraz ubez pie czy cie li. Prze sta wie -
nie się z dnia na dzień na pra cę
zdal ną wpły wa przede wszyst -
kim na szer sze niż do tych czas
sto so wa nie na rzę dzi cy fro wych
w sprze da ży i ob słu dze po lis,
a tak że li kwi da cji szkód.

Z jed nej stro ny wy pła ta świad -
czeń jest uprosz czo na i za zwy czaj
na stę pu je szyb ciej, ale z dru giej
przy sprze da ży czy od no wie niach
po lis un derw ri te rzy ostroż niej
pod cho dzą do ofer to wa nia i wy -
ce ny ry zy ka, po nie waż nie ma ją
moż li wo ści po głę bio ne go i oso bi -
ste go au dy tu za bez pie czeń. 

Dla te go na le ży pa mię tać
o tym, że dzi siaj wszyst ko mo że
trwać nie co dłu żej, za rów no
po stro nie klien tów w za kre sie
zbie ra nia da nych i prze ka zy wa -
nia nam in for ma cji nie zbęd nych
do prze pro wa dze nia APK, jak
i po stro nie ubez pie czy cie li w za -
kre sie naj pierw ofer to wa nia,
a pó źniej wy sta wia nia do ku men -
tów ubez pie cze nia. 

Od stro ny tech nicz nej klien ci
przy go to wu ją cy się do po wro tu
do re gu lar nej dzia łal no ści mu szą
pa mię tać, że przed po now nym
roz ru chem war to do kład nie
spraw dzić stan mie nia i je go za -
bez pie czeń. Zno wu trze ba wska -
zać, że ry zy ko awa rii sprzę tów
czy in sta la cji, któ re przez ja kiś
czas by ły nie uży wa ne, jest zde cy -
do wa nie wyż sze niż w przy pad -
ku mie nia eks plo ato wa ne go bez
prze rwy. War to więc pod tym ką -
tem do ko nać rów nież prze glą du
i ewen tu al ne go od świe że nia pro -
gra mu ubez pie czeń na szych
klien tów. I nie za po mi naj my
przy tym o no ty fi ka cji ry zy ka
zwią za nej z po dej mo wa niem
na no wo re gu lar nej dzia łal no ści.

Za miast pod su mo wa nia

Je ste śmy bro ke ra mi ubez pie -
cze nio wy mi. Wy ko nu je my za -
wód speł nia ją cy wszyst kie prze -
słan ki za wo du za ufa nia pu blicz -
ne go. Try bu nał Kon sty tu cyj ny
w orze cze niu z 7 ma ja 2002 r.
(w spra wie SK 20/00) orzekł
m.in.: że „Za wód za ufa nia pu -
blicz ne go” to za wód po le ga ją cy
na ob słu dze oso bi stych po trzeb
ludz kich, wią żą cy się z przyj mo wa -
niem in for ma cji do ty czą cych ży cia
oso bi ste go i zor ga ni zo wa ny w spo -
sób uza sad nia ją cy prze ko na nie
spo łecz ne o wła ści wym dla in te re -
sów jed nost ki wy ko rzy sty wa niu
tych in for ma cji przez świad czą -
cych usłu gi.

Bez wzglę du na to, jak bar dzo
pom pa tycz nie mo że to za -
brzmieć, mu si my sta nąć w jed -
nym sze re gu z lu dźmi, któ rzy
w tej trud nej chwi li nie mo gą po -
wie dzieć „pas”. Z pie lę gniar ka -
mi, le ka rza mi, stra ża ka mi, po li -
cjan ta mi, ener ge ty ka mi czy li sto -
no sza mi. Każ dy z nas ma swo ją
ro lę do ode gra nia i nie ma miej -
sca na wy krę ty. My, bro ke rzy
ubez pie cze nio wi mu si my za -
dbać o bez pie czeń stwo na szych
klien tów i po móc im w tym
trud nym cza sie. Za opie ko wać
się po pro stu...

Skrom niut ko ot, 
na wła sną miar kę
Maj struj my coś, 
cho ciaż by ar kę (...), 
Rób my swo je, Rób my swo je, 
Mo że to coś da? Kto wie?...
Bą dźcie zdro wi.

Łu kasz Zoń
pre zes SPBU iR

Po prostu róbmy swoje 
Klątwa „Obyś żył w ciekawych czasach” dopadła nas niespodziewanie i w krótkim czasie wywróciła

nasze życie do góry nogami. Musieliśmy się w szybkim tempie przestawić na pracę zdalną, zmienić

nawyki biznesowe i w jeszcze większym stopniu niż dotychczas zaufać nowoczesnej technologii. 

Ubezpieczenie może okazać się

podstawą odbudowy potencjału

zarówno w czasie pandemii, 

jak i po niej. Jeszcze niedawno

niektóry przedsiębiorcy podchodzili

niechętnie nawet do ubezpieczeń

mienia, argumentując, że stać ich 

na samodzielne pokrycie

ewentualnych strat. Po dłuższym

postoju wolnych środków

finansowych może po prostu nie być. 

Raz Noe 
wypił wina dzban
I rzekł do synów – Oto
Przecieki z samej 
góry mam,
Chłopaki, 
idzie potop!

(W. Młynarski)


