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P
o mi mo tak na głe go i szyb -
kie go roz wo ju sta nu za gro -
że nia na sza spół ka by ła

przy go to wa na. Już w 2012 r.
przy go to wa li śmy „Pro ce du rę cią -
gło ści dzia ła nia”, któ rą re gu lar -
nie ak tu ali zo wa li śmy. Dzię ki te -
mu ma my go to we sce na riu sze
po stę po wa nia. Nie są dzi li śmy
jed nak, że kie dy kol wiek bę dzie -
my mu sie li wpro wa dzić plan
dzia ła nia, któ ry stwo rzy li śmy
na wy pa dek sy tu acji kry zy so wej.
A jed nak wła śnie te raz się z nią
mie rzy my. 

– Naj waż niej sza dla nas jest
ochro na zdro wia, a tak że za pew -
nie nie, że fir ma bę dzie dzia ła ła
bez za rzu tu. Z my ślą o tym pod ję -
li śmy de cy zję o zmia nie mo de lu
funk cjo no wa nia or ga ni za cji.
Szyb ko za re ago wa li śmy i dzię ki
te mu, pra cu jąc zdal nie, za cho wa -
li śmy peł ną cią głość dzia ła nia,
rów nież biz ne so wą. Nie by ło by to
moż li we bez za an ga żo wa nia na -
szych pra cow ni ków, któ rzy jak
zwy kle są nie za stą pie ni i sta no -
wią o si le na szej spół ki – mó wi
Piotr Na rloch, pre zes za rzą du
In ter Risk.

– Wszy scy mu si my od na leźć
się w no wej rze czy wi sto ści. Dzię ki
od po wied nie mu przy go to wa niu
i wdro że niu pla nu mo że my na dal
pra co wać bez za kłó ceń. Każ dy
z na szych pra cow ni ków w peł ni
an ga żu je się w wy ko ny wa nie swo -
ich obo wiąz ków. Za rów no klien -
ci, jak i part ne rzy mo gą li czyć
na na sze wspar cie – mó wi 
Da niel Ka li szuk, czło nek za rzą -
du In ter Risk.

Do sto so wa li śmy nasz spo sób
funk cjo no wa nia i wdro ży li śmy
wie le dzia łań:

1. Pra cu je my w mo de lu roz -
pro szo nym. Je ste śmy jed nak
do dys po zy cji na szych part ne -
rów biz ne so wych i klien tów –
żad ne za py ta nie nie po zo sta nie
bez od po wie dzi. Wła śnie w ta -
kich oko licz no ściach sta ra my się
być jesz cze bar dziej po moc ni niż
za wsze. 

2. Ma my nie zbęd ne na rzę -
dzia, aby być w kon tak cie z in ny -
mi i bez za kłó ceń mo że my wy ko -
ny wać swo je obo wiąz ki. Za chę -
ca my, aby kon tak to wać się z na -
mi po przez e -ma il czy te le fon.
Spo tka nia ogra ni cza my do mi ni -
mum – ko rzy sta my z te le kon fe -
ren cji i wi de okon fe ren cji.

3. Klien ci i part ne rzy mo gą
ko rzy stać z na szych usług elek -
tro nicz nie. Do ty czy to ca łe go
pro ce su – od za war cia po li sy, po -
przez ob słu gę, li kwi da cję i roz li -
cze nie. 

4. Za chę ca my i re ko men du je -
my, aby ko rzy stać z moż li wo ści

za war cia po li sy mo bil nej. Dzię ki
te mu moż na ku pić ubez pie cze -
nie bez wy cho dze nia z do mu.
Pro ces wy sta wie nia ofer ty
i wnio sku jest in tu icyj ny, a je go
prze bieg po dob ny do pro ce su
wy sta wia nia po li sy tra dy cyj nej.
Od by wa się to po przez nasz por -

tal sprze da żo wy i e -ma il, a płat -
ność moż li wa jest za po śred nic -
twem PayU. Na si pra cow ni cy za -
wsze słu żą po mo cą, je że li po ja -
wią się ja kie kol wiek trud no ści
lub wąt pli wo ści.

5. Wpro wa dzi li śmy zdal ny pro -
ces ofe ro wa nia i za wie ra nia umów
ubez pie czeń kor po ra cyj nych:

● Za war cie umo wy ubez pie -
cze nia oraz po twier dze nie do ku -
men tów ubez pie cze nio wych re -
ali zu je my, uży wa jąc pod pi su
kwa li fi ko wa ne go lub pod pi su od -
two rzo ne go me cha nicz nie.

● Oce nę ry zy ka prze pro wa -
dza my na pod sta wie in for ma cji,
da nych, oświad czeń zło żo nych
przez klien ta lub re pre zen tu ją ce -
go go bro ke ra.

● Wa run ki za war cia umo wy
ubez pie cze nia za rów no w przy -
pad ku kon ty nu acji uprzed nio za -
war tej umo wy, jak i no wej umo -
wy czy zmia ny wa run ków trwa ją -
cej umo wy usta la my in dy wi du al -
nie, uwzględ nia jąc re al ny kon -
tekst funk cjo no wa nia przed się -
bior cy czy in sty tu cji. 

6. Czo ło wa po zy cja na ryn ku
gwa ran cji ubez pie cze nio wych
zo bo wią zu je! Za cho wu je my cią -
głość skom pli ko wa ne go praw nie
pro ce su udzie la nia gwa ran cji: 

● W ta kim stop niu, w ja kim
jest to praw nie moż li we, wy ko -
rzy stu je my pod pis elek tro nicz ny
do za war cia umów w spra wie
udzie la nia gwa ran cji, anek sów
do tych umów, usta na wia nia za -
bez pie czeń, wy sta wia nia li stów
gwa ran cyj nych.

● Wy stą pi li śmy do klu czo -
wych be ne fi cjen tów – in sty tu cji
pu blicz nych – o ho no ro wa nie
do ku men tu gwa ran cji z pod pi -
sem elek tro nicz nym.

● Bio rąc pod uwa gę fakt, że
nie któ re prze pi sy (np. pra wo we -
kslo we) unie moż li wia ją w świe -
tle obec nych in ter pre ta cji wy ko -
rzy sta nie zdal nych tech nik,
wpro wa dzi li śmy dy żu ry za rów no
w Cen tra li, jak i w na szych od -
dzia łach.

7. Ofe ru je my w peł ni elek tro -
nicz ną li kwi da cję szkód, któ ra po -
zwa la unik nąć spo tkań z oso ba mi
trze ci mi w za mknię tych po miesz -
cze niach, jak dom czy miesz ka -
nie. W pro ce sie li kwi da cji:

● Udo stęp nia my trzy ka na ły
elek tro nicz ne go zgła sza nia szkód.

● Klient mo że sa mo dziel nie
zli kwi do wać szko dę, ko rzy sta jąc
z apli ka cji, do któ rej link otrzy -
mu je po zgło sze niu szko dy. Apli -
ka cja umoż li wia prze ka za nie
zdjęć do wy ce ny, nie za leż nie
od ich wiel ko ści czy licz by.

● Dla na szych klien tów do -
stęp ne są rów nież wi de ooglę dzi -
ny, dzię ki któ rym nie ma po trze by
spo ty ka nia się z rze czo znaw cą.

8. Na si kon sul tan ci zaj mu ją -
cy się usłu gą as si stan ce tak że

funk cjo nu ją w try bie zdal nym.
Do dys po zy cji po zo sta je 360
firm po mo co wych i 1700 ho -
low ni ków na te re nie Pol ski.
W kwe stii świad cze nia usług as -
si stan ce po za gra ni ca mi do sto -
so wu je my się do od po wied nich
prze pi sów pra wa.

9. Każ dy z warsz ta tów w ra -
mach Sie ci Warsz ta tów Part ner -
skich dzia ła bez za kłó ceń. Na si
klien ci mo gą więc bez pro ble mu
ko rzy stać z ich usług, gdy zaj dzie
ta ka po trze ba.

10. Je ste śmy ze so bą w sta -
łym kon tak cie. Dy rek to rzy od -
dzia łów co dzien nie spo ty ka ją
się z za rzą dem po przez te le kon -
fe ren cję, pod czas któ rej na bie -
żą co oma wia ją po trze by sie ci
sprze da ży i part ne rów biz ne so -
wych. Na si pra cow ni cy po zo -
sta ją w cią głym kon tak cie z ko -
le ga mi i ko le żan ka mi z pra cy. 

11. Pra cow ni cy na szych od -
dzia łów na dal spraw nie wy ko nu -
ją swo je obo wiąz ki, jed nak w try -
bie zdal nym. Klien ci i part ne rzy
bez pro ble mo wo się z na mi skon -
tak tu ją po przez e -ma il czy te le -
fon. Po nad to na dal przyj mo wa na
jest pocz ta i prze sył ki ku rier skie. 

12. Na bie żą co mo ni to ru je my
zdro wie na szych pra cow ni ków
i ich ro dzin. Re gu lar nie prze ka -
zu je my in for ma cje, jak mi ni ma li -
zo wać ry zy ko za ra że nia ko ro na -
wi ru sem. 

13. W na szym Cen trum Roz -
li cze nio wym tak że zo sta ły wpro -

wa dzo ne pro ce du ry do sto so wa -
ne do obec nie pa nu ją cej sy tu acji.

● Ska ny lub zdję cia do ku -
men tów, któ re wy ma ga ją do -
star cze nia do ubez pie czy cie la,
po śred ni cy i klien ci mo gą prze -
sy łać na skrzyn kę ko re spon den -
cja@in ter risk.pl lub na skrzyn -
ki prze zna czo ne dla po śred ni -
ków w każ dym od dzia le. Ory gi -
na ły do ku men tów moż na bę -
dzie prze ka zać po unor mo wa -
niu sy tu acji. 

● Wpro wa dzi li śmy tak że elek -
tro nicz ny obieg dys po zy cji wy -
płat zwro tów skła dek dla klien -
tów, wy sy ła my do klien tów in for -
ma cje usta wo we i po li sy pro lon -
go wa ne. 

● Na sze Cen trum Roz li cze -
nio we do stęp ne jest pod te le fo -
nem w go dzi nach 8–19.

14. Po nad to udo stęp nia my
waż ne in for ma cje na na szej stro -
nie in ter ne to wej i pro fi lu na Fa -
ce bo oku. Sta wia my rów nież
na pro mo cję po przez ka na ły
elek tro nicz ne. Wy ko rzy sta my
ma te ria ły in for ma cyj ne i pro mo -
cyj ne w wer sji elek tro nicz nej,
a na Fa ce bo oku opu bli ku je my
po sty, któ re po śred ni cy bę dą mo -
gli wy ko rzy sty wać na swo ich
pro fi lach.

15. Na szym prio ry te tem jest
zdro wie klien tów, po śred ni ków
oraz pra cow ni ków. Klien tów za -
chę ca my do kon tak tów z le ka -
rzem za po mo cą in ter ne tu i kon -
sul ta cji te le fo nicz nych. Jest to
szcze gól nie waż ne dla osób star -
szych i prze wle kle cho rych.     ■
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JAK INTERRISK PRZYGOTOWAŁ SIĘ DO PANDEMII KORONAWIRUSA

Odpowiedzialni w każdym czasie! 
W obliczu nowej dla nas wszystkich i niezwykle trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się z powodu pandemii

koronawirusa, InterRisk postawił przed sobą dwa priorytetowe cele: 1. bezpieczeństwo klientów, partnerów,

pracowników i ich rodzin; 2. wsparcie projektów biznesowych realizowanych przez naszych partnerów.

Daniel Kaliszuk
członek zarządu

InterRisk

Piotr Narloch 
prezes zarządu

InterRisk



Przy cią ga ją cy ty tuł? Te go sa me go zda nia by li Ame -

ry ka nie, i to jesz cze dłu go przed pan de mią. Ty tuł e -

-ma ila „nie je steś sam” przy cią gnął znacz nie wię -

cej od bior ców niż „iPho ne 8-50%” (czy ja koś tak).

Przy pa dek? Nie wy da je mi się. I po wta rzam, to by -

ło do bre dwa la ta te mu, kie dy mo gli śmy pójść

do biu ra, a świę ta spę dzić z ro dzi ną. A i tak wie le

osób czu ło się zwy czaj nie sa mot nie. 

3MINĄŁ TYDZIEŃ
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T
ej zmia nie za in te re so wa nia
trud no się dzi wić, sko ro np.
wszyst ko wska zu je na to,

że już nie dłu go z pol skie go ryn ku
znik nie ko lej na mar ka, i to wsku -
tek upa dło ści.

To już jest ko niec – te sło wa
prze bo ju Elek trycz nych Gi tar
naj le piej od da ją sy tu ację Ge fiona
po nie daw nej de cy zji duń skie go
nad zo ru fi nan so we go, któ ry
w wy ni ku od rzu ce nia pla nu na -
praw cze go ubez pie czy cie la za ka -
zał mu sprze da wa nia no wych
pro duk tów ochron nych oraz
wzno wień po lis już funk cjo nu ją -
cych (czy taj na str. 8). 

Wpraw dzie Fi nan stil sy net za -
strzegł, że je go de cy zja mo że zo -
stać cof nię ta, je śli za kład przed -
sta wi wia ry god ny plan lub po -
twier dze nie, że speł nia ka pi ta ło -
wy wy móg wy pła cal no ści, ale
chy ba ma ło kto w to wie rzy. Je śli
do tej po ry Ge fion nie po tra fił
spro stać wa run kom na rzu co nym
mu przez duń ski nad zór, i to w sy -
tu acji, gdy miał świa do mość, że
nie speł nie nie ich bę dzie mia ło
po waż ne kon se kwen cje, to trud -
no spo dzie wać się, że te raz na gle
spo rzą dzi wia ry god ny plan na -
praw czy. Jesz cze mniej praw do -
po dob ne wy da je się zna le zie nie
in we sto ra, któ ry za pew nił by środ -
ki po zwa la ją ce na uzy ska nie wy -
mo gów ka pi ta ło wych. Przy obec -

nej epi de mii ko ro na wi ru sa, któ rej
kon se kwen cją bę dzie po tęż ne
tąp nię cie glo bal nej go spo dar ki,
jest to, eu fe mi stycz nie mó wiąc,
bar dzo ma ło praw do po dob ne. 

Mi mo to Ge fion nie skła da
bro ni i li czy, że zło żo ne przez
nie go od wo ła nie od de cy zji Fi -
nan stil sy net od nie sie po dob ny
sku tek jak po przed nia ape la cja,
któ ra za wie si ła wy ko na nie wcze -
śniej szych za ka zów nad zo ru.
A to przy sta bil nej, jak twier dzi
spół ka, sy tu acji fi nan so wej po -
zwo li ło by jej wyjść na pro stą.
Ma jąc na uwa dze do tych cza so wą
hi sto rię Ge fiona, moż na jed nak
przy jąć, że są to płon ne na dzie je.

PIU zdru zgo ta ła po stu la ty
Rzecz ni ka

Tym cza sem na na szym ryn ku
do mi nu ją cym te ma tem na dal
jest ko ro na wi rus i je go róż no ra -
kie kon se kwen cje. Wśród wy da -
rzeń zwią za nych z epi de mią nu -
me rem je den by ła od po wiedź
Pol skiej Izby Ubez pie czeń
na ubez pie cze nio we po stu la ty
Rzecz ni ka Fi nan so we go. W ele -
ganc kiej, choć jed no znacz nej
for mie PIU roz bi ła w pył sen sow -
ność tych roz wią zań. 

I trud no by ło nie zgo dzić się
z ar gu men ta mi Izby. Roz sze rzo -
na moż li wość cza so we go wy co -
fa nia po jaz dów z ru chu z pew no -
ścią nie od wio dła by czę ści kie -
row ców od ich uży wa nia, a kosz -

ty ewen tu al nych szkód mu sie li by
po kryć ubez pie czy cie le, co mo -
gło by ich wpę dzić w po waż ne
kło po ty. Wy pła ca li by bo wiem
świad cze nia o peł nej war to ści
przy zna czą co mniej szych wpły -
wach – nie tyl ko ze wzglę du
na du żo niż sze skład ki sto so wa -
ne przy cza so wym wy co fa niu,
ale też ich pro lon ga tę za pro po -
no wa ną przez Rzecz ni ka. Dla te -
go trze ba przy znać ra cję PIU:
po stu la ty RF to pro sta dro ga
do de sta bi li za cji ca łe go sek to ra,
a ich wdro że nie ozna cza ło by nie -
wy obra żal ne wręcz kon se kwen -
cje – tak dla za kła dów, jak i po -
śred ni ków, in sty tu cji ryn ku czy
sa mych klien tów. 

Nie ste ty, o ile ta ar gu men ta cja
mo że tra fić do Rzecz ni ka, to nie
po wstrzy ma in nych od zgła sza -
nia złych po my słów. Przy kła dem
by ło nie daw ne pi smo Pol skiej
Izby Mo to ry za cji do pre mie ra
oraz pre ze sa PZU SA, w któ rym
PIM przed sta wi ła ab sur dal ną
kon cep cję za si le nia ryn ku na -
praw po wy pad ko wych za licz ka -
mi fi nan so wy mi na po czet przy -
szłych na praw. Tyl ko cze kać, kie -
dy po dob ny po mysł zgło si śro do -
wi sko od szko do waw cze. 

Ubez pie czy cie le 
wspie ra ją agen tów

A tym cza sem skut ki pan de mii
ko ro na wi ru sa po wo du ją, że sy tu -
acja w bran ży sta je się co raz po -

waż niej sza. Świad czyć o tym mo -
że fakt, że Ko mi sja Nad zo ru Fi -
nan so we go za su ge ro wa ła ubez -
pie czy cie lom, aby nie wy pła ca li
dy wi den dy, tyl ko prze zna czy li
wy pra co wa ne zy ski na wzmoc -
nie nie swo jej ba zy ka pi ta ło wej. 

In ny do wód to de cy zja za rzą -
du Na tio na le -Ne der lan den o uru -
cho mie niu wspar cia fi nan so we go
dla je go przed sta wi cie li ubez pie -
cze nio wych oraz do sto so wa niu
ce lów sprze da żo wych do obec nej
sy tu acji. Na po dob ny krok zde cy -
do wa ła się AXA Ży cie, któ ra
wes prze fi nan so wo wła sną sieć
sprze da ży (czy taj na str. 5 i 6).

Ada pta cja do no wej 
rze czy wi sto ści

In ne za kła dy na ra zie mil czą
o ewen tu al nym wspar ciu agen -
tów, kon cen tru jąc się obec nie
na do sto so wa niu swo jej dzia łal -
no ści do wa run ków wy ni ka ją -
cych z pan de mii. Ge ne ra li ogło si -
ło wpro wa dze nie wie lu udo god -

nień dla klien tów (np. przy ję cie
od po wie dzial no ści za zda rze nia
po wsta łe wsku tek bra ku prze glą -
dów bu dow la nych czy od stą pie -
nie od wy mo gu ro bie nia zdjęć
przy zdal nym za war ciu umo wy
AC za po śred nic twem agen ta)
w swo ich ubez pie cze niach, pro -
duk tach Pro amy oraz Con cor dii. 

Z ko lei PZU Zdro wie ujaw ni -
ło, że je go le ka rze udzie li li po -
nad 10 tys. zdal nych po rad me -
dycz nych przez bez płat ną po -
moc te le me dycz ną uru cho mio ną
w związ ku z ko ro na wi ru sem. Na -
to miast Na tio na le -Ne der lan den
i AXA Ży cie uru cho mi ły zdal ną
sprze daż po lis ży cio wych. 

Na le ży też do ce nić wspar cie
fi nan so we na wal kę z ko ro na wi -
ru sem, ja kie na pły wa od ko lej -
nych przed sta wi cie li pol skich
ubez pie czeń. LINK4 prze ka -
zał 100 tys. zł war szaw skie mu
szpi ta lo wi przy uli cy Ka ro wej,
spół ki Avi va w Pol sce wspar ły 5
tys. opie ku nek Pol skie go Czer -
wo ne go Krzy ża, a ERGO He stia
prze zna czy ła 1 mln zł na za kup
sprzę tu dla ra tow ni ków me dycz -
nych (czy taj na str. 7).

Ar tur Ma ko wiec ki
news@gu.com.pl
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Coraz bliżej pożegnania z Gefionem
Choć w polskich ubezpieczeniach nadal dominują tematy związane z

epidemią koronawirusa, to w ubiegłym tygodniu doszło do kilku wydarzeń,

które przynajmniej na krótko skierowały uwagę branży w inną stronę. 

WYDARZENIA MIESIĄCA

WYDARZENIE MIESIĄCA 
Zmia na na sta no wi sku pre -

ze sa PZU SA – za ogrom ne

za sko cze nie, ja kie wy wo ła ła

re zy gna cja Paw ła Su rów ki

z kie ro wa nia za kła dem i oso ba

wy bra na na je go na stęp cę

(Be ata Ko złow ska -Chy ła),

brak uza sad nio nych biz ne so -

wo mo ty wów oraz mo ment jej

zło że nia (upu blicz nie nie re kor -

do wych osią gnięć fi nan so wych

PZU oraz po czą tek epi de mii).

TEMAT MIESIĄCA
Ko ro na wi rus i je go efek ty

dla ryn ku ubez pie czeń

– za sze reg zmian w spo so -

bie funk cjo no wa nia za kła -

dów ubez pie czeń w związ ku 

z pan de mią, ze szcze gól nym

uwzględ nie niem przy spie sze -

nia pro ce su cy fry za cji usług

to wa rzystw w prak tycz nie

wszyst kich aspek tach ich

funk cjo no wa nia.

UBEZPIECZYCIEL
MIESIĄCA 
ERGO He stia – za pod ję cie

wie lu ini cja tyw zwią za nych

z sy tu acją kry tycz ną po wsta łą

wsku tek roz prze strze nia nia

się ko ro na wi ru sa: od wdro że -

nia licz nych roz wią zań mi ni ma -

li zu ją cych ry zy ko za cho ro wa -

nia klien tów, agen tów oraz

pra cow ni ków, po przez sze ro -

ko za kro jo ną ak cję in for ma cyj -

ną do ty czą cą za rów no pro ce -

sów ubez pie cze nio wych, jak

i czy sto ludz kie go spo so bu

funk cjo no wa nia pod czas epi -

de mii, na eks perc kich we bi -

na riach do ty czą cych ko ro na -

wi ru sa i po mo cy sprzę to wo -fi -

nan so wej dla ra tow ni ków me -

dycz nych koń cząc.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
MIESIĄCA
Przy ję ty przez Ko mi sję

Nad zo ru Fi nan so we go pro -

gram #PIN – Pa kiet Im pul -

sów Nad zor czych na rzecz

Bez pie czeń stwa i Roz wo ju

w ob sza rze ryn ku ubez pie -

cze nio we go – za szyb ką re -

ak cję KNF na ry zy ka, ja kie

mo gą za gro zić bran ży ubez -

pie cze nio wej wsku tek wy stą -

pie nia pan de mii Co vid -19,

i pod ję cie dzia łań ma ją cych

na ce lu ogra ni cze nie wpły wu

wa hań ryn ko wych na sek tor

oraz za pew nie nie ochro ny

klien tom ryn ku ubez pie czeń.

LUDZIE MIESIĄCA 
– WYRÓŻNIENIE
SPECJALNE 
Wszy scy ano ni mo wi lu dzie

ubez pie czeń – pra cow ni cy

za kła dów, agen ci, bro ke rzy,

mul tia gen ci, któ rzy w trud -

nym cza sie pan de mii ko ro na -

wiu sa bez roz gło su, z czy stej

do bro ci ser ca nio są po moc

lu dziom jej po trze bu ją cym.

Ar tur Ma ko wiec ki
re dak tor por ta lu www.gu.com.pl 

Marzec 2020

N
ikt nie przy pusz czał, że praw dzi wa szko ła
ra dze nia so bie z osa mot nie niem do pie ro
przed na mi. Są ubez pie cze niow cy, któ rzy

ra dzą so bie do brze w świe cie Zoo ma, Te am sów, e -
-pod pi sów. Są też ta cy, któ rzy czu ją się od cię ci
od swo ich ze spo łów, klien tów i świa ta, ja ki zna -
li. I to jest bar dzo waż ne, że by sku piać się nie tyl -
ko na do star cza niu na rzę dzi tech nicz nych i cią gło -
ści dzia ła nia, ale rów nież za rzą dzać lę kiem swo ich
ze spo łów. I sze rzej – ich emo cja mi. 

Za rzą dza nie emo cja mi brzmi mo że dość bez -
dusz nie. Ale cho dzi o „pro ste” rze czy. Ja sna, uczci -
wa ko mu ni ka cja. Sen sow ne ce le krót ko ter mi no we,
któ re da się osią gnąć. Wspól ne ry tu ały ty pu „od -
pra wa sprze da żo wa” o usta lo nym cza sie. To są
„pro ste” rze czy, ale po ma ga ją po czuć się pew niej.

Cza sy ko ro na wi ru sa to nie tyl ko test efek tyw no -
ści cy fro wej, ale też test przy wódz twa. Li de rem
w or ga ni za cji jest już nie tyl ko pre zes czy dy rek tor

w cen tra li, ale rów nież me ne dżer w te re nie. Li de -
rem jest agent wo bec swo ich OFWCA. I wo bec
klien tów też.

Je śli do pa da cię bez rad ność (a ko go nie do pa -
da?), to przy po mnij so bie, że two ja pra ca jest po -
trzeb na in nym lu dziom. Za dzwoń do klu czo wych
klien tów i za py taj, jak so bie ra dzą i czy cze goś
od cie bie nie po trze bu ją. Bądź też li de rem dla sa -
me go sie bie. Pe wien ame ry kań ski ge ne rał ma wiał,
że twój suk ces lub po raż ka da ne go dnia za czy na
się już w mo men cie po ran ne go ście le nia łóż ka.

Na wet je śli pra cu jesz z do mu, to na staw bu dzik,
wstań zgod nie z pla nem, ubierz się biz ne so wo i sta -
ran nie po ściel łóż ko. A po tem dzia łaj, pa mię ta jąc,
że in ni na cie bie li czą. Do da waj in nym ener gii i da -
waj do bry przy kład. Gdy upad niesz, wstań, otrzep
się i idź da lej. Tak ro bią li de rzy. 

Alek san dra E. Wy soc ka

INSPIRACJE 

Nie jesteś sam
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D
o ku ment za wie ra re ko men da cje do -
ty czą ce zmia ny ter mi nów i za kre su
prze ka zy wa nych oraz ujaw nia nych

in for ma cji spo rzą dza nych przez za kła dy
ubez pie czeń/re ase ku ra cji oraz za kła dy
ubez pie czeń/re ase ku ra cji two rzą ce gru py
ubez pie cze nio we, na po trze by sys te mu Wy -
pła cal ność II. Re ko men da cje od no szą się
od po wied nio do spra woz dań za ub.r.
i I kw. br.

Spra woz da nia rocz ne za 2019 r.

● EIOPA re ko men du je prze su nię cie
dla ZU/R oraz grup ubez pie cze nio wych
do tych cza so we go ter mi nu prze ka za nia re -
gu lar ne go spra woz da nia do ce lów nad zo -
ru (RSR) o 8 ty go dni.

● Urząd za le ca też prze su nię cie dla
ZU/R do tych cza so we go ter mi nu prze ka -
za nia rocz nych for mu la rzy spra woz daw -
czych za wie ra ją cych da ne ilo ścio we
(rocz ne QRT) o 8 ty go dni, z wy łą cze niem
for mu la rzy spra woz daw czych do ty czą -
cych: za war to ści prze ka zy wa nych in for -
ma cji (S stycz nia 01), in for ma cji pod sta -
wo wych – in for ma cji ogól nych (S stycz -
nia 02), bi lan su (S lu te go 01), pro gno zy
przy szłych prze pły wów pie nięż nych brut -
to (S.13.01), wpły wu środ ków do ty czą -
cych gwa ran cji dłu go ter mi no wych
(S.22.01), środ ków wła snych (S.23.01),
wy li cze nia ka pi ta ło we go wy mo gu wy pła -
cal no ści (S.25.01 – S.25.03) oraz for mu -
la rzy spra woz daw czych, któ re nie zo sta ły
prze ka za ne w ra mach QRT za IV kwar -
tał 2019 r. z uwa gi na za sto so wa ne zwol -

nie nia (do ty czy S czerw ca 02, S czerw -
ca 03, S.12 i S.17). W przy pad ku wska za -
nych for mu la rzy do tych cza so wy ter min
prze ka za nia in for ma cji do or ga nu nad zo -
ru zgod nie z re ko men da cją przed sta wio -
ną przez EIOPA po wi nien zo stać wy dłu -
żo ny o 2 ty go dnie.

● EIOPA re ko men du je rów nież prze -
su nię cie dla grup ubez pie cze nio wych do -
tych cza so we go ter mi nu prze ka za nia rocz -
nych for mu la rzy spra woz daw czych za wie -
ra ją cych da ne ilo ścio we (rocz ne QRT dla
grup) o 8 ty go dni, z wy łą cze niem for mu -
la rzy spra woz daw czych do ty czą cych: za -
war to ści prze ka zy wa nych in for ma cji (S
stycz nia 01), in for ma cji pod sta wo wych –
in for ma cji ogól nych (S stycz nia 02), bi -
lan su (S lu te go 01), wpły wu środ ków do -
ty czą cych gwa ran cji dłu go ter mi no wych
(S.22.01), środ ków wła snych (S.23.01),
wy li cze nia ka pi ta ło we go wy mo gu wy pła -
cal no ści (S.25.01 – S.25.03), wy ka zu pod -
mio tów ob ję tych za kre sem nad zo ru
nad gru pą (S.32.01). W przy pad ku wska -
za nych for mu la rzy do tych cza so wy ter min
prze ka za nia in for ma cji do or ga nu nad zo -
ru zgod nie z re ko men da cją EIOPA po wi -
nien zo stać wy dłu żo ny o 2 ty go dnie.

● In sty tu cja unij na za le ca też prze su -
nię cie dla ZU/R oraz grup ubez pie cze nio -
wych do tych cza so we go ter mi nu ujaw nie -
nia spra woz da nia na te mat wy pła cal no ści

i kon dy cji fi nan so wej (SFCR) o 8 ty go -
dni, z wy łą cze niem for mu la rzy do ty czą -
cych: bi lan su (S.02), wpły wu środ ków do -
ty czą cych gwa ran cji dłu go ter mi no wych
(S.22), środ ków wła snych (S.23), wy li cze -
nia ka pi ta ło we go wy mo gu wy pła cal no ści
(S.25). W przy pad ku wska za nych for mu -
la rzy do tych cza so wy ter min ujaw nie nia
in for ma cji, zgod nie z re ko men da cją
przed sta wio ną przez EIOPA, po wi nien
zo stać wy dłu żo ny o 2 ty go dnie. 

● Do dat ko wo ZU/R we wła ści wym ter -
mi nie okre ślo nym na pu bli ka cję SFCR
(zgod nie z re ko men da cją Urzę du) po win -
ny ujaw nić sto sow ne in for ma cje do ty czą -
ce wpły wu Covid-19 na da ne i in for ma cje
ujaw nia ne w ra mach SFCR.

Spra woz da nia za I kwar tał 2020 r.

EIOPA re ko men du je prze su nię cie dla
ZU/R oraz grup ubez pie cze nio wych do -
tych cza so we go ter mi nu prze ka za nia
kwar tal nych for mu la rzy spra woz daw -
czych za wie ra ją cych da ne ilo ścio we
(kwar tal ne QRT i kwar tal ne QRT dla
grup) oraz kwar tal nych da nych na po trze -
by sta bil no ści fi nan so wej (kwar tal ne QRT
FS i kwar tal ne QRT FS dla grup) o 1 ty -
dzień, z wy łą cze niem w ra mach kwar tal -
ne go QRT i kwar tal ne go QRT dla grup
for mu la rza spra woz daw cze go do ty czą ce -

go: in stru men tów po chod nych – trans ak -
cji (S sierp nia 02). W przy pad ku wska za -
ne go po wy żej for mu la rza do tych cza so wy
ter min prze ka za nia in for ma cji do or ga nu
nad zo ru (zgod nie z re ko men da cją przed -
sta wio ną przez EIOPA) po wi nien zo stać
wy dłu żo ny o 4 ty go dnie.

Jed no cze śnie ZU/R po win ny osza co -
wać ka pi ta ło wy wy móg wy pła cal no ści
na ko niec I kwar ta łu 2020 r. (a nie ogra ni -
czyć się do po da nia in for ma cji o ostat nio
osza co wa nym ka pi ta ło wym wy mo gu wy -
pła cal no ści) i od po wied nio za ra por to wać
w kwar tal nym QRT za I kwar tał 2020 r.

UKNF po in for mo wał, że obec nie
uczest ni czy w pra cach le gi sla cyj nych w ra -
mach Tar czy An ty kry zy so wej, aby wdro żyć
po wyż sze przed mio to we re ko men da cje po -
przez od po wied nie do sto so wa nie ak tu al nie
obo wią zu ją cych prze pi sów usta wy z 11
wrze śnia 2015 r. o dzia łal no ści ubez pie cze -
nio wej i re ase ku ra cyj nej (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 381 z późn. zm.) do re ko men do wa -
nych przez EIOPA ter mi nów do ty czą cych
wy mo gów spra woz daw czych. 

Do dat ko wo 23 mar ca Urząd prze ka zał
dro gą e -ma ilo wą do za kła dów in struk cje
do ty czą ce kwe stii tech nicz nych w za kre -
sie prze ka zy wa nych rocz nych i kwar tal -
nych for mu la rzy spra woz daw czych dla ce -
lów Wy pła cal ność II. ■

Na stronie UKNF ukazały się opublikowane 20 marca rekomendacje EIOPA dla organów nadzoru

dotyczące elastycznego podejścia nadzorczego w zakresie terminów raportowania i ujawniania

informacji dla celów Wypłacalność II, z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią Covid-19. 

REKOMENDACJE DLA KRAJOWYCH NADZORÓW

Podejdźcie elastycznie do sprawozdawczości zakładów

W
oce nie EIOPA obec na
sy tu acja co raz wy ra -
źniej po ka zu je, że wy -

buch pan de mii ma zna czą ce kon -
se kwen cje dla świa to wej go spo -
dar ki, w tym tak że dla usług fi -
nan so wych. Zda niem Urzę du
w nie da le kiej przy szło ści ubez -
pie czy cie le bę dą praw do po dob -
nie bo ry kać się z na ra sta ją cy mi
trud no ścia mi, za rów no w związ -
ku z od naj dy wa niem się w trud -
nych wa run kach ryn ko wych, jak
i z utrzy ma niem dzia łal no ści,
przy jed no cze snym po dej mo wa -
niu dzia łań na rzecz ochro ny
pra cow ni ków i klien tów. 

Dla te go EIOPA spo rzą dzi ła
li stę dzie się ciu głów nych za dań,
któ re zo sta ną pod ję te w ta kich
ob sza rach, jak cią głość dzia łań
oraz wy pła cal ność i po zy cja ka -
pi ta ło wa.

Cią głość dzia łań

1. Szcze gól nie waż ne jest to,
aby ubez pie czy cie le mo gli utrzy -
mać świad cze nie usług na rzecz
swo ich klien tów. W tym sen sie
za kła dy ubez pie czeń po win ny
być przy go to wa ne na wdro że nie
nie zbęd nych środ ków za pew nia -
ją cych cią głość dzia łań.

2. Chcąc udzie lić po mo cy
ope ra cyj nej w związ ku z pan de -
mią ko ro na wi ru sa, wła ści we or -

ga ny kra jo we po win ny wy ka zać
się ela stycz no ścią w kon tek ście
ter mi nów na prze ka zy wa nie spra -
woz dań do ce lów nad zo ru oraz
po da wa nie in for ma cji do wia do -
mo ści pu blicz nej, do ty czą cych
koń ca 2019 r. EIOPA zaj mie się
ko or dy na cją kon kret nych dzia -
łań w tym za kre sie.

3. Po nad to EIOPA wkrót ce
ogra ni czy swo je wnio ski o udzie -
le nie in for ma cji i kon sul ta cje
z sek to rem wy łącz nie do ele men -
tów za sad ni czych, nie zbęd nych
do do ko na nia oce ny i mo ni to ro -
wa nia skut ków obec nej sy tu acji
na ryn ku.

4. EIOPA wy dłu ża ter min
na prze pro wa dze nie ca ło ścio wej
oce ny skut ków na po trze by prze -
glą du sys te mu Wy pła cal -
ność II w 2020 r. o dwa mie sią -
ce, do 1 czerw ca 2020 r. W naj -
bliż szych dniach EIOPA prze ka -
że szcze gó ło we in for ma cje do ty -
czą ce wy dłu że nia ter mi nów
na speł nie nie wy mo gów spra -
woz daw czych i in for ma cyj nych.

Wy pła cal ność i po zy cja 
ka pi ta ło wa

5. Zgod nie z dy rek ty wą Wy -
pła cal ność II eu ro pej skie za kła dy
ubez pie czeń ma ją obo wią zek po -
sia dać wy star cza ją ce do pusz czal -
ne środ ki wła sne na po kry cie swo -

je go ka pi ta ło we go wy mo gu wy pła -
cal no ści. Ka pi ta ło wy wy móg wy -
pła cal no ści opar ty na oce nie ry -
zy ka umoż li wia za kła dom ubez -
pie czeń po kry cie znacz nych strat
oraz za pew nie nie ubez pie cza ją -
cych i be ne fi cjen tów o tym, że
płat no ści zo sta ną zre ali zo wa ne,
gdy sta ną się wy ma gal ne.

6. Po nad to sys tem Wy pła cal -
ność II obej mu je stop nio wa nie
dzia łań nad zor czych mię dzy ka pi -
ta ło wym wy mo giem wy pła cal no -
ści a mi ni mal nym wy mo giem ka -
pi ta ło wym, któ ry sta no wi mi ni -
mal ny po ziom bez pie czeń stwa,
po ni żej któ re go środ ki fi nan so -

we za kła du nie po win ny się zna -
leźć. Dzię ki te mu jest moż li wa
ela stycz ność w sy tu acjach wy jąt -
ko wych, w tym na przy kład dzia -
ła nia na rzecz wy dłu że nia okre su
na pra wy w przy pad ku ubez pie -
czy cie li, któ rych to do ty czy, jak
prze wi dzia no w ar ty ku le 138 dy -
rek ty wy Wy pła cal ność II.

7. Po nad to ostat nie te sty wa -
run ków skraj nych po ka za ły, że
sek tor jest do brze ska pi ta li zo wa -
ny i od por ny na praw do po dob ne
po waż ne wstrzą sy w sys te mie.

8. Sys tem Wy pła cal ność II
obej mu je rów nież na rzę dzia, któ re
moż na wy ko rzy stać do ogra ni cze nia

ry zy ka i skut ków dla sek to ra.
EIOPA i wła ści we or ga ny kra jo we
są go to we wdro żyć te na rzę dzia, je -
śli i gdy bę dzie to ko niecz ne, w spo -
sób sko or dy no wa ny, aby za pew nić
utrzy ma nie ochro ny ubez pie cza ją -
cych oraz sta bil no ści fi nan so wej.

9. Mi mo to za kła dy ubez pie -
czeń po win ny pod jąć dzia ła nia
na rzecz zrów no wa że nia ochro ny
swo jej po zy cji ka pi ta ło wej z ochro -
ną ubez pie czo nych, prze strze ga -
jąc przy tym ostroż nych za sad
wy pła ty dy wi dend i za sad do ty -
czą cych in nych płat no ści, w tym
wy na gro dze nia zmien ne go.

10. Nie za leż nie od ist nie ją -
cych na rzę dzi i upraw nień oraz
we współ pra cy z or ga na mi kra jo -
wy mi, in ny mi eu ro pej ski mi urzę -
da mi nad zo ru oraz ERRS,
EIOPA bę dzie ca ły czas mo ni to -
ro wać sy tu ację oraz po dej mie lub
za pro po nu je in sty tu cjom fi nan -
so wym pod ję cie wszel kich dzia -
łań nie zbęd nych do ogra ni cze nia
wpły wu wa hań ryn ko wych
na sek tor ubez pie czeń w Eu ro pie
oraz do za pew nie nia ochro ny
ubez pie cza ją cych.

W swo im sta no wi sku EIOPA
pod kre śli ła rów nież, że po zo sta je
w bli skim kon tak cie i ści słej współ -
pra cy z in ny mi eu ro pej ski mi urzę -
da mi nad zo ru oraz Eu ro pej ską Ra -
dą ds. Ry zy ka Sys te mo we go
(ERRS). Urząd bar dzo do kład nie
mo ni to ru je sy tu ację w związ ku
z pan de mią ko ro na wi ru sa/Covid-
-19, po nie waż jej wy buch za kłó ca
funk cjo no wa nie go spo darstw do -
mo wych i przed się biorstw. ■

LISTA DZIAŁAŃ EIOPA

Ograniczmy wpływ pandemii na ubezpieczenia 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował

oświadczenie w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu koronawirusa/Covid-19 na sektor

ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej.
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Z
a rząd fir my pod jął de cy zję
o uru cho mie niu wspar cia fi -
nan so we go dla przed sta wi -

cie li oraz do sto so wa niu ce lów
sprze da żo wych do obec nej sy tu acji.

– W Na tio na le -Ne der lan den
czu je my się od po wie dzial ni za na -
szych przed sta wi cie li i me ne dże -
rów sprze da ży, któ rzy ma ją te raz
trud ność w re ali za cji swo ich ce -
lów biz ne so wych, dla te go chce my
ich wes przeć w tym wy ma ga ją -
cym biz ne so wo cza sie. Bę dzie my

na bie żą co ana li zo wać sy tu ację
i de cy do wać o ewen tu al nych spo -
so bach wspar cia w ko lej nych mie -
sią cach – mó wi Edy ta Fun do -
wicz, czło nek za rzą du Na tio na -
le -Ne der lan den. 

Za zna cza, że mi mo trud nej
sy tu acji fir ma jest ca ły czas do -
stęp na dla klien tów w ra mach
ob słu gi on li ne. Na tio na le -Ne der -
lan den wpro wa dza tak że roz wią -
za nia zdal ne dla swo ich przed -
sta wi cie li. ■

Na tio na le -Ne der lan den chce po móc swo im przed -

sta wi cie lom ubez pie cze nio wym, któ rzy od czu wa ją

skut ki ogra ni czo nej ak tyw no ści klien tów w związ ku

z pan de mią ko ro na wi ru sa SARS-CoV -2. 

NATIONALE-NEDERLANDEN 

Przedstawiciele otrzymają
wsparcie finansowe

P
o wie dzia ła, że ok. 30% osób
dzwo ni z ob ja wa mi cho ro bo -
wy mi gry po po dob ny mi.

– Ta kie przy pad ki kon sul tu je le -
karz w for mie zdal nej po ra dy, da -
jąc pa cjen to wi od po wied nie za le ce -
nia co do dal sze go po stę po wa nia,
tak że prze pi su jąc e -re cep ty. Po zo -
sta łe te le fo ny w głów nej mie rze
zwią za ne są z chę cią po zy ska nia
rze tel nej in for ma cji na te mat obec -
nej sy tu acji epi de micz nej. Otrzy -
mu je my py ta nia o ty po we ob ja wy
wi ru sa, o za sa dy kwa ran tan ny, re -
ko men da cje do ty czą ce po dró żo wa -
nia – za cy to wał For sal.pl za PAP.

Udzie la ne są rów nież po ra dy
na te mat pro fi lak ty ki zdro wia

i za po bie ga nia za ka że niu, m.in.
dot. środ ków ochron nych, pły -
nów de zyn fe ku ją cych. Zgod nie
z pro ce du rą oso by z ob ja wa mi
otrzy mu ją zdal ne po ra dy le kar -
skie. – Przede wszyst kim dzwo nią
oso by, któ re nie są klien ta mi
PZU, co po ka zu je, jak ta ini cja ty -
wa by ła po trzeb na – wy ja śni ła 
Ju li ta Czy żew ska.

W pra ce za an ga żo wa no w su -
mie oko ło stu le ka rzy. – Li czeb -
ność ze spo łu ob słu gu ją ce go in fo li -
nię do pa so wu je my na bie żą co
do za po trze bo wa nia na po ra dy 
in fo li nii – wska za ła pre zes PZU
Zdro wie.

■

PZU ZDROWIE

Boom na pomoc telemedyczną
Le ka rze PZU Zdro wie udzie li li po nad 10 tys. zdal -

nych po rad me dycz nych przez bez płat ną po moc

te le me dycz ną uru cho mio ną w związ ku z ko ro na wi -

ru sem – prze ka za ła PAP Ju li ta Czy żew ska, pre zes

PZU Zdro wie.

Prof. dr hab. Włodzimierz Gut jest wirusologiem z Narodowego Instytutu Zdrowia

Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Od 2011 r. zajmuje się nadzorem 

nad realizacją programu WHO dotyczącego eliminacji wybranych chorób zakaźnych 

oraz uczestniczy w prowadzeniu badań nad etiologią wirusowych zakażeń układu

oddechowego. 

P
ierw szy wy kład w ra mach cy klu we bi na -
riów od był się 25 mar ca 2020 r. W trak cie
pro gra mu za ty tu ło wa ne go „Ko ro na wi rus

w Pol sce” prof. Wło dzi mierz Gut mó wił, czym
jest ko ro na wi rus, oraz od po wia dał na py ta nia
pra cow ni ków i agen tów ERGO He stii. 

Eks pert pod kre ślał, że wi rus ży je, prze by wa -
jąc w or ga ni zmie, a po za nim umie ra. – Z ba dań
wy ni ka, że na klam ce mógł by prze żyć 6 go dzin.
Ale to do ty czy tyl ko ste ryl nych wa run ków. Tak na -
praw dę nie wie my, ile mo że się tam utrzy mać. Mo -
że go dzi nę, mo że 30 mi nut – tłu ma czył.

Wie le osób py ta ło o ak tu al ne ob ostrze nia,
któ re wpro wa dza pol ski rząd. – Wszyst kie nie -
daw no wpro wa dzo ne re gu ły w za sa dzie i tak spro -
wa dza ją się do jed ne go – uni kać kon tak tów z in -
ny mi oso ba mi. Nie cho dzi o to, że by uni kać ich
w ro dzi nie, ale tam, gdzie ist nie je moż li wość prze -
nie sie nia się wi ru sa. Re stryk cje moż na by ło u nas
wpro wa dzić na wet pó źniej, niż to zro bio no. Oczy -
wi ście le piej to zro bić za wcze śnie niż za pó źno.
Ko lej ne ob ostrze nia moż na bę dzie wpro wa dzać,
gdy by śmy osią gnę li 100 za cho ro wań na mi lion
miesz kań ców lub wi docz ne by by ły nie od po wie -
dzial ne za cho wa nia róż nych grup lu dzi – za zna -
czał eks pert.

Jed no cze śnie pod kre ślał, że klu czo we mo -
men ty jesz cze przed na mi. – Bo ję się, że Ukra -
ina do pie ro wcho dzi w fa zę pła ską epi de mii – czy -
li tę pierw szą. Je śli uda się na tym eta pie po -
wstrzy mać dy na micz ne roz prze strze nia nie się, bę -
dzie do brze. Ale je śli nie, mo że my mieć pro blem
ze wzglę du na to, jak du żo pra cow ni ków z Ukra -
iny jest w Pol sce. Chi ny po ra dzi ły so bie z ko ro na -
wi ru sem, któ ry po ja wił się tam na po cząt ku grud -
nia. Pol ska też po win na po ra dzić so bie w cią gu
4 mie się cy – pod kre ślił.

Pro fe sor zwra cał rów nież uwa gę na kwe stię
licz by te stów prze pro wa dza nych w Pol sce. Jak
po wie dział, są kra je, któ re zde cy do wa ły się te -
sto wać nie mal wszyst kich, ale ta stra te gia nie
speł nia ocze ki wań. – Mo że my za ka żać in nych
dzień przed roz wi nię ciem się cho ro by, przed wy stą -
pie niem ob ja wów. Przez ca ły okres, do mo men tu,

kie dy za ka ża my, nie zi den ty fi ku je my te stem wi ru -
sa. To nie moż li we. Na wet w mo men cie, kie dy czło -
wiek już za czął za ka żać, daw ka wi ru sa jest zbyt
ni ska, że by to wy kryć. Do dat ni wy nik na te ście
mo że być uzy ska ny mniej wię cej w dru gim dniu
po wy stą pie niu pierw szych ob ja wów. To też od po -
wiedź dla lu dzi, któ rzy mó wią: „ba dać wszyst kich”
– mó wił.

Pod czas spo tka nia z wi ru so lo giem uda ło się
oba lić wie le mi tów na te mat ko ro na wi ru sa. Jed -
nym z nich jest teo ria, ja ko by zo stał wy two rzo ny
przez czło wie ka. – Że by ta teo ria mia ła ja kiś
sens, wi rus ten po wi nien mieć więk szą zdol ność
sze rze nia się i wy so ką zdol ność za bi ja nia. Ów ko -
ro na wi rus ma jed nak bar dzo nie wiel ką zdol ność
za bi ja nia. Ma so wość za ka żeń po wo du je, że licz ba
zgo nów jest sto sun ko wo wy so ka. Ale za ka że ni naj -
czę ściej prze cho dzą przez ob ja wy ła god nie i śred -
nio – za uwa żył wi ru so log.

Naj bar dziej nie bez piecz nym mi tem – we dług
pro fe so ra – jest ten zwią za ny z ma secz ka mi. Jak
pod kre ślił, po win ny je no sić tyl ko oso by za ka -
żo ne. Zdro we, za kła da jąc je, tyl ko zwięk sza ją
ry zy ko za cho ro wa nia. – Ma secz ki są pie kiel nie
po pu lar ne na Da le kim Wscho dzie. Za czę ło się
od Ja po nii i ochro ny przed smo giem. W Chi nach
sta ły się sym bo lem lo jal no ści i wy ra że nia za ufa -
nia do dzia łań rzą du. Ma secz ka dla cho re go – ro -
zu miem i po pie ram. Dla zdro we go? Nie ro zu -
miem, w ja ki spo sób ma po móc.

Obec nie je ste śmy na po zio mie po ni żej
20 za cho ro wań na mi lion miesz kań ców. Złą sy tu -
acją jest doj ście do po zio mu 100 za cho ro wań
na mi lion oby wa te li. Mi ni ster zdro wia Łu kasz
Szu mow ski za po wia da, że już nie dłu go za ka żo -
nych bę dą ty sią ce. 

– To za le ży jak de fi niu je my „ty sią ce”. Je śli cho -
dzi o 1, 2, 3 ty sią ce – to nie by ło by naj go rzej. Je śli
jed nak 20, 30, 40 ty się cy – to już zro dzi ło by pro -
blem. Nie da my ra dy w peł ni za mknąć gra nic,
trans port też bę dzie źró dłem no wych za ka żeń. 
Je śli dzię ki ob ostrze niom dy na mi ka nie bę dzie 
du ża w tych seg men tach, wszyst ko po win no być
pod kon tro lą – stwier dził pro fe sor. ■

PIERWSZE WEBINARIUM ERGO HESTII 

Koronawirus w Polsce
Czy zdrowe osoby powinny nosić maseczki? Co będzie kluczowym

momentem dla przyszłości wirusa w Polsce? Czy aktualne obostrzenia są

wystarczające? Na te pytania podczas webinarium ERGO Hestii

odpowiadał prof. dr hab. Włodzimierz Gut, wirusolog. 
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Z
me ne dże ra mi nie ma my żad ne go kło po tu,
kon takt – jak przed zmia na mi. Od bie ra ją
i du żo po ma ga ją, du żo też jest ma te ria łów

z bie żą cych zmian w e -ma ilu. Tu taj czu je my się
w mia rę do brze za opie ko wa ni.

Od po cząt ku ro bi my kam pa nię in for ma cyj ną 
– głów nie po przez me dia spo łecz no ścio we, o moż -
li wo ści wy sta wie nia po li sy mo bil nej, bez ko niecz -
no ści od wie dzin w biu rze i co raz wię cej osób
do nas dzwo ni! 

Klien ci de ta licz ni dzwo nią głów nie z ko mu ni ka -
cją, miesz ka nia mi, tra wel ka mi i o dzi wo: war tość
ży cia i zdro wia wzro sła, bo co dru gi py ta o moż li -
wość za war cia po li sy na ży cie!

Spraw dzi łam, gru py otwar te nie ma ją ta kiej
moż li wo ści. Ge ne ra li ta ką moż li wość fi na li zu je.
Dla po pra wy sprze da ży w tym ob sza rze zdal na po -
li sa by ła by bar dzo po żą da na, trze ba bo wiem wy ko -
rzy stać za po trze bo wa nie ryn ku i do brze je za go -
spo da ro wać. Przy ma jąt ku tyl ko w TUW TUZ nie
mam moż li wo ści wy sta wia nia po li sy zdal nej. Resz -
ta to wa rzystw już to umoż li wia.

Pro blem po ja wia się z ubez pie cze nia mi kor po -
ra cyj ny mi, gdzie na eta pie wnio sku moż na ze sta -
łym klien tem te ma ty przy go to wać i do pro wa dzić
do za war cia po li sy, ale pod pis klien ta mu si być
(tyl ko MSP zo sta ło wpię te w po li sy mo bil ne).

Kło pot jest np. z ak cep ta cją umów flo to wych 
– mu si być pod pis klien ta i co tu ukry wać, nie da
się omó wić za gad nień i róż nic po mię dzy ofer ta mi
przez te le fon.

Du żym wy zwa niem są tzw. (prze pra szam
za sło wo) le ni wi klien ci. Przyjść do biu ra nie chce,
bo się boi (sza nu ję i ro zu miem), ale ode sła nie wy -
po wie dze nia na nasz e -ma il lub pod pi sa nej po li sy
czy zgo dy na prze two rze nie da nych oso bo wych
sta no wi wy zwa nie i wy ma ga od nas du żo cier pli -
wo ści. Na szczę ście ta cy klien ci są w mniej szo ści,
ale ci śnie nie po tra fią pod nieść.

Dla agen tów re la cyj nych brak bez po śred nie go
kon tak tu z klien tem jest du żym wy zwa niem. Nie
na wią zu je my kon tak tów bez po śred nich i tu py ta -
nie, jak zbu do wać do brą re la cję z klien tem na od -
le głość, po przez te le fon, e -ma il... Chy ba nie
do koń ca się da. A je śli się da, to mo im zda niem
są to kru che związ ki.

Na ra zie szu ka my zło te go środ ka, że by nie stra -
cić klien tów od no wie nio wych i roz wi jać biz ne sy
o no we przy pi sy i ry zy ka. Sto su je my do tych cza so -
wą tech ni kę – ob dzwa nia nia klien tów, przy go to -
wy wa nia wcze śniej ofert wzno wie nio wych, wy py -
ty wa nia w roz mo wie te le fo nicz nej o in ne po trze -
by. Wy sy ła my rów nież ese me sy przy po mi naj ki.
Ży je też FB i tam wszyst kie ak tu al no ści wsta wia -
my, np. od po wie dzial no ści w tra wel kach, ubez pie -
cze niach gru po wych czy pro mo cjach.

Cał ko wi te za mknię cie się na klien ta i ba zo wa nie
tyl ko na wzno wie niach lub ocze ki wa nie, że klient
opła ci po li sę wzno wie nio wą od to wa rzy stwa – to
krach dla po szcze gól nych biz ne sów agen cyj nych.
Chęt nie po czy tam, jak in ni so bie z tym ra dzą. 

Ar le ta Na pie ra ła
Mul ti li der sp. z o.o.

Gro dzisk Wiel ko pol ski

Pracujemy zdalnie i stacjonarnie, z nowym trybem obsługi: maksymalnie
dwie osoby w biurze. Zmieniliśmy ustawienie biurek (odległość min. 1 metr
od klienta) i wprowadziliśmy ich częstą dezynfekcję, a także obowiązkową
dezynfekcję rąk dla wszystkich wchodzących. 

An na Ja ni czek p.o. 
pre ze sa PZU Zdro wie

31mar ca 2020 r. ra da nad zor cza PZU
Zdro wie od wo ła ła ze skła du za rzą -

du spół ki do tych cza so wą pre zes Ju li tę
Czy żew ską oraz człon ków Pio tra Li zu ko -
wa i Se ba stia na Ta ba kę. Do władz 
fir my po wo ła no z ko lei An nę Ja ni czek,

któ ra bę dzie peł nić obo wiąz ki pre ze sa za rzą du spół ki 
PZU Zdro wie.

„Zmia ny w tej wy jąt ko wej sy tu acji ma ją na ce lu w jak naj -
lep szym stop niu przy sto so wać spół kę do no wych wy zwań.
Za an ga żo wa nie i wy so kie kom pe ten cje An ny Ja ni czek po -
mo gą przejść przez trud ny okres zwią za ny z pan de mią, a na -
stęp nie kon ty nu ować roz wój spół ki na ryn ku ope ra to rów me -
dycz nych” – po da ła spół ka w ko mu ni ka cie.

An na Ja ni czek jest zwią za na z Gru pą PZU od 2016 r. 
Do tych czas peł ni ła funk cję dy rek tor za rzą dza ją cej ob sza rem
mar ke tin gu i re la cji z klien tem. Wdro ży ła pierw szy w bran ży
ubez pie cze nio wej kom plek so wy pro gram za rzą dza nia do -
świad cze nia mi klien ta, a tak że pro klienc ki pro gram Aka de -
mia CX. Do jej osią gnięć na le ży też wpro wa dze nie pro jek tu
Cu sto mer Jo ur ney, po le ga ją ce go na two rze niu map do świad -
czeń i po trzeb klien tów. Ja ko za rzą dza ją ca pro ce sem re kla -
ma cji w PZU za pro po no wa ła kil ka set ini cja tyw słu żą cych
m.in. po pra wie ja ko ści opie ki me dycz nej dla PZU Zdro wie. 

An na Ja ni czek by ła wcze śniej zwią za na z sek to rem ban ko -
wym – przez pra wie dzie więć lat pra co wa ła w The Roy al
Bank of Sco tland.

Ju li ta Czy żew ska by ła zwią za na z Gru pą PZU od 2000 r.,
Se ba stian Ta ba ka od 2007 r., a Piotr Li zu kow – od 2014. 

Pa try cja Ko tec ka 
w za rzą dzie LINK4

26mar ca ra da nad zor cza LINK4 po -
wo ła ła Pa try cję Ko tec ką, do tych -

cza so wą dy rek tor Pio nu Mar ke tin gu,
do za rzą du spół ki. – To wzmoc nie nie kom -
pe ten cji mar ke tin go wych w te amie za rzą -
dza ją cym – po wie dział Bar tło miej Li twiń -

czuk, prze wod ni czą cy RN to wa rzy stwa.
Pa try cja Ko tec ka do łą czy ła do pre zes Agniesz ki Wroń -

skiej i Ka ta rzy ny Woj dy ły, za sia da ją cych w za rzą dzie LINK4
od 2016 r. Na proś bę no wo po wo ła nej człon ki ni za rzą du jej
wy na gro dze nie po zo sta nie bez zmian.

Pa try cja Ko tec ka od mar ca 2016 r. peł ni ła funk cję dy rek -
to ra mar ke tin gu i sprze da ży on li ne, a na stęp nie sze fo wej Pio -
nu. Ko or dy no wa ła tak że pro jek ty re ali zu ją ce spo łecz ną od -
po wie dzial ność biz ne su – m.in. emi to wa ny w sie ci in ter ne to -
wej w ra mach kam pa nii mar ke tin go wej „Ma my ma ją moc”,
pro gram po świę co ny ma cie rzyń stwu, któ re go oglą dal ność
się ga ła jed no ra zo wo 1,5 mln od słon.

Pa try cja Ko tec ka ukoń czy ła stu dia MBA w In sty tu cie Na -
uk Eko no micz nych PAN. Jest też ab sol went ką Wy dzia łu
Dzien ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, Ka te dry Teo rii Za rzą dza nia SGH oraz Aka de mii Dy -
plo ma tycz nej PISM.

Da mian Zią ber rzecz ni kiem
pra so wym Ubez pie cze nio we go
Fun du szu Gwa ran cyj ne go 

No wy rzecz nik pra so wy UFG roz po -
czął pra cę. Da mian Zią ber przez

ostat ni rok był rzecz ni kiem pra so wym
i dy rek to rem ko mu ni ka cji kor po ra cyj nej
Gru py PZU, a je go wcze śniej sze do -
świad cze nie w bran ży ubez pie cze nio wej
obej mu je pra cę m.in. dla Pru den tial
w Pol sce i pierw sze go pol skie go ubez pie -
czy cie la w mo de lu di rect – LINK4. 

Ko mu ni ka cją i bu do wa niem re la cji
z me dia mi zaj mu je się od nie mal 20 lat, zaś z bran żą fi nan -
so wą i ubez pie cze nio wą zwią za ny jest od 2006 r. W swo jej
ka rie rze był rów nież jed nym z pierw szych rzecz ni ków klien -
tów w Pol sce w sek to rze fi nan so wym. 

Da mian Zią ber jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, stu dio wał rów nież w Eu ro pej skim In sty tu cie Uni wer -
sy tec kim we Flo ren cji i Qu adri ga Uni ver si ty w Ber li nie. 

PERSONALIAZDALNY AGENT

Wartość zdrowia i życia wzrosła

Dla agentów relacyjnych 
brak bezpośredniego kontaktu 
z klientem jest dużym
wyzwaniem. Nie nawiązujemy
kontaktów bezpośrednich 
i tu pytanie, jak zbudować dobrą
relację z klientem na odległość,
poprzez telefon, e-mail... 
Chyba nie do końca się da. 
A jeśli się da, to moim 
zdaniem są to kruche związki.

AXA ŻYCIE 

Wsparcie finansowe 
dla własnej sieci sprzedaży
AXA Życie uruchomiła do odwołania program wsparcia finansowego 
i merytorycznego dla agentów wyłącznych i przedstawicieli sieci własnej.
Uprościła i zdigitalizowała również procesy kontaktu z centralą i klientami.

Otwar ta przy tym
zo sta ła moż li -

wość zdal ne go za -
wie ra nia po lis na ży -
cie. 

– Nie mo gli śmy
po stą pić ina czej, niż
oka zać lo jal ność oso -
bom, któ re są na wy -
łącz ność zwią za ne
z AXA. W ich przy -
pad ku zmia na mo de -
lu sprze da ży na zdal -
ny nie za dzie je się
z dnia na dzień, klien ci nie prze sta wią się szyb ko
na ta ki spo sób za ku pu ubez pie czeń na ży cie, bez
dłuż szej roz mo wy w oso bi stym, fi zycz nym kon tak cie.
A to ozna cza spa dek do cho dów na szych przed sta wi -
cie li. Po sta no wi li śmy im ulżyć i czę ścio wo zrów no wa -
żyć ten uby tek bez po śred ni mi do pła ta mi do wy na gro -
dze nia – mó wi Janusz Arczewski, czło nek za rzą du
AXA Ży cie. 

AXA za in we sto wa ła rów nież w na rzę dzia uła -
twia ją ce agen tom zdal ny kon takt z klien ta mi
i opro gra mo wa nie sprzy ja ją ce pra cy zdal nej, 
or ga ni zu je też in ten syw ne szko le nia w for mie 
we bi na rów. 

– Po świę ca my czas, aby na uczyć na szych lu dzi,
jak się po ru szać w no wej rze czy wi sto ści. Dziś nie wie -
my, jak dłu go po trwa epi de mia, ale ja sne jest, że te -
raz naj waż niej sza jest so li dar ność i wza jem ne wspar -
cie – do da je Ja nusz Ar czew ski. ■

Nie mogliśmy 
postąpić inaczej, 
niż okazać lojalność
osobom, które są 
na wyłączność 
związane z AXA. 
Dziś nie wiemy, 
jak długo potrwa
epidemia, ale jasne jest,
że teraz najważniejsza
jest solidarność 
i wzajemne wsparcie.

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

Po móż my Mar ko wi Śli per skie mu!

T
ar cza to dzie siąt ki kon kret -
nych roz wią zań dla pra cow -
ni ków, pra co daw ców, mi -

kro -, ma łych, śred nich i du żych
firm, m.in.:

● Zwol nie nie ze skła dek
na ZUS przez 3 mie sią ce dla sa -
mo za trud nio nych i firm za trud -
nia ją cych do 9 pra cow ni ków.

● Do fi nan so wa nie wy na gro -
dzeń w fir mach ze spad kiem ob -
ro tów – tzw. po sto jo we i niż szy
wy miar cza su pra cy – dzię ki cze -
mu przed się bior ca mo że aż o 80%
ob ni żyć kosz ty za trud nie nia.

● Moż li wość od ro cze nia płat -
no ści do ZUS i fi sku sa bez żad -
nych kosz tów.

● Wy pła ta 2080 zł dla osób
na umo wach cy wil no praw nych
i sa mo za trud nio nych.

● Do fi nan so wa nie z urzę du
pra cy za trud nie nia pra cow ni ka
(do 2500 zł mie sięcz nie) oraz
bez zwrot na po życz ka na biz nes. 

Dzię ki nim do przed się bior -
ców mo że tra fić w naj bliż szym
cza sie do dat ko wo ok. 30 mld zł
(za rów no w for mie wspar cia, jak

i zwol nie nia z da nin pu blicz -
nych). War to za po znać się z ni -
mi przed pod ję ciem de cy zji
o ewen tu al nym zwol nie niu 
pra cow ni ka, któ ra w dłuż szym
cza sie mo że oka zać się nie ko -
rzyst na, skut ku jąc bra kiem wy -
kwa li fi ko wa nych rąk do pra cy.

Przy kła do wo dzię ki ob ję ciu go
prze sto jem eko no micz nym czy
ob ni że niu mu wy mia ru cza su 
pra cy moż na przez kilka naj bliż -
szych mie się cy ob ni żyć kosz ty 
za trud nie nia na wet o 60–80%.

Wię cej in for ma cji na te mat
Tar czy An ty kry zy so wej

na stro nie: http://gov.pl/
Tar cza An ty kry zy so wa.

Istot ną ro lę we wspie ra niu fi -
nan so wa nia przed się biorstw i sa -
mo rzą dów ma ją tak że in sty tu cje
roz wo jo we sku pio ne w Gru pie
Pol skie go Fun du szu Roz wo ju.

BGK wy sta wia dla firm gwa -
ran cje za bez pie cza ją ce do 80%
war to ści kre dy tu, któ ry dzię ki te -
mu po wi nien być ła two do stęp ny
dla przed się biorstw. KUKE ubez -
pie cza ob rót han dlo wy i po ma ga
w fi nan so wa niu eks por tu. ARP
udo stęp nia po życz ki dla ma łych
i śred nich firm oraz pre fe ren cyj -
ny le asing dla bran ży trans por to -
wej. PARP za pew nia do fi nan so -
wa nie w po sta ci do ta cji, a PAIH
ob słu gę in we sty cji za gra nicz nych.

PFR z ko lei umoż li wia otrzy ma -
nie fi nan so wa nia w po sta ci obej -
mo wa nia udzia łów lub ak cji, ob -
li ga cji lub po ży czek. 

Wszyst kie te roz wią za nia
wraz z przy kła da mi i spo so ba mi
ko rzy sta nia zo sta ły w prak tycz ny
spo sób opi sa ne w Prze wod ni ku
An ty kry zy so wym dla Przed się -
bior ców. 

Dzię ki eks per ty zie PFR w ob -
sza rze star tu pów i in no wa cji
prze wod nik za wie ra tak że prak -
tycz ne po ra dy do ty czą ce pra cy
zdal nej, trans for ma cji cy fro wej
czy ko rzy sta nia z na rzę dzi, któ -
re mo gą po móc w za pew nie niu
funk cjo no wa nia fir my i po zwo -
lić na szyb szy po wrót do peł nej
ak tyw no ści po za ha mo wa niu
pan de mii.

– W trud nych wa run kach jed -
ne go z naj więk szych w hi sto rii kry -
zy sów go spo dar czych oraz ści słych
re stryk cji sa ni tar nych naj waż niej -
sze jest szyb kie do sto so wa nie się
do zmie nia ją ce go się oto cze nia za -
rów no przez przed się bior stwa, jak
i sa mo rzą dy oraz pra cow ni ków.
Waż ne jest za rzą dza nie an ty kry zy -
so we oraz wspar cie ze stro ny pań -
stwa i je go in sty tu cji, aby so li dar -
nie przejść przez ten kry zys. Ja ko
Pol ski Fun dusz Roz wo ju zro bi my

wszyst ko, co moż li we, aby za pew -
nić wspar cie dla pol skiej go spo dar -
ki, kon ty nu ację dzia łal no ści firm
oraz ochro nę miejsc pra cy. Mam
na dzie ję, że po za wspar ciem nasz
prze wod nik oka że się po moc ny 
– po wie dział Pa weł Bo rys, pre zes
za rzą du PFR SA.

Prze wod nik bę dzie na bie żą co
ak tu ali zo wa ny w mia rę po ja wia -
nia się no wych roz wią zań i prak -
tyk, a na stro nie www.pfr.pl/tar cza
przed się bior cy znaj dą rów nież ar -
ty ku ły, ana li zy oraz do dat ko we
ma te ria ły do ty czą ce za gad nień za -
war tych w pod ręcz ni ku oraz czę -
sto za da wa ne py ta nia i od po wie -
dzi przy go to wa ne przez eks per -
tów PFR. 

Na py ta nia od po wia da ją tak -
że kon sul tan ci w ra mach cen -
trum do radz twa dla przed się -
biorstw po przez stro nę in ter ne -
to wą www.pfr.pl lub te le fo nicz -
nie, pod nu me rem 800 800 120.

Prze wod nik do stęp ny 
jest w for mie elek tro nicz nej

na stro nie www.pfr.pl/tar cza

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców
Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać
gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, w szczególności pomóc 
w ochronie zatrudnienia i zachowaniu płynności finansowej w firmach. 

Pa weł Bo rys

ERGO HESTIA 

Milion złotych na sprzęt 
dla ratowników medycznych

27
mar ca ERGO He stia
pod pi sa ła po ro zu mie -
nie z Pol ską Ra dą Ra -

tow ni ków Me dycz nych, na mo cy
któ re go ubez pie czy ciel prze ka że
na po trze by ra tow ni ków 1 mln
zł. Fir ma wes prze ich w za ku -
pie i dys try bu cji sprzę tu nie -
zbęd ne go do sku tecz ne go dzia -
ła nia (jed no ra zo wych kom bi ne -
zo nów, go gli, prze zier nych
przy łbic, rę ka wi czek, ochro ny
na bu ty, ma sek z wy mien ny mi
fil tra mi, środ ków de zyn fe ku ją -
cych), a do dat ko wo w naj bliż -
szych dniach roz pocz nie tak że
zbiór kę pie nię dzy na środ ki
do wal ki z ko ro na wi ru sem. 

To ko lej na ini cja ty wa ERGO
He stii w ra mach ak cji „W tro -

sce o wspól ne bez pie czeń -
stwo” pro wa dzo nej w związ -
ku z pan de mią. Wcze śniej za -
kład za dbał o pra cow ni ków,
któ rzy dzi siaj w zde cy do wa -
nej więk szo ści pra cu ją zdal -
nie. Na stęp nie roz po czął
skie ro wa ną do agen tów ak cję
#Ubez pie czamZ dal nie. Ko -
lej nym przed się wzię ciem jest
cykl we bi na riów dla pra cow -
ni ków i agen tów, pod czas
któ rych eks per ci z róż nych
dzie dzin od po wia da ją na py -
ta nia do ty czą ce ko ro na wi ru -
sa. Go ściem 1 kwiet nia był 
dr Kon rad Maj, psy cho log
z Uni wer sy te tu SWPS, któ ry
mó wił o za cho wa niach Po la -
ków w cza sie pan de mii.  ■

1%

Marek Śliperski

KRS: 0000268931
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An drzej Ki ciń ski 
za stęp cą Rzecz ni ka 
Fi nan so we go 
ds. ubez pie czeń

M
i ni ster fi nan sów Ta de usz Ko ściń ski na wnio sek Rzecz ni -
ka Fi nan so we go dr. hab. Ma riu sza Je rze go Go lec kie go
po wo łał An drze ja Ki ciń skie go na sta no wi sko za stęp cy

Rzecz ni ka Fi nan so we go. W ra mach swo ich kom pe ten cji bę dzie
on od po wia dać za dzia ła nia biu ra w od nie sie niu do ryn ku ubez -
pie cze nio wo -eme ry tal ne go oraz za ini cja ty wy edu ka cyj ne. 

Ma riusz Je rzy Go lec ki wy ja śnia, że głów nym za da niem, ja -
kie sta wia przed swo im no wym za stęp cą, jest bie żą ce mo ni to -
ro wa nie sek to ra ubez pie cze nio we go pod ką tem eli mi na cji ne -
ga tyw nych zja wisk i pro ble mów w re la cjach klien tów z za kła da -
mi ubez pie czeń. – Chciał bym, że by po wstał sys tem wcze sne go
ostrze ga nia przed prak ty ka mi szko dli wy mi dla klien tów. Je śli do -
strze że my, że ja kieś roz wią za nie czy pro ce du ra wdra ża na przez
jed ne go ubez pie czy cie la bę dzie krzyw dzą ca dla klien tów, bę dzie -
my sta ra li się do pro wa dzić do wy co fa nia się z niej. Cho dzi o to, że -
by nie by ło ono wdra ża ne przez ko lej ne fir my wo bec bra ku re ak -
cji or ga nów pań stwa – mó wi Rzecz nik. – Bran ża mu si le piej ko -
mu ni ko wać się z klien ta mi, że by zre du ko wać asy me trię in for ma -
cyj ną po mię dzy nią a po szu ku ją cy mi ochro ny. My ze swo jej stro ny
rów nież bę dzie my roz wi jać pro jek ty edu ka cyj ne słu żą ce pod nie sie -
niu po zio mu wie dzy ubez pie cze nio wej klien tów – za po wia da 
Ma riusz Je rzy Go lec ki.

Obec nie Rzecz nik Fi nan so wy ma dwóch za stęp ców: Paw ła
Za ga ja oraz An drze ja Ki ciń skie go.

An drzej Ki ciń ski jest zwią za ny z bran żą ubez pie cze nio wą
od 1994 r. Spe cja li zo wał się w za gad nie niach zwią za nych 
z two rze niem i sprze da żą usług ubez pie cze nio wych oraz kwe -
stiach ochro ny kon su men tów na ryn kach fi nan so wych. Pra co -
wał w Gru pie Ge ne ra li, Gru pie PZU czy BTU iR He ros Li fe. Na -
stęp nie był dy rek to rem De par ta men tu Ochro ny Klien tów
w UKNF. W PIU ko or dy no wał współ pra cę z in sty tu cja mi ryn ku
ubez pie cze nio we go i mię dzy sek to ro wą.

PERSONALIA

G
e fion pod kre ślił, że od
stycz nia, tj. od mo men tu
przed ło że nia pla nu na -

praw cze go, kon ty nu uje sta ra nia
na rzecz po zy ski wa nia ka pi ta łu
w ce lu szyb kie go przy wró ce nia
nor mal nej dzia łal no ści. Obec nie
fir ma pro wa dzi roz mo wy z po -
ten cjal ny mi do staw ca mi ka pi ta -
łu, aby za bez pie czyć wy star cza -
ją ce środ ki wła sne na po kry cie
ka pi ta ło we go wy mo gu wy pła cal -
no ści i przy wró cić jej współ czyn -
nik po wy żej po zio mu 100%.

Ge fion oświad czył też, że zde cy -
do wa nie nie zga dza się z na ka zem
za prze sta nia no wej dzia łal no ści.
Z te go po wo du od wo łał się od de -
cy zji DFSA do Duń skiej Ra dy ds.
Od wo łań w Spra wach Go spo dar -
czych i zwró cił się o przy zna nie
ape la cji efek tu za wie sza ją ce go. Za -
kład przy po mniał, że Duń ska Ko -
mi sja ds. Od wo łań Biz ne so wych
za wie si ła już po przed nią de cy zję
DFSA, i wy ra ził na dzie ję na uzy -
ska nie po dob ne go wy ni ku w tej
spra wie, choć do cza su uzy ska nia
od po wie dzi bę dzie sto so wać się
do po le ce nia Fi nan stil sy net. 

W oce nie za kła du za kaz no wej
dzia łal no ści nie jest pro por cjo nal -

nym środ kiem, któ ry jest od po -
wied ni do ochro ny in te re sów
ubez pie cza ją cych. Ge fion pod -
kre ślił, że w wy ni ku wcze śniej -
szych de cy zji nad zor czych je go
dzia łal ność zo sta ła już ogra ni -
czo na i nie do szło do po gor sze -
nia sy tu acji fi nan so wej spół ki, co
mo gło by uza sad niać za kaz.

Fir ma spo dzie wa się po pra wy
dzia łal no ści pod sta wo wej w nad -
cho dzą cym okre sie w wy ni ku re -
zy gna cji ze współ pra cy z przed -
sta wi cie la mi ge ne ru ją cy mi stra -
ty oraz in nych czyn ni ków. Za -
zna czy ła też, że na dal speł nia
mi ni mal ny wy móg ka pi ta ło wy
i do tej po ry prze strze ga ła
wszyst kich in nych za le ceń wy da -
nych przez DFSA.

Ubez pie czy ciel prze ka zał rów -
nież, że już w peł ni roz wią zał pro -
blem wie rzy tel no ści wo bec dwóch
z trzech przed sta wi cie li wy mie -
nio nych przez DFSA. W od nie -
sie niu do trze cie go spół ka uwa -
ża, że spra wa nie zo sta ła w peł ni
zba da na przez Fi nan stil sy net,
i spo dzie wa się, że zmie ni on tę
część de cy zji, gdy tyl ko otrzy ma
wię cej in for ma cji.

■

KAPITAŁOWY WYMÓG WYPŁACALNOŚCI

Gefion nie zgadza się 
z decyzją Finanstilsynet
Ge fion In su ran ce A/S po in for mo wał, że nie zga dza

się z oce ną duń skie go urzę du nad zo ru fi nan so we -

go (DFSA), we dług któ rej przed sta wio ny przez

ubez pie czy cie la plan na praw czy nie gwa ran tu je, 

że bę dzie on w sta nie speł nić ka pi ta ło wy wy móg

wy pła cal no ści w sześ cio mie sięcz nej per spek ty wie.

D
e cy zja KE ma na ce lu zwięk sze nie do stęp no -
ści ta kich pu blicz nych po lis w związ ku z kry -
zy sem wy wo ła nym epi de mią ko ro na wi ru sa

oraz ela stycz ność wpro wa dzo ną przez nią w tym cza -
so wych ra mach środ ków po mo cy pań stwa od no szą -
cych się do za pew nie nia przez pu blicz ne za kła dy
ubez pie czeń wspo mnia nych po wy żej pro duk tów
ochron nych.

Obo wią zu ją cy od 2013 r. ko mu ni kat w spra wie
krót ko ter mi no we go ubez pie cze nia kre dy tów eks -
por to wych prze wi du je, że wy mia na han dlo wa w 27
pań stwach człon kow skich UE oraz w 9 pań stwach
OECD, o mak sy mal nym okre sie ry zy ka krót szym
niż dwa la ta, wią że się z ry zy kiem zby wal nym i za -
sad ni czo nie po win na być ubez pie cza na przez pań -
stwo ani przez ubez pie czy cie li ko rzy sta ją cych ze
wspar cia pu blicz ne go. Jed nak po za sy gna li zo wa niu
przez nie któ re pań stwa człon kow skie, że z po wo du
epi de mii ko ro na wi ru sa prze wi du ją glo bal ne skur -
cze nie się pry wat ne go ryn ku ubez pie czeń w od nie -
sie niu do eks por tu do wszyst kich państw, 23 mar ca
KE roz po czę ła pil ne kon sul ta cje pu blicz ne.

Mia ły one na ce lu oce nę moż li wo ści uzy ska nia
na ryn ku pry wat nym krót ko ter mi no we go ubez pie -
cze nia kre dy tów eks por to wych w od nie sie niu

do eks por tu do wszyst kich państw okre ślo nych
w ww. ko mu ni ka cie ja ko „pań stwa o ry zy ku zby wal -
nym”. W za leż no ści od wy ni ku oce ny za kła da no
moż li wość tym cza so wej zmia ny wy ka zu „państw
o ry zy ku zby wal nym”. Wy ni ki kon sul ta cji wska zy -
wa ły na nie uchron ne pro ble my z do stęp no ścią
na ryn ku pry wat nym ochro ny ubez pie cze nio wej
w od nie sie niu do eks por tu do wszyst kich państw.
Jed no cze śnie w wy ni ku obec ne go kry zy su ocze ku je
się znacz ne go wzro stu po py tu na ubez pie cze nia.

Na pod sta wie re zul ta tów kon sul ta cji oraz od po -
wied nich wska źni ków eko no micz nych KE po sta no wi -
ła tym cza so wo uznać wszyst kie pań stwa wy mie nio ne
w za łącz ni ku za pań stwa o ry zy ku nie zby wal nym
oraz usu nąć wszyst kie kra je z wy ka zu „państw o ry -
zy ku zby wal nym” do 31 grud nia 2020 r. Przed upły -
wem te go ter mi nu Ko mi sja do ko na po now nej oce -
ny sy tu acji i wy ja śni sy tu ację do ty czą cą „państw
o ry zy ku zby wal nym” na okres po 31 grud nia 2020
r. W na stęp stwie tej zmia ny ubez pie czy cie le pu -
blicz ni bę dą w sta nie in ter we nio wać i za pew niać
krót ko ter mi no we ubez pie cze nie ry zy ka kre dy tów
eks por to wych dla wszyst kich państw, bez ko niecz -
no ści wy ka za nia przez nie, że da ne pań stwo jest
tym cza so wo pań stwem o ry zy ku nie zby wal nym.  ■

Komisja Europejska podjęła decyzję o tymczasowym usunięciu wszystkich

państw z listy „państw o ryzyku zbywalnym” zawartej w komunikacie 

w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych. 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Ubezpieczenia kredytów eksportowych
na elastycznych zasadach

I
n for ma cje z urzę dów nad zo ru są szcze gól nie
waż ne dla tych, któ rzy ku pi li OC ko mu ni ka -
cyj ne u te go ubez pie czy cie la i w naj bliż szym

cza sie ich umo wa się koń czy. – Mu szą te raz 
uwa żać, że by przez za nie dba nie lub brak wła ści -
wych in for ma cji nie do pu ścić do prze rwy w ochro -
nie ubez pie cze nio wej, gdyż gro zi za to ka ra 
ze stro ny Ubez pie cze nio we go Fun du szu Gwa ran -
cyj ne go – po wie dział An drzej Ki ciń ski, za stęp ca
Rzecz ni ka.

Wy ja śnia, że za kaz za wie ra nia no wych umów
przez ubez pie czy cie la ma istot ne zna cze nie dla
już po zy ska nych klien tów. Wo bec ist nie ją cych
umów z tym ubez pie czy cie lem nie za dzia ła tzw.
za sa da au to ma ty zmu. Prze wi du je ona, że je śli
skład ka za OC ppm. za okres 12 mie się cy zo sta -
ła opła co na w ca ło ści, to mo że zo stać za war ta
„au to ma tycz nie” umo wa na ko lej ne 12 mie się cy.
Tak się sta nie, je śli klient nie zło ży oświad cze nia
o wy po wie dze niu naj pó źniej ostat nie go dnia
obo wią zy wa nia umo wy. Ma to za bez pie czać
klien tów przed sy tu acją, w któ rej za po mną lub
z po wo dów zdro wot nych nie mo gą do peł nić for -
mal no ści, a dzię ki ta kie mu roz wią za niu bę dą ko -
rzy sta li z ochro ny. – Za kaz zawie ra nia no wych
umów w prak ty ce ozna cza, że wo bec umów ist nie -
ją cych ta za sa da au to ma ty zmu nie za dzia ła –
prze strzegł An drzej Ki ciń ski.

Dla te go po sia da cze po lis wy sta wio nych przez
Ge fiona mu szą pil nie spraw dzić, kie dy ich umo -
wa wy ga sa. Na stęp nie – zgod nie z obo wią zu ją cy -
mi re gu la cja mi – po win ni za wrzeć no wą umo wę
OC w in nym za kła dzie ubez pie czeń, tak że by nie
mieć ani jed ne go dnia prze rwy w ochro nie ubez -
pie cze nio wej. Nie mu szą przy tym skła dać wy po -
wie dze nia do tych czas obo wią zu ją cej umo wy.

Zda niem An drze ja Ki ciń skie go na przy kła -
dzie klien tów Ge fiona wi dać, jak po trzeb ne są

szcze gól ne roz wią za nia dotyczące z za wie ra nia
umów OC ppm. w cza sie epi de mii. 

– W obec nej sy tu acji część klien tów nie po słu gu -
ją cych się kom pu te rem i nie ko rzy sta ją cych z ban -
ko wo ści in ter ne to wej mo że mieć pro blem z oso bi -
stym za war ciem umo wy ubez pie cze nia i opła ce -
niem skład ki. Cho dzi tu w szcze gól no ści o przy pad -
ki po zo sta wa nia w kwa ran tan nie czy do bro wol nej
izo la cji osób star szych. Wie le osób jest ho spi ta li zo -
wa nych, są oso by, któ re znaj du ją się w sta nie po -
waż nie za gra ża ją cym ży ciu. 

Li czę, że je śli prze rwa w ochro nie po wsta nie
wła śnie w ta kich oko licz no ściach, UFG w in te re sie
pu blicz nym bę dzie kon se kwent nie ko rzy stał z prze -
wi dzia nej w usta wie i sta tu cie moż li wo ści umo rze -
nia opła ty kar nej. Ofia ry epi de mii nie po win ny być
ka ra ne za czas nie za wi nio nej przez nich prze rwy
w ubez pie cze niu OC. Mam też na dzie ję, że ubez pie -
czy cie le pil nie i do bro wol nie wdro żą sku tecz ne pro -
ce du ry, po zwa la ją ce w ta kich sy tu acjach na te le fo -
nicz ne za war cie umo wy np. przez agen ta, w tym
z od ro czo ną płat no ścią. Klien ci nie po win ni być
bez względ nie zmu sza ni do sta wie nia się w pla ców -
ce pod gro źbą sank cji ze stro ny UFG – uznał 
An drzej Ki ciń ski. 

■

W ocenie Rzecznika Finansowego przykład klientów Gefion Insurance A/S,

któremu duński organ nadzoru zakazał zawierania nowych umów, pokazuje,

jak potrzebne są szczególne rozwiązania dotyczące zawierania OC

posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) w czasie epidemii. 

An drzej
Ki ciń ski

RZECZNIK FINANSOWY 

O sytuacji klientów Gefiona
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W
cza sie kry zy su wy wo ła ne go pan -
de mią ko ro na wi ru sa po li ty cy
i part ne rzy spo łecz ni po win ni

wspól nie li kwi do wać nie do bo ry pła co we
przy uzy ska niu za sił ku za skró co ny czas
pra cy. Tak mó wił mi ni ster pra cy Hu ber tus
He il (SPD) na spo tka niu z pra co daw ca mi
i związ ka mi za wo do wy mi w koń cu mar ca
w Ber li nie. Do dał, że na le ży uni kać „nie -
pro por cjo nal nych spad ków płac” w przy -
pad ku utra ty pra cy z po wo du nie zbęd nej
opie ki nad dzieć mi.

– Usta no wi my no we pra wo – za pew nił. 
– Zo sta nie omó wio ne w rzą dzie fe de ral nym
i szyb ko prze gło so wa ne przez Bun de stag.
Cho dzi o to, aby wy słać sy gnał do ro dzi -
ców, że w nie ty po wej sy tu acji nie mo że
dojść do nie pro por cjo nal nych strat płac.
We dług mi ni stra idzie o cią głą wy pła tę wy -
na gro dzeń przez pra co daw cę, któ ry mo że
sko rzy stać z od zy ski wa nia pie nię dzy z bu -
dże tu pań stwa.

Spra wa jest po waż na. W sce na riu szu
roz wa ża nym przez In sty tut Ba dań Eko no -
micz nych przy Uni wer sy te cie w Mo na -
chium (IFO) w Niem czech mo że znik nąć
na wet 1,8 mln miejsc pra cy pod le ga ją cej
skład kom na ubez pie cze nia spo łecz ne. Ne -
ga tyw ny wpływ od czu je po nad 6 mln pra -
cow ni ków za trud nio nych na krót ko trwa -
łych umo wach.

W sy tu acji kry zy so wej pra ca w skró co -
nym cza sie jest spraw dzo nym przez Niem -
ców od 2008 r. na rzę dziem za po bie ga ją -
cym utra cie miejsc pra cy. Ale pra ca krót ko -
trwa ła czę sto idzie w pa rze ze znacz ną
utra tą pra cow ni ków. Dla te go, zgod nie
z pra wem, uwzględ nia się 60% (ro dzi ce
z dzieć mi 67%) po przed niej pen sji net to
za utra co ny czas pra cy.

W Niem czech obec nie fir my ubie ga ją
się na du żą ska lę o świad cze nia krót ko ter -
mi no we w lo kal nych biu rach Fe de ral nej
Agen cji Za trud nie nia (BA), in for mu je
„Frank fur ter Al l ge me ine Ze itung”. Co
waż ne, mo gą to ro bić re tro spek tyw nie od 1
mar ca. Mo gą sko rzy stać z za sił ków z ty tu -
łu pra cy krót ko ter mi no wej, je śli utra ta pra -
cy do ty czy co naj mniej 10% pra cow ni ków
– za miast 1/3 jak po przed nio. Pra co daw cy
otrzy mu ją rów nież peł ny zwrot skła dek
na ubez pie cze nie spo łecz ne, któ re mu szą
opła cić za pra cę krót ko trwa łą.

Co się ty czy za sił ków z ta kiej pra cy, mi -
ni ster He il po dał, że Fe de ral na Agen cja
Pra cy ma do dys po zy cji bu for 26 mld eu ro.
Ce lem jest za cho wa nie firm i za po bie ga nie
zwol nie niom. Mi ni ster za po wia dał już
w prze szło ści, że chce, aby stra ty w krót ko -
ter mi no wych za trud nie niach by ły jak naj -
niż sze. – Pra co daw cy mo gą rów nież pła cić
wię cej – ape lo wał w te le wi zji ARD . 

W roz mo wach ze śro do wi skiem biz ne -
so wym waż ną kwe stią by ło, „jak zmniej -
szyć lu ki pła co we, aby za bez pie czyć si łę na -
byw czą, szcze gól nie oso bom o ni skich do -
cho dach”. Wła dze i pra co daw cy do brze
wie dzą, że pra cow ni cy o ni skich do cho -
dach nie mo gli by zwią zać koń ca z koń cem
po utra cie 40% za rob ków.

Rzecz nicz ka mi ni ster stwa pra cy za zna -
czy ła w roz mo wie z „FAZ”, że pod sta wo -
we bez pie czeń stwo jest za gwa ran to wa ne
po trze bu ją cym: – Wszyst kie świad cze nia są
wy pła ca ne. Obec nie wła dze pra cu ją
nad do stę pem do „pod sta wo we go bez pie -
czeń stwa” dla osób pro wa dzą cych dzia łal -
ność na wła sny ra chu nek, a ta kich lu dzi
w Niem czech jest spo ro.

AW

UTRATA ZAROBKÓW POWINNA PODLEGAĆ REKOMPENSACIE

Jak to robią Niemcy?
Wiele firm w Niemczech z racji epidemii koronawirusa

odesłało pracowników do pracy krótkoterminowej. 

Dla poszkodowanych oznacza to utratę dochodu nawet 

o 40%. Politycy i partnerzy społeczni chcą im jednak pomóc,

bo nikt nie sądzi, że można za to przeżyć miesiąc.

S
kład ka przy pi sa na brut to z ubez pie -
czeń ko mu ni ka cyj nych z lat 2014–2019
wy ka za ła śred nią rocz ną sto pę wzro -

stu 0,7% – ujaw nia ra port na te mat głów -
nych tren dów i moż li wo ści na ja poń skim
ryn ku ubez pie czeń ogól nych do 2023 r.
au tor stwa ana li ty ków Glo bal Da ta. Pro -
gno zu ją oni, że jej udział ob ni ży się
z 53,3% w 2019 r. do 52,4% w 2023 r.

Jed nym z pod sta wo wych po wo dów
jest obec ny spa dek sta wek. W 2017 r.
GIROJ (Ge ne ral In su ran ce Ra ting Or ga -
ni za tion of Ja pan) za su ge ro wa ła cię cia
sta wek za obo wiąz ko we ubez pie cze nia ko -
mu ni ka cyj ne OC. GIROJ zwró ci ła się o 8-
pro cen to wą re duk cję skła dek w obo wiąz -
ko wych ubez pie cze niach ko mu ni ka cyj -
nych, od zwier cie dla ją cą spa dek rosz czeń,
w mia rę jak wdra ża nie au to ma ty za cji i te -
le ma ty ki zmniej sza ło szko do wość.

Ja poń ski urząd nad zo ru nad usłu ga mi
fi nan so wy mi za pla no wał dal sze cię cie sta -
wek śred nio o 16,4% od kwiet nia 2020 r. 

Po za tym ubez pie czy cie le od czu wa ją
pre sję spo wol nie nia. W ub.r. sprze daż
no wych sa mo cho dów w Ja po nii zmniej -
szy ła się o 11%, z 387 525 w 2028 r.
do 344 875 w 2019 r.

Na le ży się spo dzie wać, że obec na epi -
de mia ko ro na wi ru sa od bi je się nie ko -
rzyst nie na sprze da ży no wych sa mo cho -
dów. Bę dzie to mia ło wpływ na ubez pie -
cze nia ko mu ni ka cyj ne, skut ku jąc spad -
kiem skła dek.

Aby zła go dzić skut ki spo wol nie nia,
ubez pie czy cie le ofe ru ją świad cze nia do -
dat ko we i wzmac nia ją plat for my cross -
-sel lin go we. Dla za pew nie nia wzro stu
mu szą rów nież wy ko rzy sty wać no we
moż li wo ści po sze rza nia ba zy klien tów,
ta kie jak współ dzie le nie sa mo cho dów czy
wy po ży czal nie. Mi mo pre sji na skład ki
ubez pie cze nia ko mu ni ka cyj ne na dal po -
zo sta ną głów ną li nią na ryn ku ubez pie -
czeń ogól nych w Ja po nii.

■

Ubezpieczenia komunikacyjne, dominujące na japońskim

rynku ubezpieczeń ogólnych, w ciągu najbliższych czterech

lat czeka stagnacja spowodowana przez epidemię

koronawirusa.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE W JAPONII

Epidemia szkodzi
sprzedaży samochodów

W
tej sy tu acji usta wa Oba ma ca re
(ACA), z tań szą opie ką zdro -
wot ną z udzia łem giełd za rzą -

dza nych przez wła dze fe de ral ne czy sta -
no we i sys tem Me di ca id, sta ła się przy -
dat na ad mi ni stra cji Trum pa, któ ra for -
mal nie dą ży do jej oba le nia. Jed nak że,
zda niem eks per tów z bran ży ochro ny
zdro wia, na wet w ra mach ACA lu dzie
bę dą mu sie li po nieść kosz ty zwią za ne
ze wzro stem sta wek.

Mi mo że Kon gres prze zna czył
na wspar cie sys te mu ochro ny zdro wia
i sta no wych pro gra mów 117 mld dol. w ra -
mach pa kie tu sty mu la cyj ne go o war to ści
po nad 2 bln dol., wła dze Min ne so ty za -
ape lo wa ły do ubez pie czy cie li zdro wot -
nych, aby nie na li cza li opłat za le cze nie
z ko ro na wi ru sa po za sie cią. Zaś Ka li for nia
ostrze gła, że obec nie ubez pie czy cie le usta -
la ją staw ki na 2021 r. wyż sze na wet o 40%. 

Nie chyb ny wzrost kosz tów ujaw nia
gra ni ce moż li wo ści ACA. Pra wo ogra ni -
cza wy dat ki osób fi zycz nych z wła snej
kie sze ni – któ re obej mu ją od li cze nia,
współ pła ce nia i ubez pie cze nie w ra mach
opie ki i usług w sie ci – ale nie chro ni pa -
cjen tów przed kosz ta mi le cze nia po za
sie cią ubez pie cze nio wą. S&P Glo bal Ra -
tings sza cu je, że mo że to kosz to wać
Ame ry ka nów na wet 16 mld dol.

– Ro dzi to pro ble my w sys te mie opie ki
zdro wot nej – mó wi Eliot Fi sh man, dy rek -
tor ds. po li ty ki zdro wot nej w Fa mi lies
USA, gru pie zaj mu ją cej się ochro ną
zdro wia kon su men tów. – Kosz ty od dzia -
łów ra tun ko wych, kosz ty ho spi ta li za cji
wzro sną zna czą co.

W mar cu Sąd Naj wyż szy zgo dził się
roz wa żyć ape la cję sta nów za rzą dza -
nych przez De mo kra tów, któ re bro nią
ACA przed za skar że niem przez sta ny
kie ro wa ne przez Re pu bli ka nów i wspie -
ra ne przez ad mi ni stra cję Trum pa. On
sam po wie dział ostat nio, że na dal po -
pie ra pro ces. – Chce my po zbyć się złej
opie ki zdro wot nej i za pew nić do sko na łą
opie kę zdro wot ną – do dał. 

Tym cza sem Ni cho las Ba gley, pro fe sor
pra wa Uni ver si ty of Mi chi gan, uwa ża, że
spra wa ma chwiej ne pod sta wy praw ne.
Sę dziom, bio rąc pod uwa gę pan de mię,
cięż ko bę dzie ją oba lić, po zo sta wia jąc mi -
lio ny lu dzi bez opie ki. – Trud no so bie 
wy obra zić, że pro ces się po wie dzie – pod -
kre śla. Roz pra wę za pla no wa no na se sję
Są du Naj wyż sze go, któ ra roz pocz nie się
w pa ździer ni ku br. i po trwa do czerw -
ca 2021 r. We dług naj now szej an kie ty
„Wall Stre et Jo ur nal” / NBC News Oba -
ma ca re zy sku je na po pu lar no ści.
Ok. 42% gło su ją cych uzna ło ACA za do -
bry po mysł, a 35% za zły. Był to naj więk -
szy mar gi nes od uchwa le nia w 2010 r.
Wię cej, opi nia na zy wa ją ca pra wo „złym
po my słem” oka za ła się naj mniej po pu lar -
na od mo men tu pod pi sa nia usta wy.

W 2019 r. 11,4 mln osób wy bra ło pla -
ny z giełd ACA. Re kru ta cja do in dy wi -
du al nych pla nów na gieł dach fe de ral -
nych i sta no wych sku si ła w 2016 r. 12,7
mln osób, ale obec nie spa da, twier dzi
Ka iser Fa mi ly Fo un da tion. Da ne za br.
nie są jesz cze do stęp ne, po nie waż nie -
któ re sta ny ma ją dłu gi okres re je stra cji.

Adam Wol ski

Koronawirus daje w kość Amerykanom. Wielu z nich straciło

ubezpieczenie zapewniane przez pracodawców z racji

zastoju w transporcie, gastronomii i turystyce. Bez zajęcia

znalazło się ponad 3,2 mln osób. Liczba potrzebujących

pilnej opieki zdrowotnej jest zaś wyższa niż kiedykolwiek. 

W OBAWIE PRZED KORONAWIRUSEM TRUMP SIĘ UGINA

Jak bida, to do... Obamacare

Ogłaszając powrót do zysku, który za 2019 r. wyniósł 2,5 mld

funtów, Lloyd’s potwierdził również, że jego rynek ma silną

pozycję, aby reagować na skutki pandemii Covid-19.

WYNIKI ZA 2019 R.

Lloyd’s stawia czoło wirusowi

L
loyd’s osią gnął zysk po raz pierw -
szy od 2016 r. Po wy no szą cej 1 mld
fun tów stra cie z 2018 r. Lloyd’s po -

pra wił wy nik o 3,5 mld fun tów – po da no
w ko mu ni ka cie. Na ko rzyść wy ni ku za -
dzia ła ły po pra wa na ryn kach in we sty cji
w I poł. 2019 r., utrzy mu ją cy się wzrost
sta wek i po pra wa dys cy pli ny un derw ri -
tin gu. Nie mniej w 2019 r. ry nek wciąż
jesz cze od no to wy wał stra ty na dzia łal no -
ści ubez pie cze nio wej, na któ re wska zu -
je współ czyn nik łą czo ny wy no szą cy
102,1%, choć był on lep szy o 2,4 pkt.
proc. w po rów na niu z 104,5% za 2018 r.
Lloyd’s stwier dził, że je go ry nek po czy -
nił obie cu ją ce po stę py, bio rąc pod uwa -
gę, że współ czyn nik szko do wy za 2019 r.
uległ po pra wie do 96% (z 96,8% w 2018
r.), z wy łą cze niem du żych szkód, co
wska zu je na za ostrze nie dys cy pli ny
w przyj mo wa niu do ubez pie cze nia.

Do wo dząc od por no ści ryn ku na fi -
nan so we skut ki pan de mii, Lloyd’s
stwier dził, że w 2019 r. je go za so by net -
to wzro sły o 8,6%, do 30,6 mld fun tów,
co od zwier cie dla wy jąt ko wo moc ny bi -
lans i współ czyn nik wy pła cal no ści wy -
no szą cy 238% (stan dar do wy wy móg
w re żi mie So lven cy II to 100%).

Mi mo sil nych za wi ro wań na ryn kach
fi nan so wych w ostat nich ty go dniach
współ czyn nik wy pła cal no ści Lloyd’s
na 19 mar ca wy no sił 205%.

– W 2020 r. sku pia my się przede
wszyst kim na ini cja ty wach, któ re za pew -
nia ją, że ok. 80% biz ne su Lloyd’s ma
wspar cie cy fro we, udo sko na la na jest szyb -
ka ścież ka li kwi da cji szkód i bu do wa ne
są fun da men ty in fra struk tu ry tech no lo -
gicz nej, opar cie dla przy szłe go eko sys te -
mu Lloyd’s – za pew nił John Ne al, dy rek -
tor ge ne ral ny. 

– Po czą tek 2020 r. oka zał się wy jąt ko wo
trud ny wo bec roz prze strze nia nia się po ca -
łym świe cie ko ro na wi ru sa, tra gicz ne go
w skut kach dla ro dzin, spo łecz no ści i świa -
to wej go spo dar ki. Te raz, w tych trud nych
cza sach, bar dziej niż kie dy kol wiek klien ci
po trze bu ją na sze go wspar cia – po wie dział
Bru ce Car ne gie -Brown, pre zes Lloyd’s.

In ne da ne licz bo we Lloyd’s za 2019
r. to m.in.: zwrot na ka pi ta le wy no szą -
cy 8,8% (w po rów na niu z 3,7% za 2018
r.); zwrot z in we sty cji na po zio mie 4,8%
(0,7% za 2018 r.), 35,9 mld fun tów
skład ki przy pi sa nej brut to; 23 mld fun -
tów wy pła co nych od szko do wań i świad -
czeń brut to.  ■



www.gu.com.pl Gazeta Ubezpieczeniowa nr 14 (1090) 6–13 kwietnia 2020

ŚWIAT10

Co vid -19: pan de mia 

jak każ da ka ta stro fa
Ubez pie czy cie le ryn ku Lloyd’s otrzy mu ją zgło sze nia rosz czeń
z ty tu łu 14 ka te go rii ubez pie czeń w związ ku z pan de mią – po -
in for mo wał John Ne al, dy rek tor ge ne ral ny Lloy’s. Je go zda -
niem jest za wcze śnie, aby ry nek oce nił roz miar strat ubez pie -
cze nio wych spo wo do wa nych pan de mią ko ro na wi ru sa, ale
skut ki od czu je wie le klas biz ne su. Lloyd’s trak tu je kry zys Co -
vid -19 jak każ dą in ną for mę szko dy ka ta stro ficz nej. Przede
wszyst kim spo dzie wa ne stra ty wy stą pią w ta kich li niach ubez -
pie czeń, jak ubez pie cze nie od wo ła nia im pre zy, ubez pie cze -
nie po dróż ne, ubez pie cze nie błę du me dycz ne go, od szko do -
wa nia pra cow ni cze i ubez pie cze nie od po wie dzial no ści pra -
co daw cy w gru pach, ta kich jak pra cow ni cy służ by zdro wia
i per so nel li nii lot ni czych. Do in nych ob sza rów eks po zy cji za -
li cza ją się po ten cjal ne po zwy prze ciw ko or ga ni za to rom rej -
sów wy ciecz ko wych i ho te lom. Są też stra ty eko no micz ne do -
ty czą ce od po wie dzial no ści ka dry za rzą dza ją cej przed się -
biorstw, kre dy tu ku piec kie go, ry zy ka po li tycz ne go, gwa ran cji
i kre dy tu hi po tecz ne go. Swiss Re osza co wał, że ok. 15% cał -
ko wi tej war to ści ubez pie czeń na wy pa dek od wo ła nia im pre zy
mo że być przed mio tem rosz czeń z po wo du epi de mii ko ro na -
wi ru sa. Przed prze su nię ciem ter mi nu Igrzysk Olim pij skich
w To kio John Da cey, dy rek tor fi nan so wy Swiss Re, po in for -
mo wał, że eks po zy cja fir my zwią za na z Olim pia dą wy no si 250
mln dol. Ana li ty cy są zgod ni co do te go, że w sy tu acji prze su -
nię cia ter mi nu eks po zy cja ubez pie cze nio wa jest mniej sza, niż
by ła by w przy pad ku od wo ła nia im pre zy. Eks po zy cja fir my z ty -
tu łu wszyst kich in nych im prez za po wie dzia nych do koń ca ro -
ku wy no si mię dzy 100 a 999 mln dol., w po dzia le na Cor po -
ra te So lu tions i re ase ku ra cję ma jąt ko wą. Z ko lei Mu nich Re
nie po dał jesz cze żad nych da nych licz bo wych zwią za nych
z pan de mią, cho ciaż po twier dził, że po zy cja eko no micz -
na gru py po zo sta je sil na na wet w obec nych oko licz no ściach.
Na wet w ma ło praw do po dob nym sce na riu szu świa to wej pan -
de mii od po wia da ją cej zda rze niu wy stę pu ją ce mu raz na 200
lat Mu nich Re spo dzie wa się za kre su rosz czeń od po wia da ją -
ce go kosz to wi śred niej wiel ko ści ka ta stro fy na tu ral nej w re -
ase ku ra cji ma jąt ko wej.                           (In su ran ce Jo ur nal)

Per so na lia: In ga Be ale 

pre ze ską Me dic li nic
Po łu dnio wo afry kań ska fir ma
usług opie ki zdro wot nej Me dic li -
nic In ter na tio nal Plc po wo ła ła In -
gę Be ale, by łą dy rek tor ge ne ral ną
Lloyd’s, na sta no wi sko nie za leż -
ne go dy rek to ra bez funk cji wy ko -
naw czej i pre ze sa. Be ale bę dzie
na stęp czy nią pre ze sa Edwi -
na Hert zo ga po je go odej ściu
na eme ry tu rę 22 lip ca br. Be ale
by ła pierw szą ko bie tą na naj wyż -

szym sta no wi sku kie row ni czym li czą ce go 330 lat ryn ku
ubez pie cze nio we go i sta ła za ste rem Lloyd’s of Lon don
przez po nad czte ry la ta, od 2014 r. 26 mar ca 2020 r. Be -
ale we szła w skład ko mi te tu Me dic li nic.              (Reu ters) 

Wiel ka Bry ta nia: cy be ra ta ki 

na ma łe i śred nie przed się bior stwa
Po ni żej jed nej czwar tej (22,4%) ma łych i śred nich przed się -
biorstw bry tyj skich po sia da ją cych cy be ru bez pie cze nie jest
ob ję tych ochro ną przed błę dem czło wie ka. Bio rąc pod uwa -
gę, że pe ne tra cja ubez pie czeń cy ber ne tycz nych dla ma -
łych i śred nich przed się biorstw w 2019 r. wy no si ła 34,6%,
więk szość MiŚ -ów w Wiel kiej Bry ta nii po zo sta je na ra żo -
na na cy be ra ta ki. Stra ty spo wo do wa ne cy be ra ta ka mi zwią -
za ny mi z ko ro na wi ru sem w sa mym lu tym 2020 r. po li cja
osza co wa ła na 800 tys. fun tów roz ło żo ne na 21 osob nych
spraw. Spo so bem wal ki z ty mi prze stęp stwa mi jest pod ję -
cie środ ków za po bie gaw czych. Nie któ rzy cy be ru bez pie czy -
cie le sku pia ją się na za po bie ga niu ata kom, aby zmniej szyć
wy pła ty i unik nąć trwa łych szkód dla firm. Pod sta wo wą for -
mą jest szko le nie per so ne lu, zwłasz cza pod wzglę dem roz -
po zna wa nia e -ma ili słu żą cych phi shin go wi (wy łu dza niu da -
nych po uf nych). Po li sy za po bie gaw cze są droż sze, ale war -
to za pła cić, że by unik nąć ka ta stro fy. Po ten cjal ne ka te go rie
rosz czeń z ty tu łów, ta kich jak szko dy re pu ta cyj ne, fi zycz ne,
okup, prze rwa w dzia łal no ści, na ru sze nie bez pie czeń stwa
da nych i phi shing, moż na pod cią gnąć pod błąd czło wie ka 
– tań szą ka te go rię. Jed nak cy be ra ta ki sta ją się co raz bar -
dziej wy ra fi no wa ne, więc od po wied nio wy szko lo ny per so nel
mo że być naj bez piecz niej szą opcją.                (Glo bal Da ta)

K R O N I K A  Ś W I A T

T
o, jak sku tecz nie USA po ko na ją ko ro na wi rus
i któ re czę ści sys te mu bły sną lub roz cza ru ją,
okre śli, czy rząd fe de ral ny roz sze rzy ro lę

w sys te mie, czy zmniej szy. Opie ka zdro wot na sta -
no wi po nad 1/6 PKB USA. War to ści pro du cen tów
le ków, ubez pie czy cie li i ope ra to rów szpi ta li po zo -
sta ją w rów no wa dze.

Bio rąc pod uwa gę wy so ką staw kę, spra wa sta ła
się jesz cze bar dziej kon tro wer syj na pod czas de bat
w ra mach cy klu wy bor cze go 2020 r. Ber nie 
San ders wspie ra Me di ca re for All, pod czas gdy Joe
Bi den i pre zy dent Trump fa wo ry zu ją zde cen tra li zo -
wa ne po łą cze nie ubez pie czeń pu blicz nych i pry wat -
nych. Nie spo ty ka ny za sięg pan de mii ozna cza, że
pla ny in we sto rów zo sta ną pod da ne te stom w trud ny
do prze wi dze nia spo sób. To, że by sys tem opie ki
zdro wot nej wy trzy mał moż li wy wzrost licz by pa -
cjen tów, jest nie zbęd ne za rów no dla zdro wia pu -
blicz ne go, jak i zdro wia ame ry kań skiej go spo dar ki. 

Je śli szpi ta le po ra dzą so bie z więk szy mi ob cią -
że nia mi, po li ty ka zdro wot na mo że nie być naj waż -
niej sza dla wy bor ców. Stan zdro wia pu blicz ne go
za stą pi de ba ta o re ce sji. Spra wy kom pli ku ją się
przy tra gicz nym sce na riu szu. Je śli na pływ pa cjen -
tów oka że się zbyt du ży i nie każ dy otrzy ma 
po trzeb ną opie kę, mo że ucier pieć wia ra w zy skow -
ny mo del pry wat nych ubez pie czy cie li i szpi ta li.
Oka że się, że kra je ze zna cjo na li zo wa ny mi sys te -
ma mi opie ki re ago wa ły le piej na wcze sne sta dia

pan de mii. Moż li we, że ame ry kań skich wy bor ców
i kon su men tów ugo dzi po wol na re ak cja rzą du fe de -
ral ne go na ba da nie pa cjen tów oraz fakt, że lo kal ne
de par ta men ty zdro wia, a tak że du że fir my sek to ra
pry wat ne go kie ro wa ły się opła tą.

„In we sto rzy nie po win ni jed nak po le gać na tej
opi nii. Naj gor szy sce na riusz mo że skło nić wy bor -
ców do bar dziej dra stycz nych zmian w sys te mie.
Fir my far ma ceu tycz ne i pro du cen ci urzą dzeń me -
dycz nych mo gą stra cić część wła dzy ce no wej,
a mo del biz ne so wy ubez pie czy cie li zdro wot nych
i szpi ta li praw do po dob nie cze ka kom plet na przy -
bu do wa”, pi sze „WSJ”.

Na le ży też usta lić, kto i ja kie po dej mie kro ki
w re ak cji na kry zys. Szpi ta le z pew no ścią od czu ją
skut ki, je śli pro ce du ry wy bo ru, któ re zwy kle są
głów nym źró dłem zy sków, zo sta ną odło żo ne
na dłuż szy czas. Je śli ubez pie czy cie le zdro wot ni
po nio są wyż sze kosz ty opie ki, niż prze wi dy wa no,
to w 2021 r. doj dzie do du żych pod wy żek skła dek
dla pra co daw ców i osób fi zycz nych. Mo że to rów -
nież ob cią żać po dat ni ków. 

Nie ubez pie cze ni pa cjen ci mo gą po nieść wy so -
kie ra chun ki me dycz ne. Mi mo że każ dy lek przy -
dat ny w wal ce z Co vid -19 zo sta nie pod da ny ostrej
kon tro li ce no wej. Po now nie zba da się struk tu rę
łań cu chów do staw sprzę tu szpi tal ne go i skład ni -
ków le ków z Chin. USA cze ka ją więc zmia ny.

Adam Wol ski

CZY AMERYKAŃSKA OPIEKA ZDROWOTNA SIĘ ZMIENI?

Koronawirus w kryzysowym krajobrazie
Kiedy opadnie kurz po kryzysie wywołanym przez koronawirus, inwestorzy

muszą stawić czoło znaczącym zmianom w amerykańskim systemie opieki

zdrowotnej, pisze „Wall Street Journal”.
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U
bez pie czy cie le na ma so wą
ska lę ak ty wu ją dziś in fo li -
nie, chat bo ty, wi de okon -

sul ta cje. Przy po mi na ją klien tom,
że mo gą zdal nie zgło sić szko dę,
prze dłu żyć umo wę, wy słać do ku -
men ty w wer sji elek tro nicz nej.
W try bie pil nym wdra ża ją
uprosz czo ne pro ce du ry za wie ra -
nia umów ubez pie cze nia. Szko le -
nia or ga ni zo wa ne są on li ne
przy wy ko rzy sta niu we bi na rów. 

Ubez pie czy cie le zwięk sza ją
prze pu sto wość, aby z ich ser wi -
sów mo gło ko rzy stać wię cej klien -
tów, agen tów i pra cow ni ków,
na ma so wą ska lę wpro wa dza ją
moż li wość pra cy zdal nej. Na rzę -
dzia sprze da ży i ob słu gi na od le -
głość sta ją się pod sta wą dzia ła -
nia. Jak in for mu ją agen ci, klien ci
w ostat nich dniach sa mi pro szą
o kon takt dro gą elek tro nicz ną
i do stęp do por ta lu klien ta.

Czas cy fro wej mo bi li za cji

Ni gdy wcze śniej nie po trze bo -
wa li śmy wspar cia ze stro ny tech -
no lo gii na tak sze ro ką ska lę.
Wczo raj by li śmy w przeded niu
cy fro wej re wo lu cji, ana li zo wa li -
śmy za cho wa nia przy szłych po -
ko leń, aby usta lać, ile zo sta ło
nam jesz cze cza su. Wie lu ubez -
pie czy cie li wy ra ża ło opi nie, że
re wo lu cja cy fro wa zo sta nie wy -
mu szo na przez mi le nial sów czy
po ko le nie Z, zaś w obec nej sy tu -
acji wszyst kie po ko le nia prze sta -
wia ją się na di gi tal. Dziś je ste -
śmy w sa mym cen trum re wo lu -
cji. Do tej po ry trak to wa li śmy di -
gi ta li za cję ja ko do da tek, któ ry
po zwo li nam uzy skać prze wa gę
ryn ko wą. Dziś ten do da tek stał
się fun da men tem dzia ła nia
i prze trwa nia.

Ozna cza to stan peł nej mo bi -
li za cji. Więk szość z nas, w tym
rów nież do staw cy IT, mu sia ła
zmie rzyć się z wy zwa niem na -
tych mia sto we go przy sto so wa nia
do peł ne go try bu pra cy zdal nej.
W Co march współ pra cu je my
z tak sze ro kim spek trum klien -
tów z róż nych branż, że zdą ży li -
śmy wy pra co wać dla nich roz -
wią za nia mak sy mal nie bez piecz -
ne i ela stycz ne. Z peł nym za an -
ga żo wa niem re ali zu je my po li ty -
kę bez piecz nej cy fry za cji.

Plat for ma 

Co march Di gi tal In su ran ce

Od lat ofe ru je my pa kiet roz -
wią zań cy fro wych dla bran ży

ubez pie cze nio wej. Co march Di -
gi tal In su ran ce to plat for ma,
któ ra za pew nia di gi ta li za cję
pro ce sów sprze da żo wych i ob -
słu go wych zgod nie ze stra te gią
omni ka na ło wo ści. Two rzy jed no
śro do wi sko pra cy dla róż nych
grup użyt kow ni ków na pod sta -
wie wspól ne go sil ni ka lo gi ki 
biz ne so wej. 

W apli ka cji klien ci mo gą
zdal nie ob słu gi wać za rów no
ubez pie cze nia na ży cie, jak i ma -
jąt ko we. Pra cow nik, agent
i klient po sia da ją nie zbęd ne
do dzia ła nia na rzę dzia w jed -
nym miej scu, w tym m.in. moż li -
wość zdal ne go za war cia ubez -
pie cze nia, ofer to wa nia, prze pro -
wa dze nia ana li zy po trzeb klien -
ta, zmia ny da nych oso bo wych,
zgło sze nia szko dy, opła ce nia
skład ki, roz wią za nia umo wy czy
ob słu gi ra por to wa nia. 

Plat for ma po sia da przy ja zny
dla agen ta pul pit oraz da je moż -
li wość szyb kiej ko mu ni ka cji
z klien tem. Za pew nia ła twe
przej ście mię dzy ka na ła mi sprze -
da ży i ob słu gi, co gwa ran tu je nie -
prze rwa ny pro ces ko mu ni ka cji.
Dzię ki Re spon si ve Web De sign
umoż li wia do stęp do da nych
przez smart fon, ta blet i kom pu -
ter sta cjo nar ny. Sa mo ob słu go -
wość i ak ce le ra cja pra cy umoż li -
wia ją ce efek tyw ną ob słu gę klien -
ta i wy daj ną pra cę sił sprze da ży
to na sze głów ne ce le i na szych
klien tów. Te raz, w trak cie przy -
śpie szo nej lek cji di gi ta li za cji,
oka zu je się, jak są one waż ne.

Roz wią za nia dla zdro wia

Mu si my rów nież wspo mnieć
o na szym wie lo let nim do świad -
cze niu w do star cza niu roz wią -
zań dla bran ży me dycz nej. Ofe -
ru je my roz bu do wa ny eko sys tem
roz wią zań dla zdro wia: EHR
(Elec tro nic He alth Re cord) 
Clo ud, Te le me di ci ne Clo ud, 
Ho spi tal Clo ud oraz Me di cal AI
Clo ud. In te gra cja tych plat form
po ma ga za pew nić sko or dy no wa -
ną opie kę zdro wot ną oraz wspie -
ra pa cjen tów i per so nel me dycz -
ny. Apli ka cje te słu żą do wy twa -
rza nia, ar chi wi zo wa nia i udo -
stęp nia nia do ku men ta cji me -
dycz nej, za rzą dza nia pla ców ką
me dycz ną, umoż li wia ją za sto so -
wa nie te le me dy cy ny i te le opie ki.

Przej ście do chmu ry

Tym, co wy su wa się te raz
na pierw szy plan, są roz wią za -
nia chmu ro we, za pew nie nie cią -
gło ści po przez spraw ne do stę py

on li ne. Więk szość ubez pie czy -
cie li do tej po ry roz wa ża ła prze -
twa rza nie w chmu rze ja ko
opcję. Ob ser wu je my zaś, że fir -
my, któ re prze szły pro ces wej -
ścia w tryb zdal ny w mia rę płyn -
nie, to te, któ re zde cy do wa ły się
na prze nie sie nie swo ich za so -
bów do chmu ry. Wie le in nych
do sta ło za dysz ki, bo przy kła do -
wo VPN nie był ob li czo ny
na tak na gły wzrost licz by użyt -
kow ni ków.

Roz wią za nia chmu ro we wraz
z tech no lo gią mo bil ną da ją
moż li wość efek tyw ne go pro wa -
dze nia fir my zdal nie. Bo ga ta
ofer ta na szych roz wią zań chmu -
ro wych to m.in. Co march 
TNA, Co march HRM czy Co -
march my Po int, po zwa la ją ce

na za rzą dza nie i mo ni to ro wa nie
pra cy zdal nej. Co march Clo ud
In fra spa ce, czy li pa kiet usług
dla firm, któ re chcą prze nieść
swo je za so by do chmu ry, czy
też Co march IBARD, usłu ga,
dzię ki któ rej moż na bez piecz nie
prze cho wy wać i syn chro ni zo -
wać da ne w chmu rze oraz 
wie le in nych.

Chmu ra na pę dza roz wój ta -
kich tech no lo gii jak Big Da ta
czy Ar ti fi cial In tel li gen ce, któ -
rych to za sto so wa nie za czy na
być dla bran ży ubez pie cze nio -
wej ko niecz no ścią. Jak po da ją
w ostat nich dniach me dia, 
gru pie na ukow ców z Oak 
Rid ge Na tio nal La bo ra to ry 
su per kom pu ter Sum mit po ma -
ga w od po wied nim łą cze niu
związ ków che micz nych w ce lu
stwo rze nia pre pa ra tu zwal cza ją -
ce go ko ro na wi ru sa SARS-CoV -2.
To wszyst ko nie by ło by moż li we
bez roz wią zań chmu ro wych 
czy Big Da ta.

Co march od lat roz wi ja tech -
no lo gię Ar ti fi cial In tel li gen ce,
m.in. w ta kich ob sza rach jak
bez pie czeń stwo trans ak cji, za -
po bie ga nie wy łu dze niom, pro -
gno zo wa nie wy ni ków sprze da ży
czy też w ob sza rze mo de li sco -
rin go wych.

Zdal ne i omni ka na ło we 

plat for my dla ubez pie czeń

Czy bran ża ubez pie cze nio wa
mo że czuć się bez piecz nie, czy
jest za opa trzo na w od po wied nie
na rzę dzia, któ re po zwo lą jej
dzia łać bez za kłó ceń? Czy też
przyj dzie te raz czas ner wo we go
ła ta nia dziur? Mu si my zwró cić
uwa gę na to, czy ubez pie czy ciel
oraz je go do staw ca IT są w sta -
nie za pew nić peł ny, zdal ny ka nał

ko mu ni ka cji w łań cu chu: klient
– agent – pra cow nik – do staw ca
IT. Jed no jest nie pod wa żal ne –
ubez pie czy cie le mo gą prze trwać
dzię ki kon ty nu acji biz ne su z wy -
ko rzy sta niem zdal nych i omni ka -
na ło wych plat form.

Ma my to szczę ście, że pra cu -
je my dla bran ży, któ ra mo że
przejść do świa ta wir tu al ne go.
Bą dźmy rów nież świa do mi, że
jest to czas, kie dy jed ne ob sza ry
biz ne su wyj dą na pro wa dze nie,
in ne prze su ną się na dal szy
plan, a jesz cze in ne mo gą oka -
zać się zbęd ne. To czas we ry fi -
ka cji, w tym rów nież we ry fi ka cji
sys te mów IT. 

Lek cja na przy szłość

Eks per ci z dzie dzi ny wi ru so -
lo gii in for mu ją, że bę dzie my mu -
sie li na uczyć się żyć z Co vid -19.
Po ra dzi my so bie, znaj dzie my le -
kar stwo, lecz wie lu z nich prze -
strze ga, że po dob na sy tu acja

mo że się po wtó rzyć. Od ra bia my
jed ną z naj waż niej szych lek cji
i wła śnie te raz ma my szan sę 
do brze przy go to wać się na przy -
szłość.

A co w przy szło ści? Z pew no -
ścią bę dzie my mu sie li przy wyk -
nąć do po wszech ne go smart
wor kin gu, gdzie pra co daw ca za -
pew nia tech no lo gię do wy ko ny -
wa nia pra cy zdal nej. Płat no ści
do ko ny wać bę dzie my bez do ty -
ko wo, prze le wem, za po mo cą
NFC czy też plat form PayU.
Zauto ma ty zu je my roz wią za nia
w ob sza rze iden ty fi ka cji i oce ny
ry zy ka, ana li zy da nych czy oce -
ny rosz czeń. 

Ana li ty cy Gart ne ra pro gno -
zu ją, że fir my, któ re prze nio są
swój biz nes na plat for my cy fro -
we, zła go dzą skut ki pan de mii
i utrzy ma ją płyn ne dzia ła nie te -
raz i przez dłu gi okres. To,
do cze go po win ni śmy dą żyć, to
zwięk sze nie moż li wo ści sprze -
da ży sa mo ob słu go wej i cy fro -
wej, a IT w obec nym i nad cho -
dzą cym cza sie bę dzie od gry wać
klu czo wą ro lę w do star cza niu
bez piecz nych sys te mów in for -
ma tycz nych. Do dat ko wo za rów -
no ana li ty cy Gart ne ra, jak
i IDC zwra ca ją uwa gę, że
w bran ży IT mo że my spo dzie -
wać się wzro stu wy dat ków
na opro gra mo wa nie do ko mu ni -
ka cji i że do po dob ne go wzro stu
do szło po wy bu chu epi de mii
SARS w 2002 r. 

Co da lej? Czy pój dzie my
do przo du, czy też wy co fa my się
w pierw szym moż li wym mo -
men cie i zmia ny, któ re te raz
wpro wa dza my, bę dą tyl ko po ło -
wicz ne? Mo że już prze bie ra my
no ga mi i nie mo że my się do cze -
kać po wro tu „sta re go” i do brze
zna ne go?

Nil ho mi ni cer tum est. Nic, co
ludz kie, nie jest pew ne, o czym
w ostat nim cza sie prze ko nu je my
się wy jąt ko wo do bit nie. Czło wiek
jest w tym wszyst kim naj waż niej -
szy i mo że te raz na stą pi głę bo kie
zro zu mie nie te go, jak waż na jest
spraw nie dzia ła ją ca tech no lo gia,
mię dzy in ny mi wła śnie po to, by
chro nić to, co ludz kie.

Wszyst ko w na szych rę kach.

Alek san dra Wo łow ska 
kon sul tant 

ds. biz ne so wych 
w Co march 

BIZNES W CZASACH PRZYMUSOWEJ DIGITALIZACJI

Droga bez powrotu
Digitalizacja to już nie slogan. To kwestia przetrwania – pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 

jest tego dobitnym przykładem. Szkolnictwo, branża nieruchomości, urzędy, wszyscy, jeśli tylko 

mogą, przenoszą się do sieci. A ubezpieczenia?

Jesteśmy w samym 

centrum rewolucji. 

Do tej pory traktowaliśmy

digitalizację jako dodatek,

który pozwoli nam uzyskać

przewagę rynkową. 

Dziś ten dodatek stał się

fundamentem działania 

i przetrwania.
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C
i ubez pie czy cie le, któ rzy
nie umie ją jesz cze dzia łać
zdal nie, mu szą się te go

na uczyć. I to na tych miast.
Ma rzec 2020 r. oka zał się

trud nym spraw dzia nem dla
ubez pie czy cie li. Gdy ca ła Pol ska
(i du ża część świa ta) zo sta ła
z dnia na dzień zmu szo na
do pra cy w wa run kach do mo -
wych, fir my po dzie li ły się na trzy
gru py. Pierw sza gru pa już dys po -
no wa ła ze sta wa mi na rzę dzi
do pra cy zdal nej i w no wych wa -
run kach tyl ko zwięk szy ła ska lę
ich za sto so wa nia. Dru ga gru pa
nie mia ła ta kich na rzę dzi, ale by -
ła w sta nie re la tyw nie szyb ko
roz po cząć pro ces wdra ża nia no -
wych spo so bów dzia ła nia. Trze -
cia gru pa po grą ży ła się w chwi lo -
wym pa ra li żu de cy zyj no -ko mu ni -
ka cyj nym – i to wła śnie z po wo -
du bra ku spraw dzo nych me tod
zdal nej ko ope ra cji. 

No wy mo del na no we cza sy

Praw do po do bień stwo prze -
dłu że nia się zdal nej pra cy jest
znacz ne, a dla ubez pie czy cie li
ozna cza to istot ne zmia ny mo de -
li ope ra cyj nych. Kie dy pra cow ni -
cy my ślą o tym, jak po zo stać
w kon tak cie ze so bą za po mo cą
cza tu, jak udo stęp niać do ku men -
ty w cza sie rze czy wi stym i jak za -
stą pić spo tka nia of fli ne wi deo -
kon fe ren cja mi, oso by od po wie -
dzial ne za bez pie czeń stwo i ad -
mi ni stra to rzy IT mu szą mar twić
się o cy ber bez pie czeń stwo i do -
brze przyj rzeć się no wym sce na -
riu szom za gro żeń, ma jąc nie wie -
le cza su na przy go to wa nie szcze -
gó ło wych pla nów dzia ła nia w tej
sy tu acji.

– Wy zwa niem nu mer je den dla
ubez pie czy cie li jest te raz wzmoc -
nie nie kul tu ry kor po ra cyj nej no we -
go ty pu, któ ra wspie ra trans pa rent -

ną ko mu ni ka cję, zwin ne ze spo ły
po wo ły wa ne pro jek to wo oraz
spraw ne po dej mo wa nie de cy zji –
pod kre śla Piotr Szcze pa nik, He -
ad of FSI In du stry Port fo lio
w Mi cro soft. – Je śli pra cow ni cy,
a co naj waż niej sze za rząd, nie są

na ta ką trans for ma cję go to wi, to
fir mie bę dzie co naj mniej bar dzo
trud no. Ko lej ne wy zwa nia, też nie -
moż li we do zlek ce wa że nia, to za -
pew nie nie in fra struk tu ry, któ ra za -
pew ni funk cjo no wa nie fir my w no -
wym mo de lu, w znacz nej mie rze
opar tym na pra cy zdal nej, z za cho -
wa niem nie zbęd nych pro ce dur
bez pie czeń stwa.

Jak wspie rać kul tu rę otwar tej,
a za ra zem roz pro szo nej ko mu ni -
ka cji w fir mie? – Moż li wo ści jest
bar dzo wie le. Cie ka we na rzę dzie
opar te na ga mi fi ka cji pro po nu je 
je den z na szych part ne rów, 
fir ma One2tri be – wska zu je Piotr

Szcze pa nik. – Fir my po wdro że niu
te go roz wią za nia wspie ra ją ce go pra -
cę zdal ną no tu ją istot ny wzrost za -
an ga żo wa nia pra cow ni cze go, zwięk -
sze nie efek tyw no ści trans fe ru wie -
dzy, wyż szą sprze daż i szyb szy ti me -
-to -mar ket. To żad na ma gia, po

pro stu war to się uczyć pra co wać ra -
zem... a że moż na się przy tym do -
dat ko wo do brze ba wić? Tym le piej.

To nie czas na eks pe ry men ty

Ze wzglę du na pre sję cza su wie -
le firm się ga po go to we ze sta wy na -
rzę dzi i wspar cie przy wdro że niu
ze stro ny spraw dzo ne go do staw cy.
– Te raz naj czę ściej nikt nie ma cza -
su na ry zy kow ne eks pe ry men ty, stra -
te gię „zrób to sam” czy od wle ka nie
de cy zji o wdro że niach w nie skoń czo -
ność – za uwa ża Mi chał Ja wor ski,
dy rek tor Stra te gii Tech no lo gicz nej
i czło nek za rzą du w Mi cro soft. 

Piotr Szcze pa nik do da je: – To
jest czas na spraw ne, prze my śla ne
i spraw dzo ne dzia ła nia. Za rów no
Mi cro soft, jak i na si part ne rzy biz -
ne so wi ofe ru ją wie le ta kich na rzę -
dzi, któ re moż na wdro żyć w cią gu
kil ku dni, a cza sem szyb ciej. Na wet
istot ne zmia ny w or ga ni za cji re ali -
zu je się nie w kil ka mie się cy, ale
w kil ka na ście dni. Po dam kon kret -
ny przy kład. Fir ma Ac cen tu re pro -
po nu je dwu ty go dnio we wdro że nie
pro gra mu „Ela stic Di gi tal Work -
pla ce” opar te go na tech no lo gii do -
star cza nej przez Mi cro soft. I ta kie
eks pre so we wdro że nia to nie fik cja,
to już się dzie je w za kła dach ubez -
pie czeń w Pol sce, cze go wszy scy je -
ste śmy świad ka mi lub uczest ni ka -
mi. Nie moż na jed nak za po mi nać
o bez pie czeń stwie – pod kre śla. 

Bez pie czeń stwo, głup cze!

Do stęp do za so bów fir mo -
wych z do mo wych urzą dzeń,
współ dzie le nie do ku men tów,
brak na le ży tych za bez pie czeń to
wy zwa nia, któ re te raz spę dza ją
sen z po wiek in for ma ty kom od -
po wie dzial nym za bez pie czeń -
stwo w za kła dach ubez pie czeń. 

– Re żim RODO wciąż obo wią zu -
je. Co wię cej, nie prze wi dzia ne ata ki
to dla firm ubez pie cze nio wych istot -
ne ry zy ko, a po ten cjal nie ko lej ny
cios wa żą cy na cią gło ści dzia ła nia
– ostrze ga Mi chał Ja wor ski. – Dys -
po nu je my jed nak wie lo ma go to wy -
mi i spraw dzo ny mi na rzę dzia mi,
któ re po zwa la ją mi ni ma li zo wać ry -
zy ka cy ber ne tycz ne. Przy kła do wo,
ko rzy sta nie z za sad Azu re Con di tio -
nal Ac cess i za sad ochro ny apli ka cji
Mi cro soft In tu ne po ma ga za rzą -
dzać i za bez pie czać da ne fir mo we
w za twier dzo nych apli ka cjach
na urzą dze niach oso bi stych, dzię ki
cze mu pra cow ni cy mo gą na dal swo -
bod nie pra co wać. Dzię ki usłu dze
Azu re Ac ti ve Di rec to ry (Azu re AD)
pra cow ni cy nie są na ra że ni na szko -
dli we wia do mo ści e -ma ilo we ty pu
phi shing. To tyl ko dwa przy kła dy
z bar dzo wie lu na szych roz wią zań
słu żą cych ochro nie bez pie czeń stwa
– tłu ma czy Mi chał Ja wor ski.

Przed ubez pie czy cie la mi jesz -
cze wie le cy fro wych wy zwań
i co raz więk sza pre sja cza su. Że -
by utrzy mać przy zwo ite tem po
w tym wy ści gu, trze ba umieć
(lub szyb ko się na uczyć) zdal nie
współ pra co wać, sku tecz nie za -
rzą dzać sprze da żą i po dej mo wać
de cy zje w spo sób zwin ny. 

Alek san dra E. 

Wy soc ka

ZMIANA MODELU OPERACYJNEGO

Czy ubezpieczyciele 
umieją działać zdalnie?

In no wa cje, o któ rych

bran ża ubez pie cze nio -

wa naj czę ściej mó wi ła

w 2019 r., to omni chan -

nel, por ta le klienc kie

i na rzę dzia do sa mo -

dziel nej li kwi da cji

szkód. Wszyst ko wska -

zu je na to, że in no wa -

cja mi o naj więk szym

zna cze niu biz ne so wym

dla ubez pie czy cie li

w bie żą cym ro ku bę dą

na rzę dzia do pra cy

zdal nej. I nie wy star czy

o nich mó wić, trze ba je

wdro żyć. 

Wyzwaniem numer jeden 
dla ubezpieczycieli jest teraz
wzmocnienie kultury korporacyjnej
nowego typu, która wspiera
transparentną komunikację, zwinne
zespoły powoływane projektowo
oraz sprawne podejmowanie decyzji.

Piotr Szcze pa nik
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D
o bra wia do mość jest ta ka, że
wszyst kie na rzę dzia nie zbęd ne
do wdro że nia chmu ry ob li cze nio -

wej w za kła dach ubez pie czeń są do stęp ne
nie od dziś oraz prze te sto wa ne przez kil ku
zwin nych pio nie rów bran ży ase ku ra cyj nej. 

– Kry zy so wa sy tu acja to test dla efek tyw -
nej ko mu ni ka cji, spraw no ści de cy zyj nej
i efek tyw no ści or ga ni za cji. Ci, któ rzy już
wcze śniej po sta wi li na cy fry za cję, mo gą wy -
ko rzy stać swo je za so by ja ko sil ną prze wa gę
kon ku ren cyj ną nad ty mi, któ rzy do pie ro te -
raz w try bie przy śpie szo nym je wdra ża ją 
– tłu ma czy Piotr Szcze pa nik, He ad of FSI
In du stry Port fo lio w Mi cro soft.

Spraw dzo ny do staw ca 

gwa ran tem bez pie czeń stwa

A co z ty mi, któ rzy po sta wi li na bar dziej
tra dy cyj ny biz nes? Do brze wy brać spraw -
dzo ne go do staw cę, któ ry bę dzie w sta nie
spro stać naj wyż szym stan dar dom bez pie -
czeń stwa i ak tu ali zo wać swo je usłu gi
do zmie nia ją cych się re żi mów praw nych.
Zgod ność z re gu la cja mi to szcze gól nie istot -
na kwe stia, któ ra zaj mu je ubez pie czy cie li
chcą cych wziąć udział w cy fro wym wy ści gu. 

Jak wska zu je Mi chał Ja wor ski, dy rek tor
Stra te gii Tech no lo gicz nej i czło nek za rzą du
w Mi cro soft, to na do staw cy usłu gi chmu -
ro wej cią ży od po wie dzial ność za za pew nie -
nie jej zgod no ści z prze pi sa mi praw ny mi. 

– Klient, wy bie ra jąc chmu rę, jed no cze -
śnie otrzy mu je od do staw cy swo je go ro dza ju
po li sę ubez pie cze nio wą, któ ra gwa ran tu je
zgod ność usłu gi za rów no ze wszyst ki mi
obec ny mi, jak i przy szły mi re gu la cja mi
praw ny mi – mó wi Mi chał Ja wor ski.

W ostat nich dniach mar ca na stro nach
KNF zna la zły się ko lej ne waż ne in for ma -
cje. Urząd, któ ry wcze śniej wy ma gał za -
wia do mie nia o pla no wa nym wdro że niu
chmu ry 14 dni przed tym pro ce sem, te raz
ocze ku je te go do 30 dni PO wdro że niu. 

Ubez pie czy cie le w świe cie 

tur bo prze mian

Ubez pie czy cie le sto ją obec nie przed
wy zwa nia mi de fi nio wa ny mi przez zu peł nie

no we re alia eko no micz ne i spo łecz ne. Ro -
sną ce praw do po do bień stwo glo bal nej re -
ce sji już dzi siaj wy wie ra pre sję na osią ga -
nie wzro stów biz ne so wych, a na wet sta wia
pod zna kiem za py ta nia cią głość dzia ła nia
wie lu firm, nie tyl ko ubez pie cze nio wych. 

– Nie wszyst kie fir my ubez pie cze nio we
by ły  przy go to wa ne  do przej ścia z dnia
na dzień w tryb pra cy zdal nej. Bra ku je kom -
pe ten cji zwią za nych z ta ką pra cą, na rzę dzi
in for ma tycz nych, a na wet sa mych kom pu te -
rów prze no śnych. Nie któ re za kła dy ubez pie -
czeń umoż li wi ły pra cow ni kom ko rzy sta nie
w ce lach służ bo wych z pry wat nych urzą -
dzeń, in ne po zwo li ły na prze nie sie nie służ -
bo we go sprzę tu do ho me  of fi ce – za uwa ża
Mi chał Ja wor ski. – Nie mu szę do da wać, że
to wy zwa nie zwią za ne z za pew nie niem  bez -
pie czeń stwa da nych. Wo lał bym się my lić,
ale wi dzę wy ra źną skłon ność hac ke rów
do wy ko rzy sty wa nia  pow szech ne go za mie -
sza nia dla wła snej ko rzy ści – ostrze ga.

Ko niec z si lo sa mi

Ko lej nym wy zwa niem dla ubez pie czy -
cie li jest osta tecz ne prze ła ma nie si lo so we -
go spo so bu my śle nia i dzia ła nia. 

– Struk tu rom moc no hie rar chicz nym
trud no się prze sta wić na my śle nie pro jek to -
we, po wią za ne z pra cą gru po wą i pra cą zdal -
ną – do da je Mi chał Ja wor ski. – Do te go do -
cho dzą tech nicz ne pro ble my z for mal ny mi

pro ce du ra mi. Czy za rząd ma za pi sa ną w re -
gu la mi nie  moż li wość cy fro we go pro wa dze -
nia ze brań i pod pi sy wa nia do ku men tów, co
umoż li wia spraw ne po dej mo wa nie de cy zji?

A co z pod pi sy wa niem se tek do ku men tów,
ta kich jak na przy kład anek sy do umów
agen cyj nych? Na szczę ście ist nie ją w Pol sce
fir my, któ re ofe ru ją szyb kie wspar cie w tym
ob sza rze – za pew nia.

Na rzę dzia do efek tyw nej gru po wej ko -
mu ni ka cji zdal nej i pra cy pro jek to wej to
te raz obo wiąz ko we wy po sa że nie każ de go
za kła du ubez pie czeń. 

– Klien ci zgła sza ją się do nas z proś bą
o wdro że nie roz wią zań, któ re po zwo lą
na or ga ni za cję spo tkań z roz le gły mi sie cia -
mi sprze da ży. Ci, któ rzy do nie daw na po -
prze sta wa li na te le kon fe ren cjach dla 5–10
osób, te raz chcą wi de okon fe ren cji dla se tek,
a nie któ rzy na wet dla ty się cy użyt kow ni -
ków... – mó wi Mi chał Ja wor ski i do da je: 
– Ci, któ rzy ta kie wdro że nia prze pro wa dzi li
wcze śniej, ma ją znacz ną prze wa gę.

– Sa me na rzę dzia to jed nak do pie ro po -
czą tek dro gi. Klu czo wa wy da je się pra ca
nad kul tu rą kor po ra cyj ną, któ ra uwzględ -
nia więk szą sa mo dziel ność pra cow ni ków,
ela stycz ność w dzia ła niu i two rze nie ad
hoc ze spo łów pro jek to wych z człon ków róż -
nych czę ści or ga ni za cji – do da je Piotr
Szcze pa nik. 

Czy wszy scy zdą żą 

nad ro bić za le gło ści?

Pro ce sy wi docz ne już w po przed nich
mie sią cach te raz na bra ły tem pa, któ re go
nikt się nie spo dzie wał. 

– Mam ostat nio wra że nie, jak by ktoś nie -
spo dzie wa nie uru cho mił szyb kie prze wi ja -
nie. De cy zje, któ re na szym klien tom za bie -
ra ły wie le ty go dni, te raz są po dej mo wa ne
w kil ka dni, a w skraj nych sy tu acjach na wet
w kil ka go dzin. Coś, co by ło uzna wa ne
za nie moż li we, na gle jest wdra ża ne tu i te -
raz – ko men tu je Mi chał Ja wor ski.

Czy cy fro wi kon ser wa ty ści ma ją szan -
sę nad ro bić za le gło ści? To już nie jest wy -
bór, ale ko niecz ność. 

– Na rzę dzia są już do stęp ne, a wie le
z nich moż na wdro żyć bar dzo spraw nie.
Elek tro nicz ny obieg do ku men tów czy cy fro -
wy pod pis prak tycz nie od rę ki – prze ko nu je
Piotr Szcze pa nik. 

– Nie zbęd ny bę dzie roz wój ka na łów di -
rect, upew nie nie się, że in fra struk tu ra spro -
sta no wym ob cią że niom, oraz uszczel nie nie
sys te mów bez pie czeń stwa. W Pol sce dzia ła
sieć se tek part ne rów Mi cro soft, któ rzy po -
mo gą zmie rzyć się z klu czo wy mi wy zwa nia -
mi i do brać naj lep sze roz wią za nia. 

Cy fro we zmia ny na bra ły za wrot ne go
tem pa. Jak pol scy ubez pie czy cie le, któ rzy
nie za wsze na dą ża ją za tech no lo gią, wyj -
dą z te go trud ne go te stu? O tym prze ko -
na my się w naj bliż szych mie sią cach.

Alek san dra E. 

Wy soc ka

Jeszcze kilka tygodni temu na hasło „chmura ubezpieczeniowa” bardziej konserwatywni

ubezpieczyciele reagowali sceptycyzmem. Padały argumenty związane z bezpieczeństwem

danych i z niejednoznacznym stanowiskiem nadzoru ubezpieczeniowego. Teraz jednak nawet

najwięksi sceptycy zdali sobie sprawę, że przeniesienie biznesu do chmury to nie jest opcja, 

ale konieczność dla jego ciągłości.

DIGITALIZACJA

Ubezpieczenia dwóch prędkości

Same narzędzia to dopiero początek drogi.
Kluczowa wydaje się praca nad kulturą
korporacyjną, która uwzględnia większą
samodzielność pracowników, 
elastyczność w działaniu i tworzenie 
ad hoc zespołów projektowych 
z członków różnych części organizacji.

Mi chał Ja wor ski
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T
ech no lo gia web se rvi ces
jest środ kiem umoż li wia ją -
cym zdal ne (za po śred nic -

twem sie ci in ter ne to wej) wy ko -
rzy sty wa nie przez sys te my in for -
ma tycz ne usług, któ re dzia ła ją
na in nych ser we rach czy w in nych
apli ka cjach. Dzię ki za sto so wa -
niu web se rvi ces sys te my mo gą
ze so bą „roz ma wiać” nie za leż -
nie od tech no lo gii i ję zy ków pro -
gra mo wa nia, w któ rych zo sta ły
na pi sa ne.

Cza so - i kosz to chłon ność

In te gra cja jest za da niem dłu -
go trwa łym i kosz tow nym, ale
przy no szą cym ol brzy mie ko rzy -
ści (o któ rych wspo mi na li śmy
w „Ga ze cie Ubez pie cze nio wej”
nr 48/2019). Na czym po le ga
jej trud ność? Po niż sze ze sta -
wie nie ma je dy nie za sy gna li zo -
wać, co i dla cze go wpły wa
na cza so - i kosz to chłon ność
przed się wzię cia.

Ma po wa nie mo de lu da nych,
pro ce sów biz ne so wych i słow ni -
ków jed nej or ga ni za cji na in ne.
Je śli chce my, aby sys te my ze so -
bą „roz ma wia ły”, mu si my prze -
tłu ma czyć im pro ce sy biz ne so -
we i mo del da nych, czy li ro dza je
obiek tów, opi su ją ce je atry bu ty
i za sa dy po słu gi wa nia się ni mi –
bo każ da or ga ni za cja ma swo je,
ina czej zde fi nio wa ne, za pro jek -
to wa ne i uło żo ne. Są jesz cze
słow ni ki. Skąd in ży nier ma wie -
dzieć, że ha sło X w słow ni ku
jed nej or ga ni za cji ozna cza to sa -
mo co Y u dru giej? W ję zy ku na -
tu ral nym da ną rzecz moż na
okre ślić róż ny mi sło wa mi al bo
wręcz prze ciw nie – coś, co
brzmi po dob nie, mo że ozna czać
coś zu peł nie in ne go. Z te go po -
wo du pra ce przy in te gra cji nie
są try wial ne, wy ma ga ją nie tyl ko
za an ga żo wa nia osób tech nicz -
nych, ale rów nież ści słej współ -
pra cy z pra cow ni ka mi biz ne so -
wy mi, któ rzy po sia da ją wie dzę
me ry to rycz ną w za kre sie ob ję -
tym in te gra cją. Po wsta nie
wspól ne go stan dar du wy mia ny
da nych by ło by ka mie niem mi lo -
wym w in te gra cji sys te mów
ubez pie cze nio wych.

Usłu gi czę sto są nie do kład nie
udo ku men to wa ne i co ja kiś czas
mo dy fi ko wa ne. Do ku men ta cja
tech nicz na jest pię tą achil le so -
wą bran ży in for ma tycz nej. Czę -
sto pro jek ty trwa ją dłu żej, niż
za kła da no, więc nie wy star cza
już cza su na spi sa nie, co i jak zo -
sta ło za im ple men to wa ne, a bra -
ków w do ku men ta cji – w prze ci -
wień stwie do funk cjo nal no ści
roz wią za nia – nie wi dać
na pierw szy rzut oka. Pro ble my

po ja wia ją się pó źniej. Ana lo -
gicz nie spra wa wy glą da z wpro -
wa dza niem mo dy fi ka cji – zmia -
ny w ko dzie są, ale do ku men ta -
cja o nich mil czy, a w naj lep -
szym wy pad ku jest opa trzo na
enig ma tycz nym ko men ta rzem.
To wszyst ko po wo du je licz ne
trud no ści pod czas in te gra cji sys -
te mów. Jed na stro na opie ra się
na otrzy ma nej do ku men ta cji,
do sto so wu je się do niej, a pó ź-
niej oka zu je się, że te sty in te gra -
cyj ne nie prze cho dzą...

Ko niecz ność ści słej współ pra cy
IT i biz ne su. Nie da się tech nicz -
nie „prze tłu ma czyć” spo so bu
dzia ła nia jed ne go sys te mu na dru -
gi bez szcze gó ło wej wie dzy dzie -
dzi no wej. Pro ble mem jest do stęp
do pra cow ni ków biz ne so wych or -
ga ni za cji, któ rzy – oprócz wy peł -
nia nia co dzien nych obo wiąz ków
– mu szą po świę cić czas na roz -
mo wy i spo tka nia z in ży nie ra mi.
Czę sto zda rza się, że biz nes jest
zbyt ob cią żo ny „nor mal ną” pra cą
i nie da je ra dy w spo sób za do wa -
la ją cy dla IT za an ga żo wać się
w pro jekt in te gra cyj ny.

Ko niecz ne jest rów nież opra -
co wa nie za sad ob słu gi błę dów,
wa li da cji i wa run ków brze go wych,
przy go to wa nie ich dla no we go
by tu w po sta ci zin te gro wa nych
sys te mów. Mo że się oka zać, że

in te gra cja spo wo du je tak że ko -
niecz ność do pi sa nia ja kichś wa -
li da cji w pier wot nych apli ka -
cjach, po nie waż po ja wią się no -
we przy pad ki ich uży cia.

Każ dy za kład ubez pie czeń
czy dys try bu tor ma swój in dy wi -
du al ny mo del da nych i wła sne
pro ce sy. Po wo du je to, że przy re -
ali za cji pro jek tów in te gra cyj nych
za każ dym ra zem in te gra tor mu -
si opra co wy wać od pod staw mo -
del in te gra cji. Czy li mó wiąc ob -
ra zo wo – ile firm, ty le „ję zy ków”
i każ da zin te gro wa na pa ra „ję zy -
ków” mu si przejść przez ca ły
pro ces ana li zy, wdra ża nia, te sto -
wa nia, sta bi li za cji... od no -
wa. I to kosz tu je.

Stan dard ko mu ni ka cji 

dla ryn ku ubez pie czeń

A mo że klu czem do roz wią za -
nia więk szo ści pro ble mów by ła by
stan da ry za cja pro ce sów wy mia ny
da nych? Stan dar dy bar dzo uła -
twia ją co dzien ne ży cie. Na przy -
kład mię dzy na ro do we śro do wi -
sko biz ne so we po ro zu mie wa się
po an giel sku. Por ty USB – nie za -
leż nie od te go, kto wy pro du ku je
sprzęt wy po sa żo ny w port USB,
dzia ła on w ta ki sam spo sób. Ma -
ło te go, moż na go wy ko rzy stać
do pod łą cze nia róż nych in nych
urzą dzeń do wol nych pro du cen -
tów: smart fo na, mysz ki, kla wia tu -
ry... Stan dar da mi są ko dy SWIFT

nie zbęd ne do wy ko na nia prze le -
wów za gra nicz nych. UFG rów -
nież na rzu cił za kła dom ubez pie -
czeń wzo rzec ko mu ni ka cji w za -
kre sie prze ka zy wa nia da nych
o po li sach – i wszy scy się do nie -
go do sto so wa li. To są stan dar dy
glo bal ne, ale ist nie ją rów nież lo -
kal ne, jak na przy kład jed no li ty,
za mo de lo wa ny w sys te mie CRM,
pro ces sprze da ży w da nej fir mie.

A gdy by uda ło się wpro wa -
dzić na pol skim ryn ku ubez pie -
cze nio wym jed no li ty stan dard
wy mia ny da nych mię dzy pod mio -
ta mi na wzór ame ry kań skie go
ACORD-a (As so cia tion for 
Co ope ra ti ve Ope ra tions Re se arch
and De ve lop ment, www.acord.org)?

Do te go uni wer sal ny mo del da -
nych. Wszy scy w bran ży ope ru ją
na pro ce sach we dług te go sa me -
go sche ma tu oraz na bar dzo po -
dob nym ze sta wie da nych, z któ -
re go moż na wy ło nić wspól ny
zbiór. Gdy by śmy mie li stan dard,
to więk szość ww. pro ble mów
z in te gra cją sys te mów w ogó le
nie mia ła by ra cji by tu, a sam
pro ces in te gra cji był by du żo ła -
twiej szy i przede wszyst kim po -
wta rzal ny.

Po trzeb ny jest stan dard, któ ry
uła twi prze pływ da nych mię dzy
wszyst ki mi za in te re so wa ny mi
stro na mi w pro ce sach i trans ak -
cjach zwią za nych z ubez pie cze -
nia mi – od kal ku la cji po przez po -
li sy i roz li cze nia po ob słu gę
szkód i rosz czeń. Dzię ki te mu ca -
ła bran ża bę dzie mo gła dzia łać
bar dziej wy daj nie, po pra wić ja -
kość da nych i zmi ni ma li zo wać
licz bę błę dów, czy li re al nie za osz -
czę dzić. W przy pad ku stan dar du
ACORD oszczęd no ści to ok. mi -
liar da do la rów dla glo bal ne go
prze my słu ubez pie cze nio we go.

Wa dy i za le ty

Stan dard mo że z cza sem stać
się doj rza łym pro duk tem, bo bę -
dzie miał wie lu użyt kow ni ków,
bę dzie sta le roz wi ja ny i we ry fi ko -
wa ny na róż nych fron tach
i w roz ma itych sy tu acjach, co
prze ło ży się na ja kość i moż li wo -
ści ela stycz ne go za sto so wa nia
w biz ne sie. Tak jak np. Wi ki pe -
dia, któ ra z upły wem lat – dzię ki
za an ga żo wa niu wie lu użyt kow ni -
ków – sta ła się bar dzo wia ry god -
nym źró dłem in for ma cji. 

Jed nak wpro wa dze nie stan da -
ry za cji wy mia ny da nych ubez pie -
cze nio wych ma też swo je wa dy.
Opra co wa nie stan dar du wy ma ga
cza su i za an ga żo wa nia wszyst kich
uczest ni ków ryn ku – za kła dów
ubez pie czeń, bro ke rów, agen cji
i do staw ców opro gra mo wa nia.

Pó źniej sze zmia ny w stan dar dzie
wpro wa dza się po wo li, bo na le ży
je naj pierw wdro żyć cen tral nie,
a na stęp nie roz pro pa go wać – tak
więc ti me -to -mar ket mo że być
dłuż szy, ale dłu go fa lo we ko rzy ści
nie współ mier nie wyż sze.

Gdy by śmy roz po czę li opra co -
wy wa nie stan dar du, na le ża ło by
po sta wić py ta nie: gdzie po wi nien
się koń czyć? W ja kim stop niu po -
wi nien wy zna czać re gu ły, a co zo -
sta wić fir mie go im ple men tu ją -
cej? Ry nek ubez pie czeń nie jest
no wy i moż na prze wi dzieć, któ re
je go ele men ty bę dą zmien ne
w cza sie, a dzię ki te mu zbu do wać
stan dard ela stycz ny, któ ry w pew -
nych ob sza rach bę dzie po zo sta -
wiał użyt kow ni kom kon fi gu ro wal -
ność, więc nie ogra ni czy moż li -
wo ści bu do wa nia prze wag kon ku -
ren cyj nych w za kre sie pro ce sów
i wy ko rzy sty wa nych da nych.

Ja kie bę dą ko rzy ści z wdro że -
nia stan dar du wy mia ny da nych
na pol skim ryn ku ubez pie czeń?

● niż sze (mo że na wet o rząd
wiel ko ści) kosz ty in te gra cji dla
dys try bu to rów – bu du je my je den
ko nek tor, któ ry pa su je do wszyst -
kich ubez pie czy cie li;

● za kła dy ubez pie czeń nie bę -
dą mu sia ły an ga żo wać się w pro -
jek ty in te gra cyj ne i do ku men to -
wa nie swo ich ser wi sów;

● dla klien ta koń co we go mo gą
być do stęp ne wszyst kie pro duk ty
z ryn ku w róż nych po rów ny war -
kach (du żo prost sze zbu do wa nie
i utrzy ma nie po rów ny war ki);

● ca ły eko sys tem ubez pie czy -
cie li i dys try bu to rów dzia łał by
w jed no li ty i do pra co wa ny spo -
sób w doj rza łym stan dar dzie, co
ozna cza sta bil ność, wy so ką ja -
kość da nych i bez pie czeń stwo –
wy star czy raz do brze za pro jek to -
wać stan dard.

Wśród prze ciw ni ków uni fi ka -
cji mo że się po ja wić te za, że obec -
nie in te gra cja sys te mów sta no wi
prze wa gę kon ku ren cyj ną. Jed nak
czy tak stric te tech nicz na rzecz,
któ ra po pro stu mu si dzia łać, po -
win na być wy róż ni kiem? Oszczę -
dza jąc czas i środ ki w tym ob sza -
rze, moż na się skon cen tro wać
na praw dzi wych in no wa cjach.

Jacek Dymczak 

dyrektor rozwoju obszaru
ubezpieczeń VSoft SA

Agniesz ka Kru szy na

ana li tyk VSoft SA

STANDARD KOMUNIKACJI DLA RYNKU UBEZPIECZEŃ

Przełom w problemach 
z integracją?
Integrowanie systemów informatycznych zajmuje dużo czasu i – z różnych

powodów – rzadko mieści się w pierwotnie zakładanym budżecie. Czy tak

musi być zawsze? A może istnieje rozwiązanie, które pozwoli znacznie

przyspieszyć i uprościć ten proces? Czy mógłby nim być wspólny 

dla wszystkich podmiotów standard wymiany danych ubezpieczeniowych?

Rynek ubezpieczeń nie jest nowy 
i można przewidzieć, które jego elementy
będą zmienne w czasie, a dzięki temu
zbudować standard elastyczny, 
który w pewnych obszarach 
będzie pozostawiał użytkownikom
konfigurowalność, więc nie ograniczy
możliwości budowania przewag
konkurencyjnych w zakresie procesów 
i wykorzystywanych danych.
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R
o bo ty za cję mo że my po -
dzie lić na dwa ob sza ry.
Pierw szy obej mu je ma -

szy ny wy ko rzy sty wa ne głów nie
w du żych fir mach pro duk cyj -
nych. Dru gi ob szar to ro bo ty za -
cja pro ce sów biz ne so wych (ang.
Ro bo tic Pro cess Au to ma tion),
czy li roz wią za nia IT słu żą ce
do au to ma ty za cji po wta rzal nych
za dań. RPA nie jest za tem ma -
szy ną, lecz pro gra mem kom pu te -
ro wym – zbio rem al go ryt mów –
jest więc do stęp ny dla nie mal
wszyst kich firm. 

W 2012 r. zo stał opu bli ko wa -
ny ra port Phi la Fer sh ta oraz 
Ja me sa Sla by’ego pod ty tu łem
„Ro bo tic Au to ma tion Emer ges
as a Thre at to Tra di tio nal Low -
-Cost Out so ur cing”, w któ rym
uzu peł nio no zna cze nie sło wa
Ro bot – wpro wa dza jąc po ję cie
So ftwa re Ro bot (ro bot pro gra -
mo wy) oraz okre śle nie Ro bo tic
Pro cess Au to ma tion (RPA), któ -
re zo sta ło zde fi nio wa ne ja ko kla -
sa opro gra mo wa nia wy ko rzy sty -
wa na do au to ma ty za cji dzia łań
wy ko ny wa nych w kil ku sys te -
mach in for ma tycz nych bę dą -
cych jed no cze śnie skła do wy mi
pro ce sów biz ne so wych. 

Ro bo ty za cja za tem to au to -
ma ty za cja pro stych pro ce sów
biz ne so wych, któ re wcze śniej
by ły re ali zo wa ne przez pra cow -
ni ków. Ro bot na śla du je czyn no -
ści pra cow ni ka, wy ko nu jąc po -
wta rzal ne za da nia, bez ko niecz -
no ści po dej mo wa nia ja kich kol -
wiek de cy zji. 

Za sto so wa nie ro bo ty za cji 

Przy kła dem pro stej ro bo ty za -
cji pro ce sów biz ne so wych mo że
być win dy ka cja na leż no ści z ty -
tu łu prze ter mi no wa nych fak tur.
Ro bot lo gu je się do sys te mu ewi -
den cji fak tur (ERP), wy szu ku je
fak tu ry z prze kro czo nym ter mi -
nem płat no ści (np. po wy żej 14
dni), po bie ra da ne z fak tu ry
(kwo ta, ter min płat no ści, da ne
kon tra hen ta). Na stęp nie lo gu je
się na skrzyn kę pocz to wą i uzu -
peł nia o ze bra ne da ne for mu larz,
któ ry na stęp nie prze sy ła dro gą e -
-ma ilo wą do kon tra hen ta.

Wdro że nie ro bo ty za cji jest
moż li we wszę dzie tam, gdzie ma -
my do czy nie nia ze sche ma tycz -
nym pro ce sem. Ro bo ty RPA naj -
czę ściej wy ko rzy sty wa ne są
w pro ce sie fak tu ro wa nia, wy szu -
ki wa nia da nych, two rze nia ra -
por tów, wpro wa dza nia za mó -
wień, roz li cze nia płat no ści, re ali -
za cji za ku pów, wy sy ła nia ko mu -
ni ka cji, we ry fi ka cji po dań, spra -
woz daw czo ści, mo gą rów nież
skła dać za mó wie nia czy na li czać
pre mie i spo rzą dzać ze sta wie nia
obec no ści pra cow ni ków. Za le tą
te go ty pu na rzę dzi, oprócz
oszczęd no ści kosz tu i cza su 

pra cy, jest eli mi na cja błę dów
oraz moż li wość stwo rze nia
i „wy szko le nia” ro bo ta w cią gu
kil ku ty go dni.

Ro bot dzia ła jak nor mal ny
pra cow nik z okre ślo ny mi upraw -
nie nia mi, tyl ko pre cy zyj niej
i wy daj niej. Re ali zu je po wta rzal -
ne czyn no ści w róż nych sys te -
mach (np. Of fi ce, ERP, Outlo -
ok, CRM, Sha re po int), skła da -
ją ce się na okre ślo ny pro ces 
biz ne so wy. 

Jak roz po cząć 

pro ces ro bo ty za cji

Przy miar kę do oce ny moż li -
wo ści ro bo ty za cji war to roz po -
cząć od prze glą du pro ce sów
w fir mie. Je śli da ny pro ces jest
po wta rzal ny (np. ko pio wa nie in -
for ma cji), a je go re ali za cja jest
żmud na dla pra cow ni ka (kil ka
go dzin mo no ton nej pra cy), je śli
pro ces wią że się z prze twa rza -
niem du żej ilo ści da nych (pra ca
na sys te mach in for ma tycz nych),
jest po dat ny na ludz ki błąd (po -
mył ki przy prze pi sy wa niu) i nie
po sia da zbyt wie lu od stępstw
od re guł (po wta rzal ny sche mat
dzia ła nia), to z pew no ścią na da -
je się on do au to ma ty za cji. 

Szcze gó ło we opi sa nie da ne -
go pro ce su, łącz nie z uwzględ -
nie niem wy jąt ków, sta no wi
punkt wyj ścia do za pro gra mo -
wa nia ro bo ta. 

Ko rzy ści z ro bo ty za cji

Ostat nie la ta wska zu ją, że sto -
imy na pro gu re wo lu cji ro bo ty za -
cji. We dług da nych fir my ba daw -
czej Gart ner war tość ryn ku świa -
to wych wdro żeń RPA w 2018 r.

wy nio sła 849 mln dol., przy pro -
gno zach 2,9 mld dol. na 2021 r.
Sta no wi to je den z naj szyb ciej
roz wi ja ją cych się seg men tów
ryn ku opro gra mo wa nia. We dług
ra por tu „Top 10 Pre dic tions for
IT in 2018 and Bey ond” w 2021
r. po nad 50% firm bę dzie rocz -
nie wy da wać wię cej na bo ty
i chat bo ty niż na tra dy cyj ne apli -
ka cje mo bil ne.

Wzrost po pu lar no ści roz wią -
zań RPA prze kła da się na więk -
szą świa do mość, ja kie ko rzy ści
nie sie ze so bą ro bo ty za cja pro -
ce sów. Pro gra my, któ re wy ko nu -
ją żmud ne, po wta rzal ne czyn no -
ści, to war tość nie tyl ko dla
przed się bior stwa, ale też dla pra -
cow ni ków. Dzię ki RPA pra cow -
nik mo że sku pić się na bar dziej
zło żo nych za da niach, wy ma ga ją -
cych kre atyw no ści i po dej mo wa -
nia de cy zji. 

Do wy mier nych ko rzy ści z pro -
ce su ro bo ty za cji pro ce sów biz ne -
so wych moż na za li czyć:

● au to ma ty za cję pro stych,
po wta rzal nych ope ra cji biz ne so -
wych,

● niż sze kosz ty ob słu gi pro ce -
su, zwrot z in we sty cji już na wet
po trzech mie sią cach,

● wy eli mi no wa nie błę dów
przy ob słu dze pro ce su, wy ni ka ją -
cych z nie uwa gi, zmę cze nia,

● krót szy czas re ali za cji za dań,
moż li wa pra ca w try bie 24/7,

● wyż szą ja kość i wy daj ność
re ali zo wa nych za dań,

● li kwi da cję lu ki ka dro wej
bez wzro stu za trud nie nia,

● zwięk sze nie pro duk tyw no -
ści bez in ge ren cji w za so by czy
pro ce sy już dzia ła ją ce w fir mie,

● moż li wość ob słu gi więk szej
licz by in for ma cji – wzrost zdol -
no ści ope ra cyj nej fir my,

● roz wój za wo do wy pra -
cow ni ków – no we, cie kaw sze 
za da nia.

Bu si ness ca se 

ubez pie cze nio wy

Przy kła dem ro bo ty za cji jest
za rzą dza nie in dy wi du al ny mi po -
li sa mi na ży cie przez jed ną z nie -
wiel kich mul tia gen cji ubez pie -
cze nio wych. Za łóż my, że pra -
cow nik po trze bu je szcze gó ło -
wych in for ma cji do ty czą cych
kon kret nej po li sy. W ta kiej sy tu -
acji lo gu je się na por tal in ter ne -
to wy ubez pie czy cie la, któ ry wy -
sta wił da ną po li sę. Ro bi to
przy uży ciu in dy wi du al ne go lo gi -
nu oraz ha sła. Po za lo go wa niu
od szu ku je da ną po li sę oraz
wszel kie in for ma cje. Po dob na
sy tu acja po wta rza się w przy pad -
ku wy szu ki wa nia po lis każ de go
z kil ku na stu współ pra cu ją cych
to wa rzystw ubez pie cze nio wych.
Pro ces ten stwa rza wie le pro ble -
mów, zwią za nych m.in. z:

● do stę pa mi do por ta li – za -
po mnia ny lo gin, wy ga słe ha sło,

● zróż ni co wa nym za kre sem
da nych – nie wszyst kie in for ma -
cje są do stęp ne/wpro wa dza ne
do sys te mu,

● in nym for ma tem in for ma cji
oraz od mien ną ich pre zen ta cją
gra ficz ną,

● du żym na kła dem cza su 
ko niecz nym na wy szu ka nie 
in for ma cji,

● bra kiem moż li wo ści spój -
ne go za rzą dza nia ca łym port fe -
lem po lis z uwa gi na je go roz -
pro sze nie.

Wszel kie po wyż sze pra ce mo -
że w bar dzo krót kim cza sie wy -
ko nać ro bot pro gra mo wy. Po tra -
fi on sa mo dziel nie za lo go wać się
na por tal in ter ne to wy, a w przy -
pad ku pro ble mów zak tu ali zo wać
wy ga słe ha sło i za pi sać je w sys -
te mie. Po za lo go wa niu jest w sta -
nie wy szu kać po trzeb ne in for ma -
cje i za pi sać je na na szym kom -
pu te rze w po żą da nym miej scu
i for ma cie.

Jed nak że pod sta wo wym za da -
niem tej ro bo ty za cji jest stwo rze -
nie spój nej ba zy da nych, w któ rej
znaj du je się iden tycz ny za kres
in for ma cji do ty czą cych wszyst -
kich ob słu gi wa nych po lis. Ro bot
jest w sta nie prze nieść da ne z po -
szcze gól nych por ta li w je den
plik Excel. Ba za jest sys te ma -
tycz nie ak tu ali zo wa na o no we
po li sy. Ta ka au to ma ty za cja po -
zwa la nie tyl ko oszczę dzić czas,
wy eli mi no wać błę dy, ale przede
wszyst kim sku tecz nie za rzą dzać
port fe lem po przez ak cje mar ke -
tin go we czy pro ce sy rocz ni co we.

Dal szy roz wój 

Ro bo ty za cja wbrew róż nym
nie po ko ją cym pro gno zom nie bę -
dzie mia ła dra stycz nych kon se -
kwen cji zwią za nych z ma so wy mi
zwol nie nia mi. Już w la tach 70.
ubie głe go wie ku kon cer ny mo to -
ry za cyj ne snu ły po dob ne pla ny,
w któ rych ro bo ty mia ły cał ko wi -
cie za stą pić lu dzi przy pro duk -
cji. Na ra zie ro bo ty pro gra mo we
ide al nie na da ją się do re ali za cji
czyn no ści po wta rzal nych. Na le -
ży rów nież pa mię tać, że ro bo ty -
za cja to też no we za wo dy, 
zwią za ne cho ciaż by z tak zwa -
nym low co de po zwa la ją cym 
bu do wać wła sne ro bo ty bez żad -
ne go do świad cze nia w za kre sie
ko do wa nia.

Wszyst ko wska zu je na to, że
sys te my RPA bę dą kon ty nu owa -
ły swój roz wój w cią gu naj bliż -
szych lat. Moż li we, że bę dą one
ewo lu owa ły w stro nę plat form
sta no wią cych in te li gent ny szkie -
let au to ma ty za cji pro ce sów or ga -
ni za cji. Ozna cza to, że nie zauto -
ma ty zu ją one tyl ko pro stych
czyn no ści, ale bę dzie je moż na
sto so wać w więk szo ści ob sza rów
funk cjo no wa nia or ga ni za cji. Zaj -
mie to jed nak że przy pusz czal nie
ko lej ne 5–10 lat. 

Ro bert Ćwiert nia
kon sul tant w za kre sie 
ro bo ty za cji pro ce sów 

biu ro wych 
w Cro we

CO TO JEST ROBOTYZACJA ● CZEMU SŁUŻY

Robotyzacja Procesów Biznesowych 
– moda czy konieczność?
Coraz więcej firm wdraża roboty programistyczne zastępujące powtarzalne, schematyczne działania

pracowników biurowych. Przeprowadzone wdrożenia pozwalają już na ocenę efektywności robotyzacji

mierzoną rachunkiem kosztów, eliminacją błędów, zmianami produktywności. Czy powinniśmy się 

tego bać, czy raczej z tego skorzystać?

Uzupełniono znaczenie słowa Robot,
wprowadzając pojęcie Software Robot
(robot programowy). Określenie
Robotic Process Automation (RPA)
zostało zdefiniowane jako klasa
oprogramowania wykorzystywana 
do automatyzacji działań wykonywanych
w kilku systemach informatycznych,
będących jednocześnie składowymi
procesów biznesowych.
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T
e ma tem te go cy klu szko leń
jest no wy sys tem in for ma -
tycz ny SI Gnet, któ ry po -

zwa la m.in. w szyb ki spo sób wy -
sta wić ubez pie cze nie na ży cie.

– Ostat nie dni to był dla nas
praw dzi wy cy fro wy ma ra ton – mó -
wi Adam Ma li now ski, wi ce pre zes
za rzą du SIGNAL IDUNA. Re -
kor do we pod wzglę dem fre -
kwen cji szko le nie zor ga ni zo wał
Ire ne usz Tom czyk, dy rek tor kra -
jo wy OVB Al l fi nanz Pol ska.
Wzię ło w nim udział 91 osób,
w tym Ju er gen Re imann, pre zes
SIGNAL IDUNA.

OVB Al l fi nanz Pol ska wdro -
ży ło na rzę dzia do wi de okon fe -
ren cji na po cząt ku ro ku. – Te raz
jest to dla nas głów na me to da
szko leń, sprze da ży, a na wet re kru -
ta cji – wy ja śnia Ja cek Żu raw, dy -
rek tor okrę gu OVB Al l fi nanz
Pol ska z Wro cła wia. – Mam już
kil ku no wych zre kru to wa nych
współ pra cow ni ków, któ rych jesz -
cze nie wi dzia łem oso bi ście...
Zdal ne szko le nia są bar dzo efek -
tyw ne, po nie waż oszczę dza my
wie le cza su na do jazd i mo że my
zwy czaj nie zro bić wię cej. Je śli cho -
dzi o SI Gnet, to spra wia wra że nie
sys te mu pro ste go w ob słu dze, in tu -
icyj ne go. Po do ba mi się też dy na -

micz na an kie ta me dycz na, gdzie
ko lej ne py ta nia wy ni ka ją z po -
przed nich. Do brze, że wnio sek
moż na wy sta wić w kil ka mi nut,
bo klien ci te raz te go ocze ku ją –
oce nia Ja cek Żu raw. 

– To do brze, że szko le nie
SIGNAL IDUNA od by ło się w sys -
te mie Zoom, któ ry po zwa la
na dwu stron ną in te rak cję. Dzię ki
te mu szko le nie przy bie ra bar dziej
for mę dia lo gu niż pre zen ta cji
i moż na na bie żą co uzy ski wać od -
po wie dzi na po ja wia ją ce się py ta -
nia – do da je Mi chał Gol czew ski,
kie row nik okrę gu OVB Al l fi nanz
Pol ska, je den z uczest ni ków
szko le nia. – Za rów no moi współ -
pra cow ni cy, jak i klien ci w więk -
szo ści przy sto so wa li się już do ko -
mu ni ka cji zdal nej. Sta ram się za -
chę cać, po ka zy wać no we na rzę -
dzia, in spi ro wać do dzia ła nia
i przy sto so wy wa nia się do zmie -
nia ją cych się wa run ków.

– Zwłasz cza młod si klien ci
chęt nie prze cho dzą na na rzę dzia
zdal ne. Za uwa ży łem też zwięk -
szo ne za in te re so wa nie ubez pie -
cze nia mi ochron ny mi. Do sta ję
na wet za py ta nia na Fa ce bo oku
o te go ro dza ju pro duk ty, wcze -
śniej by ło to rzad ko ścią – uzu peł -
nia Ja cek Żu raw.

Sys tem SI Gnet po wstał z my -
ślą o mul tia gen tach. – Po sta wi li -
śmy na mak sy mal ną pro sto tę, że -
by ubez pie cze nie na ży cie da ło się
wy sta wić w ta ki spo sób jak po li sę
ma jąt ko wą. Nie trze ba też za pa -
mię ty wać skom pli ko wa nych nazw
użyt kow ni ka i ko lej nych ha seł, 
co jest zmo rą mul tia gen tów po słu -
gu ją cych się rów no le gle sys te -
ma mi wie lu ubez pie czy cie li – wy -
ja śnia Mi chał Ca baj, dy rek tor 
Biu ra Sprze da ży Ubez pie czeń
SIGNAL IDUNA.

Moż na się spo dzie wać, że
zdal ne szko le nia za gosz czą już
na sta łe w ka len da rzach ubez pie -
cze niow ców. – To for ma bar dzo
wy god na, a w do dat ku wca le nie
ano ni mo wa – prze ko nu je Adam
Ma li now ski. – Je stem pod wra że -
niem te go, jak szyb ko struk tu ry
OVB do sto so wa ły się do zmian
i jak świet nie so bie te raz ra dzą.
My rów nież nie zwal nia my tem pa.
Przed na mi ko lej ne szko le nia i ko -
lej ne no wo ści w ofer cie. Ja ko nie -
wiel ki gracz mo że my dzia łać ela -
stycz nie i szyb ko po dej mo wać de -
cy zje, któ re kon ku ren cji zaj mu ją
znacz nie wię cej cza su. Chce my
też, że by mul tia gen ci wie dzie li, 
że mo gą na nas li czyć w każ dej 
sy tu acji – do da je.

Alek san dra E. 

Wy soc ka

WEBINARY SIGNAL IDUNA

Pośrednicy zdalnie poznają SIGnet
Kilkuset pośredników z całego kraju wzięło udział w wirtualnych szkoleniach zorganizowanych 

w ostatnich dniach przez SIGNAL IDUNA w programie Zoom. Szkolenia cały czas trwają i są dowodem

na to, że branża szybko uczy się funkcjonować w zmienionych warunkach. 

Jestem

pod wrażeniem tego, 

jak szybko struktury OVB

dostosowały się do zmian i jak świetnie

sobie teraz radzą. My również nie zwalniamy tempa. 

Przed nami kolejne szkolenia i kolejne nowości w ofercie. 

Jako niewielki gracz możemy działać elastycznie i szybko 

podejmować decyzje, które konkurencji zajmują znacznie więcej czasu.

Adam Ma li now ski

Adam Malinowski

Jacek Żuraw

Michał Cabaj

Michał Golczewski
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C
zę ste prze jaz dy, nie jed no -
krot nie w pó źnych go dzi -
nach sprzy ja ły po ga węd -

kom z kie row ca mi. Za zwy czaj bar -
dzo na rze ka li na roz li cze nia bez -
go tów ko we i trak to wa li te go ty pu
płat no ści ja ko wy mysł kor po ra cji,
któ ra chce się do ro bić ich kosz -
tem. Na stęp nie co raz po wszech -
niej za czę ły po ja wiać się ter mi na -
le płat ni cze, aż w koń cu mi nę ło
pa rę lat i wszedł Uber, któ ry wy -
wró cił wszyst ko do gó ry no ga mi.

W stro nę Ube ra

Zna mien ne, że pierw szą rze -
czą, któ rą usły sza łem o Ube rze,
był za chwyt nad pro ce sem płat -
no ści, nad tym jak wy god nie płat -
ność dzie je się w tle. Prze wóz jak
prze wóz – był w su mie zwy czaj -
ny, ale płat ność ro bi ła tu wiel ką
róż ni cę. Po kil ku la tach ry nek za -
czął dzia łać po dob nie do Ube ra.

Wnio sek z po wyż szej hi sto rii
jest ta ki, że płat no ści po tra fią
zmie nić do świad cze nie klien ta
i w efek cie ca łą bran żę. Zmie nił się
nie tyl ko spo sób pła ce nia, ale ca ła

in te rak cja z klien tem, po strze ga -
nie bran ży oraz po pu lar ność
usług. Co wię cej, te go ty pu do -
świad cze nia kreu ją ocze ki wa nia
klien tów wzglę dem in nych branż.

Skład ka w tle

Skła nia mnie to do my śle nia,
ja kim zmia nom mo gą pod le gać
płat no ści w ubez pie cze niach 
i sa me ubez pie cze nia. Wszy scy
w bran ży wie my, że śred nie
skład ki w Pol sce na le żą do naj -
niż szych w Eu ro pie. Śred nia
skład ka za OC ppm. jest po dob -
na do kosz tu te le wi zji ka blo wej,
Net fli xa i wie lu in nych usług,
któ re słu żą je dy nie roz ryw ce,
a ich spo łecz na war tość, w prze -
ci wień stwie do ubez pie cze nia
OC, od zwier cie dla się głów nie
w za pew nia niu te ma tów do po -
ga wę dek w pra cy czy wśród zna -
jo mych. Oprócz za kre su usłu gi
in ną oczy wi stą róż ni cą mię dzy
ty mi po pu lar ny mi ser wi sa mi
a ubez pie cze nia mi jest po strze -
ga nie płat no ści. Klien ci ku pu ją
umo wę na 12 czy 24 mie sią ce

z abo na men tem w wy so ko -
ści 50 zł. Czy tak sa mo ła two by -
ło by im pod jąć de cy zję o za ku -
pie, gdy by po da na ce na wy no si -
ła 600 lub 1200 zł? Je stem go tów

się za ło żyć, że zde cy do wa nie
krę ci li by no sem. 

Ubez pie cze nia też pój dą
w stro nę płat no ści w tle – jak Net -
flix czy Spo ti fy. A to już ma rze nie
wszyst kich dy rek to rów sprze da ży
za rów no w ma jąt ku, jak i w ży -
ciów ce – wzro śnie ja kość i trwa -
łość port fe li, spad ną lap sy.

A gdy już bę dzie my pięk nie
po bie rać skład kę w tle, to nic nie
stoi na prze szko dzie, że by pie -
nią dze mo gły ła two pły nąć rów -
nież w dru gą stro nę, czy li

od ubez pie czy cie la do klien ta.
To zna czą co wpły wa na szyb -
kość wy pła ty świad czeń i od -
szko do wań, a tym sa mym na za -
do wo le nie klien tów. Zgło sze nie,

roz pa trze nie i klient w kil ka mi -
nut ma pie nią dze na swo jej kar -
cie. A mo że war to tak wy pła cać
pro wi zje? Szyb ko i od ra zu
na kar tę, że by ła two by ło sko rzy -
stać z tych za rob ków?

Ko rzyść dla agen ta

Uwa żam, że dzię ki na szej
bran ży bę dzie bar dzo cie ka wie.
Płat no ści umoż li wią wy god ne
ko rzy sta nie z ubez pie czeń wie lo -
let nich i bez ter mi no wych,

z ubez pie czeń ze zmien ną skład -
ką za leż ną, np. od in ten syw no ści
ko rzy sta nia z ochro ny. Po bu dzą
in no wa cje pro duk to we oraz pro -
ce so we – bę dzie szyb ciej, wy god -
niej, przej rzy ściej, czy li tak jak
być po win no i tak jak już te raz
ocze ku ją te go klien ci.

Naj cie kaw szą ob ser wa cją
bran ży tak sów ko wej jest zaś ta,
że wpro wa dza nie apli ka cji, no -
wo cze snych płat no ści i roz wią -
zań nie wy eli mi no wa ło z ryn ku
kie row ców. Co wię cej, znacz na
ich część współ pra cu je z wie lo -
ma do staw ca mi, zwięk sza ob ro ty
i cie szy się z wy go dy, ja ką da ją
bez pro ble mo we roz li cze nia
z klien ta mi i kor po ra cja mi. Po -
dob nie ry nek agen cyj ny w Pol sce
rów nież mo że sko rzy stać z wpro -
wa dza nia wy god nych, no wo cze -
snych płat no ści.

Ce za ry Świerszcz
pre zes Bac ca

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

Jak płatności zmieniają branżę 
Doskonale pamiętam czasy, gdy korporacyjne życie zmuszało mnie do intensywnego korzystania 

z taksówek. Obsługą klientów firmowych zajmowały się wówczas w Warszawie duże korporacje

taksówkowe oferujące bezgotówkowe rozliczenia na podstawie ręcznie wypełnianych voucherów, 

a potem kart członkowskich. 

A jak już będziemy pięknie składkę pobierać 
w tle, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby pieniądze mogły łatwo płynąć również 
w drugą stronę, czyli od ubezpieczyciela 
do klienta. To znacząco wpływa na szybkość
wypłaty świadczeń i odszkodowań, 
a tym samym na zadowolenie klientów.
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J
ed nak wdro że nie i ob słu ga
pro gra mu ubez pie cze nio we -
go mo że od by wać się cał ko wi -

cie zdal nie – wy star czy chcieć.
Za cznij my od po cząt ku, czy li

ne go cjo wa nia wa run ków pro gra -
mu ubez pie cze nio we go oraz usta -
le nia pla nu wdro że nia. Tu taj jest
naj ła twiej. Wy zna czo ne oso by
na li nii klient – ubez pie czy ciel –
do staw ca roz wią zań in for ma -
tycz nych mo gą pra co wać za po -
mo cą e -ma ili, or ga ni zu jąc te le -
kon fe ren cje ce lem pod su mo wa -
nia prac i wy ja śnie nia ewen tu al -
nych roz bież no ści. Cał ko wi cie
przy oka zji eli mi nu je my wie le
spo tkań, któ re „nie do koń ca”
wno szą nam coś po ży tecz ne go
i moż na je za stą pić e -ma ilem
(oby śmy nie po szli w kie run ku
te le kon fe ren cji, któ rą moż na za -
stą pić e -ma ilem). O ewen tu al ne
in te gra cje sys te mów nie ma my
co się oba wiać – gwa ran tu ję, że
ze spół pro gra mi stycz ny ode -
tchnie z ulgą, że nie mu si bez po -
śred nio spo ty kać się z przed sta -
wi cie la mi klien ta.

Dru gi etap, czy li wdro że nie
– tu za czy na ją się scho dy. Oso -
by ob słu gu ją ce ubez pie cze nie
po stro nie na szych klien tów 

roz sia ne po od dzia łach w ca łej
Pol sce. Do dat ko wo po za cen tra -
lą po ziom wie dzy „in for ma tycz -
nej” jak i za opa trze nia w sprzęt
mo że po zo sta wiać wie le do ży -
cze nia. Jed nak nie ma co się zra -
żać – na dziś szko le nia u klien ta
nie są za le ca ne. 

Je że li pod sta wo we pro gra my
biu ro we do wi de okon fe ren cji po -
zo sta ją po za za się giem (jak np.
MS Te ams, Zoom), in ter net pod -
su wa nam in ne na rzę dzia. Cho -
ciaż by dar mo wa stro na
https://whe re by.com ja ko naj -
prost sze z moż li wych roz wią zań
– pod sy ła my e -ma ilem link
do stwo rzo ne go po ko ju bez ko -
niecz no ści in sta lo wa nia cze go -
kol wiek (co swo ją dro gą mo że
być na kom pu te rze klien ta za blo -
ko wa ne). Oso ba ob słu gu ją ca, na -
wet je że li jest to ste reo ty po wa
„Zo cha”, nie po win na mieć żad -
nych pro ble mów z do łą cze niem
do me etin gu. 

Mo że my udo stęp nić nasz
ekran i prze pro wa dzić zdal ne
szko le nie al bo po pro sić o udo -
stęp nie nie ekra nu w dru gą stro -
nę, aby móc wy ja śnić ewen tu al -
ne wąt pli wo ści zwią za ne z dzia -
ła niem sys te mu. Ktoś zwró ci
uwa gę, że po trze ba jesz cze gło -
śni ków i mi kro fo nu – fakt, ta ki

przy pa dek też już ob słu ży łem,
do da jąc do po wyż sze go kla sycz -
ną roz mo wę te le fo nicz ną.

Sko ro oso by ob słu gu ją ce ma -
my już prze szko lo ne, przej dźmy
da lej. Jak ob słu żyć przy stą pie nia
i zmia ny w sy tu acji, w któ rej kon -
takt fi zycz ny jest nie wska za ny?

Oczy wi ście tak jak po zo sta łe
czyn no ści w ostat nim cza sie –
prze no si my się do in ter ne tu. Wy -
star czy nam sys tem, któ ry po zwo -
li na wy peł nie nie de kla ra cji przez
pra cow ni ka oraz człon ków je go
ro dzi ny on li ne. War to, że by mógł
on być do sto so wy wa ny do po -
trzeb pra co daw cy – z po zo ru ma -
łe spra wy, jak zbie ra nie nu me ru
SAP czy przy pi sa nie pra cow ni ka
do kon kret ne go od dzia łu, mo gą
zna czą co uspraw nić pro ces ob -
słu gi. Rzecz ja sna stan epi de mii

nie za wie sza prze pi sów do ty czą -
cych ochro ny da nych oso bo wych
– pa mię taj my, że ich prze twa rza -
nie mu si się od by wać od po wie -
dzial nie i za pew niać mak sy mal ny
po ziom bez pie czeń stwa.

Naj trud niej sza rzecz przed
na mi, czy li wy móg prze ka zy wa -
nia pod pi sa nych do ku men tów.

War to za uwa żyć, że w ak tu al nej,
do syć eks tre mal nej, sy tu acji
ubez pie czy cie le za czę li mieć 
bar dziej ela stycz ne po dej ście
w tej kwe stii. Pierw szy pro myk 
na dziei sta no wi moż li wość prze -
su nię cia ter mi nu do star cze nia
pod pi sa ne go ory gi na łu de kla ra -
cji o trzy mie sią ce, da jąc tym sa -
mym pra cow ni ko wi szan sę, by
prze ka zał do ku men ty do pra co -
daw cy cho ciaż by pocz tą. 

Dru gi trend to moż li wość
świad cze nia ochro ny na pod sta wie

ska nu pod pi sa nej de kla ra cji – co
już eli mi nu je ko niecz ność kon -
tak tu fa ce to fa ce na li nii pra -
cow nik – pra co daw ca (a tak że
wy ciecz kę na pocz tę). Miej my
tyl ko na dzie ję, że trend ten zo -
sta nie utrzy ma ny i doj dzie my
do sy tu acji, w któ rej do ubez pie -
cze nia na ży cie al bo opie ki zdro -
wot nej bę dzie moż na przy stą pić
bez ko niecz no ści dru ko wa nia
de kla ra cji.

W tym mo men cie wy pa da jed -
nak wspo mnieć, że zo sta je tu
jesz cze po le do po pi su dla pra co -
daw ców, któ rzy na wet gdy ubez -
pie czy ciel bądź ope ra tor me -
dycz ny nie wy ma ga pod pi sa nej
de kla ra cji, na kła da ją na pra cow -
ni ka obo wią zek do star cze nia
zgo dy na po trą ca nie skład ki
z wy na gro dze nia. W prze ciw -
nym ra zie ni gdy nie uda nam się
cał ko wi cie wy eli mi no wać obie gu
pa pie ro wej do ku men ta cji. 

I jesz cze do dat ko wo de cy zja
pra co daw cy, że war to dać szan -
sę swo im pra cow ni kom na zmia -
nę ubez pie cze nia w tej no wej,
nie wia do mo jak dłu go jesz cze
trwa ją cej, sy tu acji. Zej ście
z pew nych utar tych szla ków
i pój ście do przo du w prak ty ce
wca le nie mu si być trud ne czy
skom pli ko wa ne. Na pew no bę -
dzie ina czej niż do tych czas.

Ma te usz Gre gor kie wicz
me ne dżer Ze spo łu 

Ana li ty ków Biz ne so wych
Xi lium sp. z o.o.

INTELIGENTNE SYSTEMY IVR 

in te rak cje z klien tem

Do tych czas IVR ko ja rzy ły się z me nu,
mu zycz ką na cze ka nie, ko lej ko wa niem
i zwią za ny mi z tym uciąż li wo ścia mi. Ale
to już za ma ło, by speł nić ocze ki wa nia
współ cze sno ści.

Czym cha rak te ry zu je się in te li gent ny
sys tem IVR?

● Uprosz czo na ob słu ga klien ta na pod -
sta wie iden ty fi ka cji. 

Iden ty fi ku je my klien ta na pod sta wie
nu me ru, któ rym się pre zen tu je, lub da -
nych z mo bil nej apli ka cji klienc kiej
z opcją te le fo no wa nia. Wie my, kto dzwo -
ni, wy szu ku je my da ne z sys te mów CRM
i ana li zu je my opty mal ną ścież kę ob słu gi
przed ode bra niem po łą cze nia. 

Je śli klient dzwo ni z apli ka cji mo bil nej
lub ze stro ny in ter ne to wej, na pod sta wie
ana li zy czyn no ści kie ru je my go do od po -
wied nie go per so ne lu. Eli mi nu je my ko -
niecz ność do ko ny wa nia wy bo rów w me -
nu, skra ca my czas ocze ki wa nia na po łą -
cze nie i przy spie sza my ob słu gę.

● Re je stra cja za cho wań i in dy wi du ali za -
cja ob słu gi.

Dzię ki ko mu ni ka cji po mię dzy sys te ma -
mi IVR i CRM moż na zin dy wi du ali zo wać
ob słu gę klien ta. Sys tem CRM mo że ste ro -
wać ob słu gą IVR, np. two rząc ścież ki ob -
słu gi, ta kie jak: 

prze ter mi no wa ne skład ki – wy kry cie
prze ter mi no wa nych płat no ści po wo du je
od two rze nie od po wied nie go ko mu ni ka tu
o ta kiej sy tu acji;

klient VIP – kie ro wa nie do ze spo łu
bądź de dy ko wa ne go agen ta;

cha rak te ro lo gicz ny pro fil klien ta – kie -
ro wa nie po łą czeń do agen tów o od po wied -
nich kom pe ten cjach in ter per so nal nych;

pro fi lo wy cross - i up -sel ling – na pod sta -
wie pro fi lu klien ta moż na w pro ce sie au -
to ma tycz nej ob słu gi przed sta wiać zin dy -
wi du ali zo wa ny prze kaz mar ke tin go wy.

● Eli mi na cja ocze ki wa nia na po łą cze nie.
Idea Moh Les sCall, czy li ob słu gi te le fo -

nicz nej bez mu zycz ki na cze ka nie jest od -
po wie dzią na po trze by klien tów. Col lect
& Act – klient przed sta wia sys te mo wi gło -
so wo swój pro blem lub po trze bę, a sys tem
IVR dzię ki trans kryp cji po przez API uru -
cha mia pro ce sy w sys te mach CRM lub
Work Flow. Klient jest in for mo wa ny np.
ese me sa mi o eta pach re ali za cji za da nia.

CALLBOTY 

ro bo ty ery in for ma tycz nej

Nikt nie chce być trak to wa ny sche ma -
tycz nie i iden tycz nie. Do tych cza so we sys -
te my ob słu gi gło so wej cha rak te ry zo wa ły
się to por no ścią, na wet je śli po słu gi wa ły
się imi ta cją ludz kie go gło su. Klien ci wy -
ma ga ją wię cej!

Co ce chu je cal l bo ty?
● Po pierw sze, roz wi ja ją się!
Obec nie za cho dzi bar dzo in ten syw ny roz -

wój au to ma tycz nych sys te mów gło so wych.
Te le fo nicz na ob słu ga klien ta jest jed nym
z naj trud niej szych za dań, po wo du je szyb kie
wy pa le nie za wo do we, stres i fru stra cję. Dla -
te go wspar cie pra cy agen tów roz wią za nia mi
au to ma tycz ny mi w moż li wych do zde fi nio -
wa nia ob sza rach jest ko niecz no ścią.

● Mo gą, choć nie mu szą na śla do wać
czło wie ka.

Two rząc sys te my ob słu gi au to ma tycz -
nej opar tej na cal l bo tach, nie po win ni śmy
sta rać się zmy lić klien ta, że roz ma wia
z czło wie kiem. Je śli bę dzie my do te go dą -
żyć, a klient zo rien tu je się, że chcie li śmy
oszczę dzić na per so ne lu, po czu je się
oszu ka ny. Od po cząt ku mu si być wia do -

me, że ko mu ni ku je się z au to ma tem, któ -
ry ma słu żyć je go ob słu dze, bez ko niecz -
no ści an ga żo wa nia per so ne lu. 

● Re ali zu ją ru ty no we za da nia.
Cal l bo ty po wia da mia ją o ter mi nach

i prze ka zu ją waż ne wia do mo ści, od po wia -
da ją na więk szość py tań i za da ją je po dob -
nie jak per so nel, ale są po zba wio ne zmę cze -
nia, wa hań na stro jów, stre su. Nie jest dla
nich pro ble mem od po wie dzieć ty sięcz ny
raz na to sa mo py ta nie bądź przy jąć ko lej ną
od mo wę ze stro ny klien ta. Ich to nie zra ża. 

● Wy daj ność i sku tecz ność.
Cal l bo ty są au to ma ta mi na usłu gach

klien tów i agen tów. Od bie ra ją ty sią ce jed -
no cze snych po łą czeń, ty leż sa mo wy ko nu -
ją z iden tycz ną do kład no ścią. Nie wy ma -
ga ją po wierzch ni biu ro wej, po miesz czeń
so cjal nych, nie cho ru ją, nie pra cu ją
na zmia ny. Cią gle są do sko na lo ne i roz -
sze rza my ich kom pe ten cje. 

Ma ciej Za sadz ki
Founder&CEO

Ad vi cos Po land sp. z o.o.

Systemy inteligentne IVR i callboty uwolnią agentów od standardowej obsługi klientów, zmniejszą koszty

obsługi inboundowej, zwiększą skuteczność sprzedaży i predictive call.

NOWOŚCI NA 2020 R.

Inteligentne systemy tną koszty 
i zwiększają skuteczność agentów

ZDALNE WDROŻENIE I OBSŁUGA 

Teraz to się nie da?
Ostatnio mogliśmy przeczytać o tym, że dobrych momentów na wdrożenie

programu ubezpieczeniowego nie ma. Obecnie można powiedzieć, 

że nie ma nawet dobrych momentów na obsługę już obowiązującego

ubezpieczenia. Przecież wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki

zdalnie, a pozostali mają unikać wzajemnych kontaktów.

Jeżeli podstawowe programy 
biurowe do wideokonferencji pozostają
poza zasięgiem (jak np. MS Teams,
Zoom), internet podsuwa nam inne
narzędzia. Chociażby darmowa 
strona https://whereby.com 
jako najprostsze z możliwych rozwiązań.
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A
lek san dra E. Wy soc ka:
– Jak bar dzo ule gła zmia -

nie ota cza ją ca Was rze czy -
wi stość?

Ma ciej Dy lew ski: – Jesz cze
mie siąc te mu nasz świat wy glą -
dał zgo ła ina czej, sta wia li śmy
przed so bą in ne wy zwa nia, po ja -
wia ły się pro ble my, któ re zna li -
śmy, a pra ca zdal na by ła ra czej
al ter na ty wą niż spo so bem na co -
dzien ne ra dze nie so bie z obo -
wiąz ka mi za wo do wy mi.

W tak krót kim cza sie na sze or -
ga ni za cje mu sia ły przejść re wo lu -
cję na nie zna ną do tąd ska lę. Z dnia
na dzień wszyst kie źró dła in for ma -
cji zo sta ły zdo mi no wa ne przez zło -
wro go brzmią ce sło wa „pan de -
mia”, „SARS-CoV -2”, „Co vid -19”,
„re ce sja”. Sta bil ne, wy da wa ło by
się, go spo dar ki eu ro pej skich kra -
jów na gle sta nę ły w ob li czu naj -
więk sze go kry zy su po II woj nie
świa to wej. Po szcze gól ne rzą dy
two rzą tar cze ochron ne, któ re ma -
ją zmi ni ma li zo wać efek ty za pa ści
eko no micz nej dla ich go spo da rek,
pró bu ją w za leż no ści od moż li wo -
ści za po biec sko ko we mu wzro sto -
wi bez ro bo cia i za pa ści ca łych 

ga łę zi go spo dar ki na ro do wej. Mi -
mo że eks per ci prze ści ga ją się
w sce na riu szach te go, co ma na stą -
pić w naj bliż szych mie sią cach, tak
na praw dę nikt z nas nie wie, co
nam nie sie przy szłość...

Obec nie bran ża ubez pie cze nio -
wa jest pod da wa na hi sto rycz nej
pró bie, po nie waż rze czy wi stość,
któ ra nas ota cza, sta ła się jesz cze
mniej prze wi dy wal na. W sy tu acji,
kie dy nie moż li we sta ło się na wet
tra dy cyj ne po da nie rę ki na przy wi -
ta nie, z po mo cą przy cho dzą za -
awan so wa ne tech no lo gie. Nad -
szedł czas, kie dy my, ubez pie cze -
niow cy, mu si my uznać, że do tych -
cza so wa za po ra tech no lo gicz na
pę kła. Re wo lu cja, o któ rej tak dłu -
go czy ta li śmy w fu tu ry stycz nych
ar ty ku łach i sły sze li śmy w pa ne -
lach, sta je się co dzien no ścią.

Czy no we tech no lo gie to pa na -
ceum na obec ne ogra ni cze nia?

– Nad szedł czas, w któ rym in -
no wa cyj ne or ga ni za cje są „o ko ło
przed pe le to nem” tra dy cyj nych
struk tur, za rów no w ob sza rze dys -
try bu cji, ad mi ni stra cji, jak i li kwi -
da cji szkód. Wie my, że jed ną

z pod staw dzia łal no ści ubez pie cze -
nio wej jest sku tecz ny, pre cy zyj ny
i prze my śla ny pro ces li kwi da cji
rosz czeń. Ma my świa do mość, że
tra dy cyj ne po dej ście do pro ce su
ich zgła sza nia – in we stu je my moż -
li wie jak naj mniej, aby osią gnąć
ocze ki wa ny re zul tat – ule ga zmia -
nie. Wie my rów nież, że li kwi da cja
rosz czeń to pro ces, któ ry ab sor bu -

je co raz wię cej cza su,
uwa gi oraz na kła dów ze
stro ny ubez pie czy cie li.
W obec nej rze czy wi sto -
ści wręcz nie moż li wa
jest wi zy ta li kwi da to ra
na miej scu zda rze nia.

Od po wie dzią na te
ogra ni cze nia jest stwo -
rzo na przez CCN plat -
for ma i -Re port, prze -
zna czo na do zdal ne go
zgła sza nia rosz czeń.
Dzię ki i -Re port ubez pie -
czo ny klient mo że
w trzech pro stych kro -
kach sa mo dziel nie zgło -
sić rosz cze nie, choć by
przy uży ciu wła sne go
smart fo na. Ela stycz nie
za pro jek to wa ne na rzę -
dzie do stęp ne jest obec -
nie w kil ku ję zy kach,
m.in. pol skim, mo że
być rów nież de dy ko wa -
ne spe cy fi ce part ne rów
CCN. Po przez bez po -
śred nią in te gra cję z do -

ce lo wym sys te mem ad mi ni stra cji
rosz czeń czas po trzeb ny na zdal ną
li kwi da cję skra ca ny jest do nie -
zbęd ne go mi ni mum.

Kto jest ad re sa tem Wa szej
ofer ty?

– CCN Pol ska ja ko część pa neu -
ro pej skiej sie ci Cla ims Cor po ra tion
Ne twork jest w bie żą cym kon tak cie
ze swo imi od dzia ła mi oraz part ne -
ra mi. Od po cząt ku CCN sku pi ła
się na stwo rze niu in no wa cyj nych
na rzę dzi ko mu ni ka cji, któ re umoż -
li wia ją zdal ną i efek tyw ną współ -
pra cę 35 kra jów, jed no cze śnie ma -
jąc scen tra li zo wa ny sys tem ob słu gi
szkód mię dzy na ro do wych. Obec -
na sy tu acja zwią za na z ogra ni cze -
nia mi wy ni ka ją cy mi z ry go rów
kwa ran tan ny nie wpły nę ła zna czą -
co na prze bieg pro ce sów we wnątrz
na szej sie ci. Co wię cej, je ste śmy
nie mal z mar szu go to wi zin te gro -
wać no wych part ne rów po przez i -
-Re port oraz do stęp do do ce lo we go
sys te mu ad mi ni stra cji rosz czeń. 

Pro sta im ple men ta cja po zwa la
na wy mier ne oszczęd no ści w pro -
ce sie zgła sza nia i li kwi da cji rosz -
czeń. Za pra sza my do współ pra cy
za kła dy ubez pie czeń, bro ke rów
oraz np. klien tów flo to wych, któ -
rzy po przez in no wa cje chcą upro -
ścić i zop ty ma li zo wać kosz ty dzia -
łal no ści, przy go to wu jąc się na nad -
cho dzą ce, wy ma ga ją ce cza sy...

Czy zdal na li kwi da cja to je dy na
ak tyw ność CCN?

– Głów ną dzia łal no ścią CCN
jest kra jo wa i trans gra nicz na ob -
słu ga szkód oraz współ pra ca w za -
kre sie re gre sów mię dzy na ro do -
wych. Nie są to jed nak na sze je dy -
ne ak tyw no ści. Naj lep szym po -
twier dze niem jest roz wój plat for -
my www.fli ghtc la imeu.com słu żą -
cej do zdal ne go zgła sza nia rosz -
czeń z ty tu łu opó źnio nych i od wo -
ła nych lo tów. 

Kry zys zwią za ny z ogło sze -
niem epi de mii oraz za wie sza niem

po łą czeń lot ni czych wy wo łał po -
tęż ne za to ry płat ni cze spo wo do -
wa ne ma so wą re zy gna cją z za pla -
no wa nych lo tów. Klien ci spo ty ka -
ją się z po waż ny mi trud no ścia mi
w za kre sie re fun da cji kosz tów za -
ku pu bi le tów. Rów nież w tym wy -
pad ku po moc na jest za rów no na -
sza zdal na plat for ma do stęp na
w 17 ję zy kach, jak i ze spół pro fe -
sjo na li stów sio strza nej spół ki
CCN Avia tion. 

Za pra sza my do współ pra cy
wszyst kich part ne rów, któ rzy są
zde cy do wa ni prze zwy cię żyć obec -
ne trud no ści po przez wy ko rzy sta -
nie in no wa cyj nych roz wią zań ofe -
ro wa nych przez Gru pę CCN. Trud -
ne cza sy mi ną, a dzię ki do świad -
cze niom od kry je my al ter na tyw ne
moż li wo ści, któ re do tych czas wy -
da wa ły nam się nie moż li we
do wdro że nia na sze ro ką ska lę.

Oby śmy zdro wi by li...!           ■

Koronawirus mówi „sprawdzam” branży ubezpieczeniowej
Rozmowa 
z Maciejem Dylewskim,
prezesem zarządu CCN Polska

www.claimscorpnetwork.com 

kontakt@claimscorpnetwork.com  

www.flightclaimeu.com

W
da ją cej się prze wi dzieć
przy szło ści do mi nu ją cą
stra te gią bę dzie za pew ne

wstrzy ma nie wy bra nych pro ce sów,
na to miast bran ża po win na my śleć
o pla nie dla świa ta po ko ro na wi ru sie.
Nad cho dzą ce zmia ny spo łecz ne bę -
dą praw do po dob nie po rów ny wal ne
z ta ki mi wy da rze nia mi, jak upa dek
mu ru ber liń skie go, 11 wrze śnia 2001
czy krach fi nan so wy 2008 r. 

W obec nej sy tu acji sek tor ubez -
pie czeń ma nie wie le od po wie dzi
na py ta nia i po trze by pra cow ni ków
i ich pra co daw ców. 

Ubez pie cze nie od utra ty zy sków i prze rwy
w dzia łal no ści (bu si ness in ter rup tion) wy ra źnie wy -
klu cza stra ty zwią za ne z kon se kwen cja mi wi ru so -
wych lub bak te ryj nych za gro żeń epi de mio lo gicz -
nych. Czę sto wa run ki okre ślo ne w for mu la rzach
ISO w kon se kwen cji epi de mii SARS wy klu cza ją
skut ki dzia ła nia wi ru sa ja ko przy czy nę strat dla
ubez pie czo ne go przed się bior stwa, pod czas gdy np.
wy mu szo ne za mknię cie li nii pro duk cyj nej w przy -
pad ku ska że nia sta je się w pro sty spo sób stra tą dla
przed się bior stwa. 

Po dob ne pro ble my ob ser wu je my rów nież
w przy pad ku in nych ro dza jów ubez pie czeń. Gdy
WHO ogło si ła ko ro na wi ru sa pan de mią, to wa rzy -
stwa ofe ru ją ce ubez pie cze nia tu ry stycz ne sko rzy -
sta ły z wy łą czeń za pi sa nych „drob nym dru kiem”,
in for mu jąc swo ich klien tów, że do ich obo wiąz ków
na le ża ło wcze śniej sze za po zna nie się z ich tre ścią.
Nie ste ty te go ty pu sy tu acje nie wpły wa ją po zy tyw -

nie na re pu ta cję bran ży ubez pie cze -
nio wej w Eu ro pie i na świe cie. 

W świe cie post ko ro na wi ru so -
wym mo że my spo dzie wać się in ne -
go po dej ścia klien tów do ubez pie -
czy cie li. Po win ni śmy za dać so bie
py ta nia: ja kie wspar cie pod czas kry -
zy su otrzy ma li klien ci od ubez pie -
czy cie li? Czy od ro czo no da tę opła -
ce nia skład ki, utrzy mu jąc jed no cze -
śnie ochro nę ubez pie cze nio wą?
Czy mo że roz ło żo no płat ność
skład ki? Co się sta nie, je śli wa run ki
ochro ny nie bę dą pre cy zyj nie okre -

śla ły wy klu czeń pan de micz nych, czy ubez pie czy -
cie le bę dą skłon ni wes przeć klien ta? Czy też od mó -
wią ochro ny, a w przy pad ku spo ru pój dą do są du?

W tym tak trud nym dla wszyst kich cza sie po ja -
wi ły się rów nież bu du ją ce przy kła dy. Ge ne ra li uru -
cho mi ło fun dusz o war to ści 100 mln eu ro
na wspar cie fi nan so we swo ich klien tów, na to miast
we Fran cji Sto wa rzy sze nie Ubez pie czy cie li prze ka -
za ło 200 mln eu ro na fun dusz pań stwo wy, aby po -
móc oso bom ma ją cym pro ble my fi nan so we. 

To, jak za re agu je pol ski i in ne ryn ki ubez pie -
cze nio we, mo że wpły nąć na ich przy szłość. Na -
stał wy jąt ko wy czas, w któ rym klien ci prze ko na -
ją się, kto jest ich spraw dzo nym part ne rem
na do bre i na złe. Czas, aby śmy wszy scy po ło ży -
li kar ty na stół i po mo gli tym, któ rzy naj bar dziej
te go te raz po trze bu ją...

Ce es We rff
pre zes & CEO Gru py CCN

Cla ims Cor po ra tion Ne twork

W OBLICZU KORONAWIRUSA

Nasz świat stanął na rozdrożu 
Reakcje ubezpieczycieli w trakcie kryzysu Covid-19 i po nim wpłyną 

na kształt branży na kolejne 20 lat. Fakt, że dzieje się to w tym samym

czasie, w którym następuje coraz bardziej powszechna cyfryzacja branży,

powinien jedynie pomóc w szybszej i bardziej zdecydowanej realizacji

zmian dostosowawczych.  

i -Re port – zdal ne na rzę dzie

stwo rzo ne przez CCN, iden ty fi -

ku je każ dy ro dzaj rosz czeń

na pod sta wie kra ju, da ty zda -

rze nia i lo kal nych re gu la cji.

i -Re port opty ma li zu je pro ce du -

ry i har mo no gram pro ce su li kwi -

da cji rosz cze nia!
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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– W Pol sce fir ma In sly
jest zna na ja ko do staw ca

opro gra mo wa nia dla mul tia gen -
tów i bro ke rów. Czy to wszyst ko,
czym się zaj mu je cie?

Ri sto Ros sar: – To mniej wię -
cej po ło wa biz ne su In sly. Dru gą
po ło wą są sys te my dla za kła dów
ubez pie czeń i ich od dzia łów, słu -
żą ce do wpro wa dza nia na ry nek
no wych pro duk tów. Nie chciał -
bym ni ko go ura zić, ale gdy za -
czy na li śmy w 2006 r., to więk -
szość ubez pie czy cie li w Eu ro pie
dys po no wa ła w tym za kre sie
tech no lo gią z epo ki ka mie nia łu -
pa ne go... Każ dy no wy pro dukt
to by ły set ki ty się cy eu ro i wie le
mie się cy cza su nie zbęd ne go
na wdro że nie. Znacz nie bar dziej
efek tyw ne biz ne so wo jest szyb -
kie wpro wa dza nie no wych pro -
duk tów i te sto wa nie ich. 

W sta rym mo de lu za so by
zwią za ne z uru cho mie niem pro -
duk tu by ły tak znacz ne, że nie
opła ca ło się go wy co fy wać, na -
wet je śli klien ci wca le nie by li 
za chwy ce ni... Po sta no wi li śmy
stwo rzyć na rzę dzie, któ re wy peł -
ni tę lu kę i po zwo li za kła dom
ubez pie czeń szyb ciej do pa so wy -
wać ofer tę do zmie nia ją cych się
wa run ków ryn ko wych i ją na bie -
żą co ak tu ali zo wać. Dzia ła my
w wie lu kra jach, m.in. w Ka na -
dzie, Sta nach Zjed no czo nych,
w Eu ro pie kon ty nen tal nej, ale
naj więk szą część biz ne su ma my
w Wiel kiej Bry ta nii. 

W ja ki spo sób pan de mia Co -
vid -19 wpły nę ła na sy tu ację klien -
tów In sly i, sze rzej, na ry nek
ubez pie cze nio wy?

– Pierw szym, już wi docz nym
efek tem pan de mii jest istot ny
wzrost nie pew no ści w ca łej bran -
ży. Dla wie lu pod mio tów wią że
się to z trud no ścia mi z po dej mo -
wa niem de cy zji o in we sty cjach.
Z dru giej stro ny, za kła dy ubez -
pie czeń no tu ją istot ny spa dek
szko do wo ści, bo ży cie spo łecz ne
i go spo dar cze znacz nie zwol ni ło.
Bran ża ubez pie cze nio wa re agu je
na świa to we kry zy sy z wie lo mie -
sięcz nym opó źnie niem, a w krót -
kim okre sie sku pia się na wy ni ku
tech nicz nym. Oczy wi ście to
dzia ła tyl ko przez chwi lę. 

Z per spek ty wy na szych klien -
tów za uwa ży li śmy więk sze wy co -

fa nie po stro nie ubez pie czy cie li,
ale istot ne zwięk sze nie za po trze -
bo wa nia na tech no lo gię wśród
agen tów i bro ke rów. Po śred ni cy
po trze bu ją tak szyb ko jak to
moż li we na rzę dzi do pro wa dze -
nia biz ne su w spo sób bar dziej cy -
fro wy i zdal ny. W związ ku z tym
prze kie ro wa li śmy na szych pro -
gra mi stów do biz ne su mul tia gen -
cyj ne go i bro ker skie go, gdzie
pra cu ją nad no wy mi wdro że nia -
mi i funk cjo nal no ścia mi. 

Pa trząc bar dziej glo bal nie,
obec na kry zy so wa sy tu acja jest
sil nym im pul sem do przy śpie -
szo nych zmian tech no lo gicz -
nych w bran ży ubez pie cze nio -

wej, co uwa żam za dłu go fa lo wą
ko rzyść dla ca łe go ryn ku. Wie lu
ubez pie czy cie li w Eu ro pie
i na świe cie we szło w tę sy tu ację
z prze sta rza ły mi sys te ma mi, bez
do stę pu do chmu ry ob li cze nio -
wej i moż li wo ści efek tyw nej pra -
cy zdal nej. To mu si się te raz
zmie nić. Naj wyż szy czas!

Czy ta mo der ni za cja ubez pie -
czeń ude rzy w po śred ni ków ubez -
pie cze nio wych?

– Ra czej wy po sa ży ich w no -
we na rzę dzia. To nie bę dzie tak,
że agen ci i bro ke rzy znik ną, lecz
za czną ina czej po zy ski wać klien -
tów i ich ob słu gi wać. W Es to nii,

skąd In sly się wy wo dzi, nikt już
nie cho dzi do agen cji ubez pie cze -
nio wej, że by na być po li sę. Co
wca le nie zna czy, że nie ko rzy sta
się z usług po śred ni ków. To bę -
dzie wy ma ga ło no wej men tal no -
ści, no wych na wy ków i two rze nia
no wych mo de li biz ne so wych. 

To już się dzie je, rów nież
w Pol sce. Tu tej si po śred ni cy mo -
der ni zu ją się co raz szyb ciej, co
prze kła da się rów nież na ro sną cą
licz bę wdro żeń opro gra mo wa nia
In sly, za rów no kal ku la to ra, jak
i sys te mu CRM. 

Ja kie ma cie pla ny biz ne so we
na ten nie ty po wy rok?

– Wdro ży li śmy zmo dy fi ko wa -
ną stra te gię krót ko ter mi no wą.
Chwi lo wo kon cen tru je my się
na biz ne sie dla po śred ni ków
w Pol sce, bo tu taj te raz za po trze -
bo wa nie jest naj więk sze. Rów no -
le gle pro wa dzi my za awan so wa ne
roz mo wy z ubez pie czy cie la mi
i od dzia ła mi, spo dzie wa jąc się
ko lej nych wdro żeń w cią gu nad -
cho dzą cych mie się cy. 

W dłu gim ter mi nie pla nu je my
zrów no wa żo ny roz wój obu ga łę -
zi biz ne su: dla ubez pie czy cie li 
i dla po śred ni ków. Ubez pie czy cie -
le są już moc no za awan so wa ni
pod wzglę dem di gi ta li za cji pro ce -
sów, ale obec ny kry zys po ka zu je,
że moż na iść o pa rę kro ków da lej,
na przy kład szyb ciej i bar dziej
efek tyw nie kosz to wo wpro wa dzać
na ry nek no we pro duk ty. Ja ko In -
sly mo że my po móc w po głę bie niu
tej trans for ma cji tech no lo gicz nej.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Ubezpieczyciele muszą szybciej i bardziej 
elastycznie wprowadzać nowe produkty
O wpływie pandemii na rynek ubezpieczeniowy 
mówi Risto Rossar, twórca i CEO Insly

Z perspektywy naszych

klientów zauważyliśmy 

większe wycofanie 

po stronie ubezpieczycieli, 

ale istotne zwiększenie

zapotrzebowania 

na technologię wśród 

agentów i brokerów.

Pośrednicy potrzebują 

tak szybko jak to możliwe

narzędzi do prowadzenia

biznesu w sposób 

bardziej cyfrowy i zdalny.
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C
hoć oczy wi ście pro pa gan da „grze -
je” na ca łe go, po ka zu jąc uśmiech -
nię te li ca zwy cię skich wu hań czy -

ków, nic to, że mi lio ny po zo sta ją w za m-
knię ciu, nie wia do mo gdzie wi rus się 
scho wał i co da lej z za trzy ma ną chiń ską
go spo dar ką. 

Trud no jest w tej sy tu acji pi sać o dia -
gno zach i ra dzić, co in ni ma ją ro bić, jak
za rzą dzić tym ry zy kiem. Wy da je się, że
cza sa mi sy tu acja jest na ty le dra ma tycz -
na, że po zo sta je nam jej ak cep ta cja. Ba,
mo że być wręcz złud ne, a mo że i szko dli -
we wma wia nie lu dziom, że „ja koś to bę -
dzie”, kie dy ska la go spo dar czych skut ków
epi de mii jest już tak wiel ka, że nikt
na świe cie nie wie, co z tym zro bić.

Trze ba po wie dzieć so bie pro sto w oczy:
przy go tuj my się na cięż kie cza sy. 

Wszyst kie oczy zwra ca ją się te raz
na rzą dy, od któ rych a re bo urs „żą da” się
ra to wa nia biz ne su. Py ta nie, w ja kim stop -
niu jest to jed nak moż li we? Oczy wi ście są
pań stwa bo ga te w za so by, któ re z ra cji swo -
jej za rad no ści i pla no wa nia ma ją środ ki
na gor sze cza sy. Ale w więk szo ści przy pad -
ków – i tak jest na pew no u nas – bu dże ty

są tak „na pa ko wa ne” i na pię te, że po le ma -
new ru jest bar dzo nie wiel kie. Jak z jed nej
stro ny „uma rzać” i „za wie szać”, kie dy
wpły wy z tych „za wie szeń” mia ły prze cież
fi nan so wać wy pła ty na obie ca ne roz daw -
nic twa? Wi nien rów na się Ma. Cu dów nie
ma choć, oczy wi ście moż na je czy nić. 

Trud no jest o tym pi sać, bo nie mam
wąt pli wo ści, że biz nes i ma ły, i du ży z każ -
dej chy ba bran ży, tak że ubez pie cze nio wej,
zda je so bie spra wę z ogro mu nad cho dzą ce -
go kry zy su. Uli ce są pu ste, han del za mie ra,
wszyst ko stoi, gra ni ce są za mknię te. 

Oczy wi ście eks per ci od opty mi zmu
(zresz tą czę sto ci sa mi, któ rzy la ta mi lek -
ce wa ży li po trze bę za rzą dza nia ry zy kiem
i w ogó le „by cia przy go to wa nym”) da lej
nas chęt nie na kar mią wi zja mi wsta ją cych
po ran ków, ale je że li ta ko we ju trzen ki za -
pew ne kie dyś w koń cu na stą pią, szyb ko to
z pew no ścią nie bę dzie. 

Idą cięż kie cza sy. Przy go tuj cie się, jak
mo że cie. 

Jak w ta kiej sy tu acji za rzą dzać ry zy -
kiem? Nie wiem, po wiem otwar cie. Mo że
cza sa mi trze ba za ak cep to wać Nie uchron -
ne? Wszak „ak cep ta cja” ry zy ka to jak 

naj bar dziej upraw nio na ścież ka po stę po -
wa nia z nim. 

Mo że trze ba bę dzie za mknąć biz nes,
a co naj mniej ogra ni czyć je go dzia łal ność,
skon so li do wać fi nan se, pró bo wać dy wer sy -
fi ka cji, ja koś prze trwać, choć by ko rzy sta -
jąc z ja kiej kol wiek po mo cy rzą du? 

Od cza su „lock do wnu” mi nę ło do pie -
ro kil ka dni, ale pew nie już ty sią ce przed -
się bior ców za sta na wia się, co da lej ro bić;
trud no więc o tym pi sać i da wać „ra dy”
tym bar dziej...

Swo ją dro gą już wi dzi my, jak po ja wia się
„bunt”, że mo że po cząt ko wy po mysł pre mie -
ra Bo ri sa John so na, pod su nię ty przez na -
ukow ców z Im pe rial Col le ge, nie był ta ki zły?
Trze ba wy pu ścić lu dzi na uli ce, „uru cho mić”
go spo dar kę, bo ina czej wszy scy zgi nie my
„go spo dar czo” a po tem mo że i re al nie bez
środ ków? A tak spo łe czeń stwa na bio rą herd
im mu ni ty, uod por nią się na wi ru sa. 

A po tem gdzieś w 2021 r. bę dzie szcze -
pion ka. To oczy wi ście nie uchro ni świa ta
od kry zy su, ale mo że cho ciaż upie cze się
nam ma syw nym spo wol nie niem? 

Tyl ko któ ry rząd, spo łe czeń stwo jest
go to we na ta ką de cy zję? Bo wte dy umrą

mo że dzie siąt ki i set ki ty się cy lu dzi?
W Pol sce 100, 200 ty się cy? Czy biz nes
jest te go wart? Ale jak żyć, skąd środ ki
do ży cia – bez biz ne su? 

Na ra zie więc cze ka my, co da lej. 
Ale sko ro tak, to cho ciaż po win ni śmy za -

dbać o zdro wie. Swo ich ro dzin. I tak że swo -
ich pra cow ni ków. Sław ny so cial di stan cing
jest ab so lut nym im pe ra ty wem. Je że li pro wa -
dzisz ja ki kol wiek sklep czy punkt usłu go wy,
na le ży bez względ nie wy ma gać, aby klien ci
za cho wy wa li od po wied nie od stę py. 

Ba nal ne? Wczo raj przed du żą pocz tą
wi dzia łem kłę bią cy się tłu mek, bo
do środ ka wpusz cza no tyl ko kil ka osób.
Dziś nie wsty dźcie się wy ma gać od in -
nych epi de micz nych za sad bez pie czeń -
stwa, lu dzie wciąż się te go uczą. 

A pry wat nie? Siedź w do mu, pó ki 
mu sisz i mo żesz. Nie śmie my na wet ra dzić, 
co da lej. Idą cięż kie cza sy. Przy go tuj my
się, co naj mniej men tal nie. To mo że my
pró bo wać uczy nić. 

PS Gdy pi sa łem ten tekst, wpro wa dzo -
no za ka z wy cho dze nia z do mu... 

dr Je rzy Pod lew ski

Trudno jest wymyślić dobry tytuł ryzykonomiczny na obecny czas. Każdy po namyśle wyda się albo

banalny, albo niewłaściwy, albo spóźniony. Już dobre półtora miliarda ludzi na świecie siedzi pozamykane

w domach, zarażone wirusem są setki tysięcy, straszna jest liczba umarłych. A to dopiero początek.

RYZYKONOMIA

Trudny artykuł o pandemii

N
a wet mnie po le co no pra cę
zdal ną w peł nym za kre sie.
Ro zu miem ją ja ko pra cę

wy ko ny wa ną bez bez po śred nie go
kon tak tu z po ten cjal nym lub ak tu -
al nym klien tem. Epi de mia ko ro na -
wi ru sa spo wo do wa ła, że 100%
mo jej ak tyw no ści za wo do wej re -
ali zu ję wła śnie bez oso bi ste go
kon tak tu z klien tem, ale wcze śniej
rów nież ten udział pra cy na od le -
głość był zna czą cy. Przy znam, że
na dłuż szą me tę ta ki cha rak ter na -
wią zy wa nia sto sun ków biz ne so -
wych jest dla mnie nie zno śny.
Przy wią za ny wy łącz nie do kom -
pu te ra i smart fo na czu ję się moc -
no nie kom for to wo. Lu bię na wią -
zy wać no we kon tak ty, lu bię lu dzi,
no we miej sca, sy tu acje. Te raz czu -
ję, jak z upły wem ko lej nych dni,
z ogra ni cze nia mi w za kre sie po ru -
sza nia się, z wszech obec nym stra -
chem, pra ca w za mknię ciu w to -
wa rzy stwie urzą dzeń do ko mu ni -
ko wa nia się, de li kat nie mó wiąc –
uwie ra mnie co raz bar dziej. Nie
bez wpły wu na mo je sa mo po czu -
cie po zo sta je skan da licz na gra po -
li tycz na w kon tek ście wy bo rów
pre zy denc kich...

W nor mal nych wa run kach,
z mo je go punk tu wi dze nia, bez
zna cze nia jest, w ja ki spo sób wy -
ko nu ję swo ją pra cę al bo ja kich na -
rzę dzi się w niej imam. Li czą się

efek ty. Choć kon takt bez po śred ni
z klien tem jest bez wąt pie nia naj -
bar dziej ocze ki wa nym i naj bar -
dziej efek tyw nym spo so bem re ali -
za cji ce lu, ja kim jest za war cie kon -
trak tu ubez pie cze nio we go. 

Je stem przed się bior cą, więc
nie przy wią zu ję się do for mal nych
okre śleń w ro dza ju „pra ca zdal -
na” tu dzież „te le pra ca”, a to z po -
wo dów, o któ rych wy żej. Pro blem
mo że się po ja wić w przy pad ku
osób za trud nio nych na pod sta wie
prze pi sów Ko dek su pra cy, choć by
pra cow ni ków kor po ra cji ubez pie -
cze nio wych. 

W myśl prze pi sów pra wa pra cy
pra cow ni kiem jest oso ba za trud -
nio na na pod sta wie umo wy o pra -
cę, po wo ła nia, wy bo ru, mia no wa -
nia lub spół dziel czej umo wy
o pra cę (art. 2 k.p.). Pra cow ni -
kiem w ro zu mie niu te go prze pi su
nie jest oso ba, któ ra wy ko nu je
okre ślo ne czyn no ści na rzecz in -
nej oso by na in nych pod sta wach
niż tu taj wy mie nio ne (np. umo wa -
-zle ce nie, umo wa o dzie ło, umo wa
agen cyj na). O sta tu sie pra cow ni ka
de cy du je na wią za nie sto sun ku pra -
cy. I na tym wła śnie grun cie istot -
ne oka zu je się roz róż nie nie pra cy
zdal nej i te le pra cy. 

Te le pra ca jest ure gu lo wa na
prze pi sa mi pra wa pra cy
w art. 67.5 – 67.17. Ta ką for mę
moż na wpro wa dzić już w mo -
men cie za wie ra nia sto sun ku pra -
cy al bo w trak cie za trud nie nia.
Z po wy żej przy to czo nych ar ty ku -
łów Ko dek su pra cy wy ni ka, że

pra ca mo że być wy ko ny wa na re -
gu lar nie po za za kła dem, z wy ko -
rzy sta niem środ ków ko mu ni ka cji
elek tro nicz nej w ro zu mie niu
prze pi sów o świad cze niu usług
dro gą elek tro nicz ną (te le pra ca),
zaś te le pra cow ni kiem jest pra -
cow nik, któ ry wy ko nu jąc pra cę
w wa run kach okre ślo nych w za -
da niu po prze dza ją cym, prze ka -
zu je pra co daw cy jej wy ni ki,
w szcze gól no ści za po śred nic -
twem środ ków ko mu ni ka cji elek -
tro nicz nej. Je śli do po wie rze nia
te le pra cy doj dzie w trak cie za -
trud nie nia, a mo że się tak stać
rów nież na wnio sek pra cow ni ka,
na le ży mieć na uwa dze, że każ da
ze stron mo że wy stą pić z wią żą -
cym wnio skiem o za prze sta nie
wy ko ny wa nia pra cy w for mie te -
le pra cy i przy wró ce nie po przed -
nich wa run ków. Pra co daw ca jest
obo wią za ny: 

● do star czyć pra cow ni ko wi
sprzęt nie zbęd ny do wy ko ny wa nia
pra cy w for mie te le pra cy, speł nia -
ją cy wy ma ga nia okre ślo ne w roz -
dzia le IV dzia łu dzie sią te go, 

● ubez pie czyć sprzęt, 
● po kryć kosz ty zwią za ne z in -

sta la cją, ser wi sem, eks plo ata cją
i kon ser wa cją sprzę tu, 

● za pew nić pra cow ni ko wi po -
moc tech nicz ną i nie zbęd ne szko -
le nia w za kre sie ob słu gi sprzę tu,
chy ba że pra co daw ca i pra cow nik
po sta no wią ina czej, w od ręb nej
umo wie. 

W od ręb nej umo wie moż na za -
wrzeć ta kie kwe stie, jak za kres

ubez pie cze nia i za sa dy wy ko rzy -
sty wa nia przez pra cow ni ka
sprzę tu nie zbęd ne go do wy ko ny -
wa nia pra cy w for mie te le pra cy,
sta no wią ce go je go wła sność, za -
sa dy po ro zu mie wa nia się pra co -
daw cy z pra cow ni kiem, w tym
spo sób po twier dza nia obec no ści
na sta no wi sku pra cy, spo sób
i for mę kon tro li wy ko ny wa nia
pra cy. Ta for ma, zda je się, do mi -
nu je obec nie w na szej bran ży
i wszyst ko na to wska zu je, że za -
go ści na dość dłu go.

Pra ca zdal na, choć dość po -
wszech na, nie zna la zła do tej po ry
ure gu lo wa nia w prze pi sach pra wa
pra cy. Z punk tu wi dze nia osób
pro wa dzą cych dzia łal ność – ta -
kich jak ja, for mal ne ure gu lo wa -
nie nie ma żad ne go zna cze nia.
Ina czej jed nak jest w przy pad ku
osób za trud nio nych. I oto na sku -
tek epi de mii ko ro na wi ru sa pra cą
zdal ną za in te re so wał się rząd. 

W spe cu sta wie zna la zło się
wie le za pi sów do ty czą cych tak
pra cow ni ka, jak i pra co daw cy,
m.in. w kwe stii wy ko ny wa nia pra -
cy w cza sie za gro że nia epi de mią
ko ro na wi ru sa. Prze pi sy prze wi du -
ją, że o moż li wość pra cy zdal nej
mo że się ubie gać każ dy pra cow -
nik, ale też, że w ce lu prze ciw dzia -
ła nia epi de mii pra co daw ca mo że
po le cić wy ko ny wa nie obo wiąz ków
w okre ślo nym cza sie po za miej -
scem sta łe go wy ko ny wa nia pra cy.
To wła śnie jest pra ca zdal na. W ta -
kim spe cjal nym po dej ściu, po dyk -
to wa nym sy tu acją epi de micz ną,

pra ca zdal na po le ga po pro stu
na wy ko ny wa niu jej po za miej -
scem sta łe go wy ko ny wa nia
na po le ce nie pra co daw cy i w ce -
lu prze ciw dzia ła nia Co vid -19.
Tyl ko pa trzeć, jak nie ba wem po -
ja wią się sto sow ne prze pi sy
w Ko dek sie pra cy.

Pra cu ję zdal nie te raz bar dziej
niż w lep szych cza sach. Wy ko nu -
ję swo ją te le pra cę, jak naj le piej
po tra fię, sta ra jąc się za cho wać
swo ją psy chi kę w do brym sta nie.
Cza sa mi jest to pra ca te le pa tycz -
na, gdy po ten cjal ny klient, o któ -
rym in ten syw nie my ślę, sam wy -
ko na te le pra cę w mo im kie run ku.
Rzad kość, ale zda rza się. 

Mój part ner biz ne so wy za su -
ge ro wał, aby w kon tach z klien -
ta mi wy ko rzy sty wać na rzę dzie
do wi de okon fe ren cji o na zwie
Zoom. Prze te sto wa ny w trak cie
szko le nia. Dzia ła płyn nie i na do -
wol nym urzą dze niu z do stę pem
do sie ci. Do łą cze nie do spo tka nia
jest szyb kie i pro ste. Wy star czy
klien to wi wy słać link do po łą cze -
nia, aby prze pro wa dzić zdal ne te -
le spot ka nie, prze sy łać nie zbęd ne
do ku men ty w oby dwie stro ny.
Moż na oczy wi ście ko rzy stać z in -
nych ko mu ni ka to rów, w tym tak
po pu lar nych, jak Mes sen ger,
What sApp, Sky pe czy Vi ber. 

W obec nej sy tu acji po zo sta je
mi ży czyć wszyst kim i so bie sku -
tecz nej te le pra cy zdal nej, a jed no -
cze śnie jak naj krót sze go okre su
jej wy ko ny wa nia w wa run kach
szcze gól nych oraz nie ob cią ża nia
skrzy nek elek tro nicz nych e -ma ila -
mi od prze ło żo nych wszel kiej ma -
ści, któ re do pra cy nie wno szą ni -
cze go no we go po za iry ta cją.
Na to wła śnie skar żą się po -
wszech nie po śred ni cy ubez pie cze -
nio wi, je śli wie rzyć pu bli ka cji
w jed nym z bran żo wych me diów.

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

AGENT W CZASIE EPIDEMII

Pracuję zdalnie...
Mamy sytuację szczególną, nie tylko w warunkach polskich, ale również 

w skali globalnej. Na topie jest praca zdalna albo telepraca. Z kimkolwiek

próbuję nawiązać kontakt w sprawach biznesowych, słyszę – pracuję zdalnie. 



J
ed nak je śli oce ni my po ziom
rze czy wi stych dzia łań agen -
tów po le ga ją cych na po szu ki -

wa niu no we go klien ta, ja ko sku -
tek tych wy sił ków fir my, to wy nik
wy pa da sła bo. 

Moż na też za uwa żyć, że im
więk szy staż i port fel agen ta,
tym mniej sza ocho ta do zdo by -
wa nia no wych klien tów. Te go ty -
pu agent sku pia się głów nie
na ob słu dze, któ ra jest w koń cu
mil sza i bez piecz niej sza niż ob -
dzwa nia nie czy kon takt bez po -
śred ni z zu peł nie nie zna ny mi
oso ba mi. Mo ty wo wa nie do dzia -
łań stric te sprze da żo wych te go
ty pu osób przy po mi na pro ces la -
nia wo dy do dziu ra we go garn ka.
Koszt te go ty pu za bie gów jest
wy so ki (wy ciecz ki, na gro dy, pre -
mie), a efekt sła by i naj czę ściej
nie ren tow ny.

Zde cy do wa nie in ny efekt mo -
że my uzy skać, wdra ża jąc no wą
oso bę do pra cy agen ta. Ona tak
na praw dę sku pia się tyl ko na po -
zy ska niu no we go klien ta. Chy ba
że jest to by ły agent kon ku ren cji
i prze pi su je swój port fel al bo fir -
ma po zwa la na pod ku py wa nie
klien tów w ra mach wła snej sie ci
sprze da ży (co mo im zda niem po -
win no być nie do pusz czal ne, ale

nie ste ty się dzie je). Co po win no
być speł nio ne, aby wdra ża nie za -
koń czy ło się suk ce sem?

Przede wszyst kim sku pie nie
się na wy bu do wa niu naj waż niej -
szych na wy ków co dzien nej pra -
cy. Każ da pra ca skła da się z wie -
lu czyn no ści, któ re po win niśmy
wy ko ny wać, że by po ja wił się
ocze ki wa ny efekt. Dla no we go
agen ta te czyn no ści nie są na wy -
kiem, trze ba go stworzyć. Pod sta -
wą tej stra te gii jest te za – je śli
każ de go dnia ro bisz to, co do cie -
bie na le ży, to o wy nik się nie
martw, po ja wi się au to ma tycz nie
ja ko sku tek two ich dzia łań. 

W ja kich ob sza rach na le ży sku -
pić się na wy pra co wy wa niu na wy -
ków u mło de go agen ta? Są to dwie
dzie dzi ny sprze da ży – cią głe po -
szu ki wa nie no wych klien tów
i prze pro wa dza nie pro fe sjo nal nej
roz mo wy han dlo wej z klien tem.
Agent każ de go dnia po tra fią cy
zna leźć klien ta, któ ry chce z nim
po roz ma wiać, jest kimś, kto po ra -
dzi so bie w biz ne sie. 

Ja kie wa run ki mu szą być
speł nio ne, że by ta kie na wy ki po -
wsta ły?

1. Po pierw sze trze ba wy zna czać
mło dym agen tom ce le ak tyw no ścio -
we, a nie wy ni ko we. Więk szość
firm już od pierw sze go mie sią ca
na ci ska na wy nik sprze da żo wy. 

Je steś tak do bry jak two ja bie żą ca
sprze daż. Wie le sys te mów fi nan -
so wo wspie ra ją cych mło de go
agen ta rów nież wa run ku je to
wspar cie po zio mem osią gnię tej
sprze da ży. 

Nie ste ty, zbyt nia kon cen tra cja
na wy ni ku po wo du je, że wie lu
mło dych agen tów, gdy by da no im
czas i od po wied ni spo sób wdra -
ża nia, nie od pa dło by z na sze go
biz ne su. Co z te go, że w pierw -
szych mie sią cach ubez pie czą pa -
rę sa mo cho dów czy miesz kań
człon ków ro dzi ny i zna jo mych?
Skoń czy się im ry nek po cząt ko wy
i co da lej? Dla te go je stem go rą -
cym zwo len ni kiem bu do wa nia
na wy ków po przez ce le ak tyw no -
ścio we. Cel – wy ko naj dziś ta kie
i ta kie dzia ła nie.

2. Po łącz my to z dru gim wa run -
kiem suk ce su bu do wa nia na wy ku
co dzien ne go po szu ki wa nia klien tów
– róż no rod ność źró deł. Za łóż my,

że wdra ża nie adep ta sztu ki sprze -
da ży opie ra my na trzech źró dłach
po ten cjal nych klien tów: po le ce -
nia, kon takt bez po śred ni i te le fo -
no wa nie na zim no. Okre śla my
w każ dym z tych spo so bów kon -
kret ny cel do wy ko na nia. Na przy -
kład: masz po zy skać 20 po le ceń
ty go dnio wo, od wie dzić 15 ma łych
przed się bior ców w da nym mie -
ście czy gmi nie i za dzwo nić z zim -
nej ba zy do 30 osób. 

Na szym za da niem bę dzie
przede wszyst kim wspar cie agen -
ta w re ali za cji tych ce lów po -
przez czyn ny udział w po cząt ko -
wym okre sie (men to ring), a po -
tem kon tro la re ali za cji ce lów ak -
tyw no ścio wych. 

Ktoś spy ta – a gdzie kon cen tra -
cja na wy ni ku sprze da żo wym? Je -
śli przy trzy ma my agen ta przy wy -
ko ny wa niu tych czyn no ści, to
o wy nik nie mu si my się mar twić.
Oczy wi ście nie ko niecz nie mu si

po ja wić się w pierw szym czy na -
wet dru gim mie sią cu pra cy.

Je den z mo ich agen tów jest
obec nie wdra ża ny prze ze mnie
trze ci mie siąc. Je go za da niem
jest sprze daż pew ne go ubez pie -
cze nia przez te le fon klien tom
biz ne so wym. Naj waż niej sze,
nad czym trze ba by ło po pra co -
wać, to wy bu do wa nie u nie go na -
wy ku co dzien ne go te le fo no wa -
nia. Wia do mo, że jest to czyn -
ność wy ma ga ją ca i psy chicz nie
trud na. Oczy wi ście mój agent
otrzy mał wła ści wy mo del pro wa -
dze nia roz mo wy i zo stał w ra -
mach te go mo de lu prze szko lo ny. 

Je dy ny cel, na ja ki się na sta wi -
li śmy, to liczba prze pro wa dzo -
nych roz mów z klien tem.
W pierw szym mie sią cu wy ko -
nał 50 roz mów, w dru gim 177,
a w trze cim 302 roz mo wy. Ja ką
sprze daż miał przez te trzy mie sią -
ce? Sprze dał trzy ubez pie cze nia.
Po nie waż jest na pro wi zji, to mo -
że my po wie dzieć, że nie by ły to
do cho do we mie sią ce. To dla cze go
jesz cze dzia ła? Po nie waż wy nik
sprze da żo wy nie po ka zu je po ten -
cja łu, ja ki so bie stwo rzył.
Na czwar ty mie siąc ma przy go to -
wa nych 24 klien tów, któ rym koń -
czy się ubez pie cze nie i są za in te re -
so wa ni je go ofer tą, a w pią tym ta -
kich szans ma 54. Oprócz te go
przy zwy cza ił się do co dzien nych
czyn no ści sprze da żo wych i nie
ob cią ża ją go już psy chicz nie. 

Po ten cjał, ja ki zbu do wał, oraz
pew ność sie bie, ja ką zdo był, bę -
dą mu pro cen to wa ły w przy szło -
ści. Pa mię taj my za tem – suk ces
wdra ża nia mło de go sprze daw cy
le ży w zbu do wa niu wła ści wych
na wy ków.

Adam Ku bic ki
adam.ku bic ki

@in dus.com.pl

T
en rok bę dzie jed nak dla ca łe go ryn ku
fun du szy, nie tyl ko w Eu ro pie, ale
i na ca łym świe cie, bar dzo trud ny.

Skut ki od dzia ły wa nia ko ro na wi ru sa od czu ją
bo wiem wszy scy, nie tyl ko bran ża fi nan so -
wa, ale rów nież glo bal na go spo dar ka. 

Na ko niec 2019 r. we dług ra por tu The Eu -
ro pe an Fund and As set Ma na ge ment As so -
cia tion ak ty wa eu ro pej skich fun du szy in we -
sty cyj nych po bi ły ko lej ny re kord. Wzrost
środ ków w za rzą dza niu o bli sko 17% jest na -
praw dę im po nu ją cy i świad czy o tym, że fun -
du sze wciąż po zo sta ją nie zwy kle waż nym 
in stru men tem w za rzą dza niu oszczęd no -
ścia mi. O za ufa niu, ja kim da rzą je in we sto -
rzy, wie le mó wi ubie gło rocz ny bi lans sprze -
da ży, któ ry wy niósł po nad 540 mld eu ro.
Trze ba bo wiem pa mię tać, że sy tu acja na ryn -
kach ka pi ta ło wych i gieł dach na prze ło -
mie 2018 i 2019 r. wca le nie za po wia da ła ta -
kie go na pły wu pie nię dzy do fun du szy. 

Naj wię cej zy skał seg ment fun du szy dłuż -
nych, któ rych sprze daż net to by ła do dat nia
przez ca ły ubie gły rok. Zu peł nie ina czej wy -
glą da ła ona w przy pad ku fun du szy ak cji,
któ re przez pierw sze trzy kwar ta ły no to wa ły
od pływ środ ków. Na szczę ście ostat nie mie -
sią ce, gdy oka za ło się, że glo bal ny wzrost nie

jest spe cjal nie za gro żo ny, a na pię cia han dlo -
we po mię dzy Chi na mi a USA nie wpły ną
w ja kiś zna czą cy spo sób na ryn ki ak cji, po -
zwo li ły in we sto rom od zy skać za ufa nie
do ryn ków ak cji.

Nie ste ty, ten rok nie bę dzie już tak 
do bry dla bran ży in we sty cyj nej w Eu ro pie.

Kry zys wy wo ła ny epi de mią ko ro na wi ru sa roz -
prze strze nia ją cą się po ca łym kon ty nen cie
spra wi, że ak ty wa fun du szy za pew ne się skur -
czą, i to zna czą co. Nie bę dzie mia ło zna cze -
nia, że obec ny kry zys nie wziął swe go po cząt -
ku od ryn ków fi nan so wych, tak jak w 2007 r.
Bran ża fi nan so wa bę dzie tym ra zem ofia rą,

a nie spraw cą po waż ne go za ła ma nia w wie lu
kra jach Sta re go Kon ty nen tu. 

Wi dząc spad ki na gieł dach, eu ro pej scy in -
we sto rzy nie bę dą już tak chęt ni do wpła ca -
nia no wych środ ków do fun du szy, szcze gól -
nie lo ku ją cych ak ty wa na ryn kach gieł do -
wych. Nie ozna cza to, że na gle uczest ni cy
za czną ma so wo wy co fy wać swo je oszczęd -
no ści i gro ma dzić go tów kę w ban kach, jed -
nak na pe wien czas za ufa nie do fun du szy
spad nie. Część in we sto rów wy bie rze z pew -
no ścią fun du sze bar dziej bez piecz ne i spró -
bu je prze cze kać trud ny okres, przed któ rym
sta nę ła ca ła bran ża eu ro pej skich fun du szy.

I cho ciaż obec na sy tu acja mo że nie po ko -
ić klien tów in sty tu cji fi nan so wych za rzą dza -
ją cych ak ty wa mi, to jed nak nie po win na ona
wy wo ły wać ta kich emo cji i obaw, z ja ki mi
mie li śmy do czy nie nia pod czas kry zy su w la -
tach 2007–2008. Wów czas ogrom ne pro ble -
my ca łej bran ży fi nan so wej by ły po wo dem
za ła ma nia na ryn kach ka pi ta ło wych na ca -
łym świe cie. Te raz ryn ki ka pi ta ło we trzy ma ją
się moc no, a i go spo dar kom po szcze gól nych
kra jów gro zi co praw da sil ne spo wol nie nie,
ale nie za ła ma nie. Fun da men ty wciąż po zo -
sta ją moc ne i to jest już po wo dem do za cho -
wa nia opty mi zmu przez in we sto rów. Wy cho -
dzi li oni bo wiem z du żo gor szych opre sji, za -
tem i te raz nie po win ni pa ni ko wać.

Grze gorz Pio trow ski
gpio trow ski@o2.pl
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Każda praca składa się z wielu
czynności, które powinnyśmy
wykonywać, żeby pojawił się 
oczekiwany efekt. Dla nowego 
agenta te czynności nie są nawykiem,
trzeba go stworzyć.

AKTYWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

Fundusze w sidłach wirusa
Ubiegły rok był dla branży europejskich funduszy inwestycyjnych

całkiem udany – aktywa netto osiągnęły rekordowy poziom ponad 

17 bln euro. Trudno wyobrazić sobie, że jeszcze 10 lat temu środki,

jakimi one zarządzały, wynosiły „zaledwie” 8,1 bln euro. 

SPRZEDAŻ I ZARZĄDZANIE W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

Najważniejsze zasady 
wdrażania nowego agenta
Każda osoba zarządzająca siecią sprzedaży chciałaby co roku, żeby agenci

sprzedawali coraz więcej. Tworzy się wiele projektów wspierających

sprzedaż, kierownicy naciskają i motywują. 
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REKLAMA
Chcesz dotrzeć ze swoją reklamą 
do osób z branży ubezpieczeniowej?
Dobrze trafiłeś! „Gazetę Ubezpieczeniową”
czytają specjaliści z całego kraju.

Oferujemy:
● tradycyjne i niekonwencjonalne reklamy 

w „Gazecie Ubezpieczeniowej” 

● bannery na portalu www.gu.com.pl 

● pakiety łączące tradycyjną reklamę 

z kampanią internetową 

● patronaty medialne 

● codzienny newsletter 

– 8600 unikalnych adresów

Masz pytania? 
Chciałbyś otrzymać szczegółowy cennik? 
Napisz: aleksandra.wysocka@gu.com.pl
lub zadzwoń:  501 278 916,
z serdecznymi pozdrowieniami

Aleksandra Emilia Wysocka
redaktor naczelna

pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowychaktualności

pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowychaktualności

korzystamy ze zdjęć z serwisu:

rf123.com

Zespół redakcyjny, od lewej: 

Artur Makowiecki,

Mariola Niedbał,

Anna Cichowicz, 

Aleksandra Wysocka, 

Robert Rutkowski,

Bożena Wysocka,   

Ilona 

Twardowska 

12,6 tys. fanów

7,4 tys. obserwujących

partner
technologiczny

W  N A S T Ę P N Y M  N U M E R Z E

CONCORDIA UBEZPIECZENIA 
– GRUPA GENERALI

Dlaczego 
agenci wybierają 
Concordię?
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J
uż dziś mo że my po wie dzieć, że szyb -

ka re ak cja umoż li wi ła spraw ne

przej ście na zdal ną re ali za cję dzia -

łań w Na tio na le -Ne der lan den. Jed no cze -

śnie klu czo we by ło dla nas ja ko pra co -

daw cy kom plek so we za dba nie o kom -

fort ży cia i pra cy ca łe go ze spo łu.

Zdal na pra ca

W tro sce o zdro wie osób za trud nio -

nych w Na tio na le -Ne der lan den, tam

gdzie to moż li we, bar dzo szyb ko wpro -

wa dzi li śmy pra cę zdal ną. Sta ło się to,

za nim rząd re ko men do wał fir mom ta kie

roz wią za nie. Dzię ki te mu pra cow ni cy

mo gą bez piecz nie re ali zo wać swo je obo -

wiąz ki z do mu. Udo stęp nia my im wszel -

kie nie zbęd ne na rzę dzia i tech no lo gie,

któ re umoż li wia ją za rów no sprze daż

pro duk tów on li ne i ob słu gę klien ta, jak

i w peł ni zdal ną ko mu ni ka cję ze spo łów. 

Dla więk szo ści osób pra ca zdal na

przez tak dłu gi okres to zu peł nie no we

do świad cze nie. Wy ma ga ono do sto so wa -

nia się do no we go funk cjo no wa nia i czę -

sto mo że być du żym wy zwa niem. Dla te -

go dla wspar cia efek tyw nej pra cy z do mu

wraz z eks per ta mi przy go to wa li śmy se rię

we bi na riów oraz pod ca sty. Są one od po -

wie dzią na ak tu al ną sy tu ację. Pod po wia -

da ją, jak bu do wać re la cje w ze spo le roz -

pro szo nym oraz jak or ga ni zo wać swój

czas pra cy, ale też prze trwać ten okres

w śro do wi sku do mo wym.

Wspar cie pra co daw cy

W tym trud nym cza sie bar dzo za le ży

nam na bu do wa niu so li dar no ści i jed no -

ści ze spo łu. Tym bar dziej chce my

wzmac niać po czu cie przy na leż no ści

do spo łecz no ści Na tio na le -Ne der lan -

den. Czu je my się od po wie dzial ni za na -

szych pra cow ni ków i chce my za pew -

niać im mak sy mal ne wspar cie.

Ma my świa do mość, że czas, gdy

pla ców ki oświa to we są za mknię te, jest

szcze gól nie trud ny dla osób, któ re mu -

szą łą czyć pra cę z opie ką nad dzieć mi.

Dla te go za raz po za wie sze niu tra dy cyj -

nych za jęć wpro wa dzi li śmy dla naj -

młod szych do stęp do atrak cji, któ re

uroz ma ica ją im czas spę dza ny w do -

mu. Z my ślą o dzie ciach przy go to wa li -

śmy do stęp do ani ma cji w po dzia le

na gru py wie ko we, dzię ki któ rym 

dzie ci ma ją moż li wość kon tak tu z ró -

wie śni ka mi. 

Na si pra cow ni cy na spe cjal nym fo -

rum wy mie nia ją się rów nież po ra da mi

i wska zów ka mi o tym, jak or ga ni zo wać

swo ją co dzien ność w trak cie kwa ran -

tan ny. Dzie lą się po my sła mi na kre -

atyw ne za ję cia dla dzie ci, m.in. po przez

udo stęp nia nie lin ków do wy bra nych

atrak cji. Zda je my so bie spra wę z wy -

zwa nia, z ja kim mie rzą się ro dzi ce, dla -

te go pla nu je my kon se kwent nie roz bu -

do wy wać skie ro wa ną do nich ofer tę. 

Dla pod trzy ma nia kon tak tu z ca łą

or ga ni za cją moc no roz wi ja my rów nież

ko mu ni ka cję we wnętrz ną. W ostat nim

cza sie od by ła się pre mie ra na sze go no -

we go pro jek tu. Wy star to wa li śmy z wła -

sną te le wi zją śnia da nio wą Nie co dzieN -

Ni, któ rej ce lem jest re gu lar ne in for mo -

wa nie w spo sób in te re su ją cy i an ga żu ją -

cy o naj waż niej szych te ma tach zwią za -

nych z dzia łal no ścią biz ne so wą. Wzo -

rem pro gra mów te le wi zyj nych, jest pa ra

pro wa dzą cych – są to pra cow ni cy NN

wy ło nie ni w ofi cjal nym ca stin gu.

W każ dym od cin ku po ja wiać się bę dą

no wi go spo da rze, re por te rzy oraz go -

ście. Po mi mo roz pro sze nia ze spo łów

każ dy pra cow nik miał do stęp do pierw -

sze go od cin ka i mógł obej rzeć go w za -

ci szu wła sne go do mu.

Well -be ing i dba łość o zdro wie

Stan pan de mii i wszyst kie zmia ny

w co dzien nym ży ciu, ja kie się z nim

wią żą, są jed nak nie tyl ko utrud nie -

niem w co dzien nej pra cy. Jest to sy tu -

acja bez pre ce den so wa, by w tak zglo -

ba li zo wa nym, peł nym tech no lo gii, roz -

wi nię tym świe cie przy szedł czas cał ko -

wi tej izo la cji. To nie zwy kłe ob cią że nie

za rów no dla zdro wia fi zycz ne go, jak

i psy chicz ne go. Z my ślą o kom for cie

na szych pra cow ni ków wpro wa dzi li -

śmy bez płat ne kon sul ta cje z psy cho lo -

giem on li ne, któ re ma ją po móc

w ogra ni cze niu stre su i obaw zwią za -

nych z obec ną sy tu acją. 

Uru cho mi li śmy rów nież wspar cie

dla zdro wia. W cią gu dnia za pra sza my

pra cow ni ków na krót kie prze rwy

na roz cią ga nie i ćwi cze nia dla zdro we -

go krę go słu pa, a po pra cy na wspól ny

fit ness pro wa dzo ny on li ne. O tym, jak

dbać o sie bie i naj bliż szych w cza sie cał -

ko wi tej izo la cji, bę dzie moż na rów nież

do wie dzieć się z cy klu we bi na riów z le -

ka rza mi. Bę dzie w nich mo wa o tym,

jak funk cjo no wać w cza sie pan de mii.

Eks per ci po dzie lą się po ra da mi do ty -

czą cy mi do brych prak tyk w za kre sie

pro fi lak ty ki zdro wot nej.

Mar ta Po ku tyc ka -Mą dra la

rzecz nik pra so wy, dy rek tor 

ko mu ni ka cji kor po ra cyj nej

Na tio na le -Ne der lan den

JAK TO ROBIĄ W NATIONALE-NEDERLANDEN

Troska i wsparcie pracowników 
w trudnych czasach

W związku z panującą pandemią w bardzo krótkim czasie zmieniła się otaczająca 

nas rzeczywistość. Wszystko musiało zostać dopasowane i przemodelowane 

w ten sposób, aby możliwe było zachowanie ciągłości procesów biznesowych, 

ale jednocześnie bezpieczne dla pracowników. 

Dla wsparcia efektywnej pracy z domu wraz 
z ekspertami przygotowaliśmy serię webinariów
oraz podcasty. Są one odpowiedzią na aktualną
sytuację. Podpowiadają, jak budować relacje 
w zespole rozproszonym oraz jak organizować
swój czas pracy, ale też przetrwać 
ten okres w środowisku domowym.


