
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!                ■

www.gu.com.pl Gazeta Ubezpieczeniowa nr 24 (999) 11–17 czerwca 2018

BROKER10

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! 
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