
Ciekawego
Nowego Roku 2018 
Życzy Redakcja

Ciekawego
Nowego Roku 2018 
Życzy Redakcja

www.gu.com.pl

pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowychaktualności

e-mail: bozena.wysocka@gu.com.pl

01 (976)

TYGODNIK

2–8 I 2018

NR INDEKSU 351210 ISSN 1428–7501
ROK  XIX CENA 7,90 ZŁ (w tym VAT 5%)

Wydarzenia Roku 2017 – str. 4

czytaj na str. 9

czytaj na str. 2

Nowe
technologie
wzmocnią
rentowność

Nowe
technologie
wzmocnią
rentowność

Nowe
technologie
wzmocnią
rentowność

INNOWACJE 2018: TELEMATYKA I PŁATNOŚCI KARTOWE W AGENCJACH 

PREZES PBUK PODSUMOWUJE

Rok ważnych 
inicjatyw

Ma riusz Wich tow ski

Na gro da przy zna na przez „Ga ze tę Ubez pie cze nio wą” w uzna niu 

za sku tecz ne re pre zen to wa nie in te re sów po śred ni ków ubez pie cze nio wych

w ob li czu no wych re gu la cji praw nych. Na gro da zo sta nie wrę czo na

23 lu te go 2018 r. pod czas kon fe ren cji „Dys try bu cja – ak ty wa cja” w Szko le

Głów nej Han dlo wej w War sza wie.
czytaj na str. 4

Łukasz Zoń Człowiekiem
Roku Ubezpieczeń 2017

Wprowadzenie
innowacyjnych

rozwiązań 
z obszaru insurtech 

w tradycyjnym modelu
ubezpieczeniowym 

to szansa na poprawę
oferty dla klientów i,

w efekcie, rentowności
całej branży. 

Nowe prawo 
wymusi zmiany
technologiczne 
w branży

Nowe prawo 
wymusi zmiany
technologiczne 
w branży

PRACE LEGISLACYJNE

Sejm przyjął ustawę 
o dystrybucji 
ubezpieczeń
czytaj na str. 17

RAPORT PIU PO 3 KWARTAŁACH 2017 R.

Uefki i OC 
napędem rynku

czytaj na str. 6

czytaj na str. 8



www.gu.com.pl Gazeta Ubezpieczeniowa nr 01 (976) 2–8 stycznia 2018

INNOWACJE2

B
ac ca po świę ci ła du żo uwa gi
te le ma ty ce w ubez pie cze -
niach. To tech no lo gia, któ ra

po zwa la na li czać zniż ki w OC
za do bry styl jaz dy i prze strze ga nie
prze pi sów dro go wych. Glo bal ny ry -
nek te le ma tycz ny jest bar dzo roz -
wi nię ty. We dług ra por tu fir my do -
rad czo -con sul tin go wej Pto le mus,
w 39 kra jach świa ta funk cjo nu -
ją 292 pro gra my Usa ge -Ba sed 
In su ran ce. Ozna cza to 15,4 mln
ak tyw nych po lis, z cze go nie mal
8 mln przy pa da na USA, 5 mln
na Wło chy i po nad 860 tys.
na Wiel ką Bry ta nię.

Kom plek so we roz wią za nie 
plug -and -play w te le ma ty ce

Au tor ska pro po zy cja Bac ca to
w peł ni mo du ło we roz wią za nie –
od apli ka cji i urzą dzeń, przez świa -
to wej kla sy sys tem sco rin go wy,
koń cząc na za leż nych od sty lu jaz -
dy cy klicz nych płat no ściach. 

– W pra cy nad sys te mem sco rin -
go wym i apli ka cją wy ko rzy sta li śmy
świa to we do świad cze nie na sze go ze -
spo łu in for ma tycz ne go. Apli ka cja po -
wsta ła z du żym przy wią za niem
do pro sto ty i opty mal ne go wy ko rzy -
sta nia za so bów użyt kow ni ka, jak łą -
cza i ba te ria te le fo nu. Co waż ne,
nasz mo duł oce ny sty lu jaz dy po zwa -
la ubez pie czy cie lom w ła twy spo sób
do sto so wać sco ring zgod nie z pre fe -
ren cja mi każ de go part ne ra – mó wi
Ce za ry Świerszcz, pre zes za rzą du
Bac ca.

Apli ka cja Bac ca dzia ła ca ły
czas w tle i sa mo dziel nie wy kry wa
po dróż sa mo cho dem, któ ra zo sta -
je oce nio na. Roz wią za nie Bac ca
mie rzy m.in. pręd kość, przy śpie -

sze nie, in ten syw ność ha mo wa nia,
wy czu wa wcho dze nie w za krę ty.
Bie rze pod uwa gę na tę że nie ru chu,
wa run ki at mos fe rycz ne, po rę dnia,
a więc te czyn ni ki, któ re ma ją zna -
cze nie w oce nie bez piecz nej jaz dy
kie row ców na dro dze. Pro po no wa -
na przez Bac ca tech no lo gia w seg -
men cie po lis OC opie ra się na glo -
bal nych roz wią za niach ma po -
wych, dro go wych i w ob sza rze 
in fra struk tu ry in for ma tycz nej.

– Nasz abo na men to wy mo del
dzia ła nia po zwa la ubez pie czy cie lo wi
ła two i szyb ko wdro żyć ubez pie cze -
nia te le ma tycz ne bez po no sze nia
kosz tów wstęp nych – mó wi Piotr
Ku ja wa, czło nek za rzą du Bac ca.

To wa rzy stwa, któ re zde cy du ją
się na współ pra cę z Bac ca, bę dą się
roz li czać abo na men to wo, pła cąc
za użyt kow ni ków apli ka cji. Ubez -
pie czy cie le nie mu szą an ga żo wać
żad nych za so bów wła snych, aby
móc po zy skać wie dzę i pre cy zyj ne
sta ty sty ki na te mat sty lu jaz dy swo -
ich klien tów.

Upo wszech nie nie te le ma ty ki
w naj bliż szych 12 mie sią cach

– W ko lej nych 12 mie sią cach sta -
wia my na cisk na po wszech ne wdro -
że nie sys te mu w pol skich wa run kach
i za mie rza my po zy skać ok. 50 tys.
kra jo wych użyt kow ni ków. Dzię ki 
te mu pol scy ubez pie czy cie le zdo bę -
dą war to ścio we sta ty sty ki do bu do -
wy ta ryf te lema tycz nych – mó wi 
Ce za ry Świerszcz.

Nie za leż nie od bez po śred niej
współ pra cy z ubez pie czy cie la mi
Bac ca wdra ża rów nież kon cep cję
plat for my te le ma tycz nej, czy li do -
stę pu klien ta do wie lu ubez pie czy -
cie li w jed nej apli ka cji te le ma tycz -
nej. Ta kie roz wią za nie bę dzie wy -
ko rzy sty wa ne pod mar ka mi po -
śred ni ków ubez pie cze nio wych
oraz or ga ni za cji bę dą cych obec -
nie po za ryn kiem ubez pie cze nio -
wym. Ce lem bę dzie pro mo wa nie
bez piecz nej jaz dy oraz umoż li wie -
nie klien tom wy róż nie nia się
przed okre sem wzno wie nia ubez -
pie cze nia i wy bo ru ofer ty. Ma jąc
oce nę sty lu jaz dy, klien ci bę dą
mo gli sko rzy stać z atrak cyj nych

ta ryf przy go to wa nych przez
współ pra cu ją ce to wa rzy stwa
ubez pie czeń. Przy od no wie niu
ubez pie czy ciel bę dzie ofe ro wać
zniż kę kie row cy z do brym sco rin -
giem i mo że: al bo za koń czyć pro -
ces oce ny sty lu jaz dy, al bo kon ty -
nu ować je go oce nę już w trak cie
obo wią zy wa nia po li sy.

Bez go tów ko we roz li cze nia
za po li sy to przy szłość ryn ku

W I kwar ta le 2018 Bac ca uru -
cha mia re wo lu cyj ny na pol skim
ryn ku sys tem do bez go tów ko -
wych roz li czeń płat no ści za ubez -
pie cze nia. Roz li cze nia bę dą opar -
te na zauto ma ty zo wa nej i zin te -
gro wa nej plat for mie do płat no ści
kar tą. Agen ci bę dą mo gli przy jąć
płat ność za do wol ną po li sę do wol -
ne go za kła du ubez pie czeń, a Bac -
ca za pew ni peł ną po praw ność
i roz li cze nie trans ak cji. Dzię ki no -
we mu roz wią za niu pro ce sy przyj -
mo wa nia oraz roz li cza nia płat no -
ści za ubez pie cze nia ule gną skró -
ce niu, a kosz ty zo sta ną ob ni żo ne.
Fun da men tal ną war to ścią roz wią -
za nia jest do star cze nie moż li wo -
ści przyj mo wa nia płat no ści
na rzecz wszyst kich to wa rzystw
ubez pie czeń na jed nym ter mi na lu
i bez po no sze nia kosz tów trans ak -
cyj nych przez agen ta.

– Więk szość płat no ści za ubez pie -
cze nia re ali zo wa nych w agen cjach
ubez pie cze nio wych to płat no ści go -
tów ko we. Ich ob słu ga jest dro ga
i nie efek tyw na, po nie waż ge ne ru je
wie le ma nu al nych ope ra cji. Chce my
uła twić pra cę agen tom oraz dzia łom
roz li czeń skład ki w to wa rzy stwach
ubez pie czeń – mó wi Piotr Ku ja wa.

Roz wią za nie ide al ne 
i bez kosz to we dla mul tia gen cji

Szcze gól nym be ne fi cjen tem
no wej plat for my płat no ści bę dą
mul tia gen ci. Wie lu z nich dys try -
bu uje pro duk ty na wet 20 i wię cej
ubez pie czy cie li, co po wo du je, że
mu szą się roz li czać z wie lo ma
pod mio ta mi, i zro bie nie te go
w stan dar do wy spo sób jest utrud -
nio ne po przez róż no rod ność pro -
ce dur w to wa rzy stwach ubez pie -
czeń. Skom pli ko wa ne pro ce sy roz -
li cze nio we oraz re la tyw nie wy so -
kie kosz ty trans ak cji spo wo do wa -
ły, że zde cy do wa na więk szość po -
śred ni ków ni gdy nie przyj mo wa ła
płat no ści kar ta mi.

Z my ślą o nich Bac ca przy go to -
wa ła uni kal ny sys tem, w któ rym
znacz ną część roz li czeń zre ali zu ją
oni au to ma tycz nie w opar ciu
o bez piecz ne me cha ni zmy za szy te
w in tu icyj nej apli ka cji, bez ko -
niecz no ści wpi sy wa nia kwot, nu -
me rów, a na wet bez do ty ka nia kla -
wia tu ry ter mi na la. Ko rzy sta nie
z ter mi na la bę dzie in tu icyj ne i do -
stęp ne dla każ de go agen ta oraz 
je go OFWCA. 

Współ pra cu ją ce w ra mach sys -
te mu za kła dy ubez pie czeń bę dą
po kry wa ły kosz ty płat no ści tylko
za swo je po li sy. Agen ci bę dą po -
kry wać kosz ty trans ak cji wy ko na -
ne na ich rzecz (nie zin te gro wa -
nych ubez pie czy cie li oraz ewen -
tu al ne płat no ści z dzia łal no ści
nie ubez pie cze nio wej).

In te li gent ne wy eli mi no wa nie 
go tów ki

– Co raz czę ściej sły szy my
od współ pra cu ją cych z na mi agen -
tów sy gna ły o ko niecz no ści za in sta lo -
wa nia ter mi na li płat ni czych. To na -
tu ral na po trze ba klien tów, któ rzy
wszę dzie chcą mieć moż li wość pła ce -
nia kar tą, szcze gól nie za droż sze
usłu gi – mó wi Ce za ry Świerszcz. 

Uni wer sal ność roz wią za nia
wdra ża ne go przez Bac ca gwa ran -
tu je wzrost wo lu me nu i czę sto ści
pła ce nia kar tą przez klien tów. 
Wa run ki han dlo we dla agen tów
(bez kosz tów ter mi na la i bez 

kosz tów trans ak cyj nych) oraz iden -
tycz ny spo sób przyj mo wa nia płat -
no ści nie za leż nie od ubez pie czy cie -
la gwa ran tu ją po wszech ność wdro -
że nia we wszyst kich agen cjach.

Z jed nej stro ny agen ci po zbę dą
się pro ble mów ze skru pu lat nym
ra por to wa niem przy ję tych płat no -
ści, a z dru giej stro ny ubez pie czy -
cie le otrzy ma ją au to ma tycz nie
peł ne ra por to wa nie trans ak cji, au -
dy to wal ność pro ce sów przyj mo -
wa nia płat no ści oraz udo god nie -
nia w au to ma tycz nym ko ja rze niu
wpłat z przy pi sem skład ki.
Z punk tu wi dze nia ubez pie czy cie -
la sko rzy sta nie z roz wią za nia wią -
że się je dy nie z in te gra cją sys te mu
sprze da żo we go z pro stym API do -
star cza nym przez Bac ca. Po stro -
nie roz li czeń to Bac ca do sto su je
się do po trzeb ubez pie czy cie la.

Ca ły ry nek sko rzy sta na ogra ni -
cze niu kosz tów i ry zy ka zwią za ne -
go z po wszech nym przyj mo wa -
niem, prze cho wy wa niem i trans fe -
rem go tów ki w sie ci sprze da ży.
Pol ska jest ryn kiem po wszech nie
ko rzy sta ją cym z kart i no wi nek
płat ni czych. W ko lej nych la tach
płat no ści bez go tów ko we bę dą
jesz cze bar dziej po wszech ne.
Dzię ki Bac ca ry nek po śred ni ków
ubez pie cze nio wych otrzy ma no -
wo cze sne na rzę dzie i pro ce sy
do przyj mo wa nia płat no ści.

W 2017 r. spół ka roz wi nę ła
swo je kom pe ten cje roz li cza nia
i ob słu gi płat no ści ra tal nych o no -
we per spek ty wicz ne usłu gi tech -
no lo gicz ne. W 2018 r. Bac ca bę -
dzie pra co wać nad wpro wa dze -
niem i upo wszech nie niem tych
tech no lo gii na ryn ku, za rów no
z no wy mi, jak i z na szy mi do tych -
cza so wy mi part ne ra mi. 

– Zna jąc do brze re alia ryn ko we,
czu je my, że je ste śmy we wła ści wym
miej scu, że by do star czać war tość
nie moż li wą do osią gnię cia sa mo -
dziel nie przez po śred ni ków i ubez -
pie czy cie li. Zmie nia my ry nek ubez -
pie czeń w in te li gent ny spo sób, do -
star cza jąc roz wią za nia no wo cze sne,
ale sza nu jąc spe cy fi kę i do ro bek
two rzo ny przez na szych part ne rów 
– mó wi Ce za ry Świerszcz.

■
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Nowe technologie wzmocnią rentowność

Wprowadzenie innowacyjnych

rozwiązań z obszaru insurtech 

w tradycyjnym modelu

ubezpieczeniowym to szansa 

na poprawę oferty dla klientów i, 

w efekcie, rentowności całej branży.

Nowe rozwiązania muszą kreatywnie

korzystać z dotychczasowych procesów

operacyjnych, aby mogły znacząco

wpłynąć na dynamiczny rozwój całego

sektora. Jednym z najważniejszych

trendów jest niewątpliwie telematyka 

i jej zastosowanie w OC ppm. 

W najbliższym czasie branżę czeka

niemała rewolucja w obszarze płatności

w agencjach ubezpieczeniowych 

– tak o planach opowiadają 

Cezary Świerszcz i Piotr Kujawa,

założyciele Bacca, jednego 

z największych polskich insurtechów.

Piotr Ku ja wa

Ce za ry Świerszcz
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MINĄŁ ROK4

W
in ter ne cie, w tym w me -
diach spo łecz no ścio wych,
w in nych środ kach prze ka -

zu oraz na tzw. even tach, czę sto
z udzia łem zna nych ce le bry tów, obec -
ny jest co raz agre syw niej szy mar ke -
ting, za wie ra ją cy obiet ni ce ła twe go,
szyb kie go i wy so kie go zy sku. Pa da ją -
ce w nich ha sła są naj czę ściej pró ba -
mi na mó wie nia na ry zy kow ne in we -
sty cje w kryp to wa lu ty, zło to, dia -
men ty, róż ne przed mio ty ko lek cjo -
ner skie i in ne „in we sty cje” al ter na -
tyw ne, któ re czę sto są oszu stwa mi
bądź pi ra mi da mi fi nan so wy mi.

Pi ra mi dy fi nan so we są nie le gal -
ne. Nie moż na za ro bić na nich, po -
nie waż pie nią dze in we sto ra tra fia ją
do po my sło daw ców pro jek tu, nie są
in we sto wa ne. Tak na praw dę nie wia -
do mo, co się z ni mi dzie je. Prę dzej
czy pó źniej sys tem prze sta nie dzia -
łać. Or ga ni za to rzy obie cu ją „zy ski”
z in we sty cji w dia men ty lub zło to,
któ rych mo gą nie po sia dać, al bo
w wy my ślo ne przez sie bie zja wi ska,
któ re tak że nie ist nie ją. Pre zes
UOKiK ostrze ga: jest du że praw do -
po do bień stwo, że ta ka „in we sty cja”
jest oszu stwem, na któ rym stra ci się
wpła co ne pie nią dze.

– Uwa żaj na ofer ty ła twe go i szyb -
kie go zy sku w za mian za to, że ku pisz
„ku po ny”, „pa kie ty in we sty cyj ne”,
„świa dec twa uczest nic twa”, kryp to wa -
lu tę itp. Ta kie obiet ni ce ist nie ją tyl ko
w re kla mach. Bądź czuj ny, gdy ktoś
obie cu je pie nią dze za to, że na mó wisz
in ne oso by. To mo że być pi ra mi da fi -
nan so wa. Za wia da mia my or ga ny ści -
ga nia oraz pro wa dzi my po stę po wa -
nia w spra wach, w któ rych po dej rze -
wa my, że kon su men ci mo gą tra cić
pie nią dze – mó wi Ma rek Nie chciał,
pre zes UOKiK.

Sche mat dzia ła nia pi ra mi dy jest
na stę pu ją cy: wpła casz pie nią dze
i po le casz in ne oso by, za wpro wa -
dze nie któ rych otrzy mu jesz wy na -
gro dze nie. Po cho dzi ono z wpłat
osób, któ re bez po śred nio po le ci łeś
i któ re one da lej po le ci ły. W ten
spo sób to ty fi nan su jesz pi ra mi dę
i fi nan su ją ją oso by, któ re ty po le ci -
łeś. Jed nak po pew nym cza sie sys -
tem upa da, gdyż środ ki, któ re wpła -
casz, nie są in we sto wa ne w żad ne
ak ty wa i nie przy no szą zy sków. 

Są wy pła ca ne oso bom zaj mu ją cym
wyż szą po zy cję w łań cusz ku pi ra mi -
dy. Sys tem ten dzia ła, do pó ki wię cej
pie nię dzy jest wpła ca nych niż wy -
pła ca nych, ale aby tak się sta ło, mu -
si sta le i la wi no wo ro snąć licz ba
osób uczest ni czą cych w pi ra mi dzie
– a to nie jest moż li we. Prze pa da ją
two je pie nią dze. Ury wa się kon takt
z wła ści cie la mi. Tra cisz. Sys te my ty -
pu pi ra mi da ma sko wa ne są pod ha -
sła mi „pro gram”, „in we sty cje”, „za -
ra bia nie w in ter ne cie”, za ra bia nie
w do mu, „plat for ma re kla mo wa”.
Oszu stwo zgłoś or ga nom ści ga nia
(po li cja, pro ku ra tu ra).

UOKiK przy po mi na, że ko mu ni -
ka ty w spra wie ry zy ka zwią za ne go
z „wa lu ta mi” wir tu al ny mi wy da ły
NBP, KNF i GIODO. Wska za no
w nich na róż no ra kie ry zy ka zwią za -
ne z wy ko rzy sty wa niem „wa lut wir -
tu al nych”, ta kie jak ry zy ko zwią za ne
z moż li wo ścią utra ty środ ków z po -
wo du kra dzie ży wir tu al nej, bra kiem
gwa ran cji, bra kiem po wszech nej ak -
cep to wal no ści, moż li wo ścią oszu -
stwa, du żą zmia ną ce ny, ry zy ko wy -
ko rzy sta nia w dzia ła niach prze stęp -
czych, m.in. w pro ce de rze pra nia
pie nię dzy.

Po wsta je bar dzo wie le mo de li
biz ne so wych, któ re ba zu ją na co raz
więk szej po pu lar no ści kryp to wa lut.
Wy ko rzy stu ją je w two rze niu
oszustw, pi ra mid fi nan so wych i in -
nych nie uczci wych sys te mów.
Z uwa gi na ogrom ny wzrost war to -
ści naj po pu lar niej szych kryp to wa lut,
róż ne in we sty cje al ter na tyw ne przy -
cią ga ją oso by bez od po wied niej wie -
dzy i do świad cze nia w in we sto wa -
niu. To po wo du je, że mo gą paść
ofia rą oszu stów, któ rzy wy ko rzy stu ją
ich nie wie dzę, na iw ność i wia rę
w szyb ki zysk.

Mi mo ostrze żeń róż nych in sty tu -
cji, in we sty cje al ter na tyw ne są na dal
po pu lar ne wśród kon su men tów. 
Ma na to wpływ rów nież to, że wy da -
rze nia, któ re je pro mu ją, są uwia ry -
gad nia ne przez zna ne oso by, np. sze -
ro ko re la cjo no wa ne przez me dia
„Cryp to Mis sion”, któ re zgro ma dzi -
ło po nad ty siąc osób. W re zul ta cie
kon su ment nie jest wy star cza ją co
uważ ny, ostroż ny i ko rzy sta z te go
ro dza ju in we sty cji al ter na tyw nych. ■

Prezes UOKiK ostrzega przed oszustwami i „inwestycjami”

alternatywnymi, które mogą wykorzystywać model

piramid finansowych. Mogą kusić „inwestycjami” w złoto,

diamenty, grunty, odpady, kryptowaluty, udostępnianie

reklam, przedmioty kolekcjonerskie, jak np. alkohole 

lub zegarki, obiecując duży i szybki zysk. 

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Uwaga na  piramidy

WYDARZENIE – Usta wa o dys try bu cji ubez pie czeń. Jesz cze przed roz po czę ciem ro ku by ło
prak tycz nie prze są dzo ne, że naj istot niej szym wy da rze niem An no Do mi ni 2017 bę dzie im ple men ta -
cja dy rek ty wy IDD do pol skie go po rząd ku praw ne go. Róż ne aspek ty zwią za ne z pra ca mi nad ak tem
aż sześ cio krot nie try um fo wa ły w mie sięcz nych od sło nach cy klicz ne go ran kin gu „GU”. W stycz niu
„Ga ze ta” wy róż ni ła „pro wi zyj ne” pro po zy cje zgło szo ne przez Urząd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su -
men tów oraz Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go w to ku kon sul ta cji pro jek tu, w mar cu i w ma ju lau ry
przy pa dły pu bli ka cjom po pra wio nej i osta tecz nej wer sji pro po no wa nych prze pi sów, któ rą rząd uznał
za swo ją (li piec), a par la ment przy jął z nie wiel ki mi ko rek ta mi (gru dzień). Do tej ka te go rii na le ży tak -
że za li czyć uho no ro wa ną w pa ździer ni ku re ko men da cję Ko mi sji Go spo dar czej i Mo ne tar nej Par la -
men tu Eu ro pej skie go, su ge ru ją cą Ko mi sji Eu ro pej skiej opó źnie nie sto so wa nia dy rek ty wy. W mi nio -
nym ro ku „GU” wy róż nia ła tak że ak cen ty zwią za ne z za do śću czy nie nia mi, jak „ubez pie cze nio we”
uchwa ły Są du Naj wyż sze go (lu ty), wy stą pie nie Rzecz ni ka Fi nan so we go do Są du Naj wyż sze go o wy -
kład nię prze pi sów w kwe stii pra wa do za do śću czy nie nia bli skich oso by po szko do wa nej w wy pad ku
ko mu ni ka cyj nym, znaj du ją cej się w sta nie we ge ta tyw nym (kwie cień), czy pu bli ka cja pod su mo wa nia
prac pro wa dzo nych w ra mach Fo rum Za do śću czy nień (li sto pad). W 2017 r. za wy da rze nie mie sią ca
uzna ne zo sta ły tak że ra port RF na te mat szkol nych NNW (czer wiec), gwał tow ne zja wi ska at mos fe -
rycz ne i ich skut ki (sier pień) oraz in au gu ra cja pro jek tu ba daw cze go GIODO i In sty tu tu Ma te ma tycz -
ne go PAN, do ty czą ce go pry wat no ści w sper so na li zo wa nych ubez pie cze niach.

TEMAT – pre zen ta cja wspól ne go ra por tu Pol skiej Izby Ubez pie czeń i De lo it te za ty tu ło wa ne go „Jak
ubez pie cze nia zmie nia ją Pol skę i Po la ków”. Choć w 2017 r. nie bra ko wa ło te ma tów bu dzą cych go rą -
ce dys ku sje, jak IDD, za do śću czy nie nia czy ce ny OC, to zda niem „Ga ze ty” na wy róż nie nie za słu gu -
je pierw sza tak du ża i wy wo łu ją ca tak głę bo ki re zo nans ini cja ty wa, ma ją ca na ce lu po ka za nie nie funk -
cjo nu ją ce go do tych czas w po wszech nej świa do mo ści, jak że istot ne go wpły wu sek to ra ubez pie czeń
na ży cie sta ty stycz ne go Po la ka. W ub.r. „GU” wy róż ni ła rów nież ta kie te ma ty, jak „pro wi zyj ne” pro -
po zy cje UOKiK i KNF (sty czeń), no we wąt ki w dys ku sji na te mat zmian w OC (lu ty), dy mi sja pre -
ze sa PZU SA, Mi cha ła Kru piń skie go (ma rzec), i po wo ła nie no we go pre ze sa Paw ła Su rów ki (kwie -
cień), wy rok w po zwie zbio ro wym prze ciw ko Ge ne ra li (maj), spra wa Łu ka sza Sze lec kie go (czer -
wiec), wer dykt SN do ty czą cy za do śću czy nie nia dla bli skich po szko do wa ne go w sta nie we ge ta tyw nym
(li piec), gwał tow ne zja wi ska at mos fe rycz ne i ich skut ki (sier pień), le gi sla cyj ny ma ra ton (wrze sień),
złe prak ty ki w OC ppm (pa ździer nik) oraz ry zy ko po wro tu woj ny ce no wej w OC (gru dzień).

UBEZPIECZYCIEL/FIRMA/INSTYTUCJA – Pol ska Izba Ubez pie czeń i De lo it te.
Wy róż nio ne w li sto pa dzie in sty tu cje, któ rym try umf rocz ny za pew nił ra port wy róż nio ny w ka te go rii
TEMAT ROKU, mia ły sil ną kon ku ren cję w po sta ci przed sta wi cie li seg men tu mul tia gen cyj ne go 
– Ar rant (wy róż nio ny w stycz niu) i Uni link (lu ty), za kła dów – ER GO He stii (ma rzec), Avi va (kwie -
cień), VIG Pol ska (czer wiec), to wa rzystw z dzia łu II (sier pień) i TUW „TUW” (pa ździer nik), in sty -
tu cji ryn ko wych – RF i KNF, uho no ro wa nych wspól nie w lip cu i wrze śniu, oraz bran żo wych, ta kich
jak wy róż nio ne w ma ju (wraz z PIU) i grud niu (za ak tyw ne uczest nic two w róż ne go ro dza ju dzia ła -
niach zwią za nych z im ple men ta cją IDD) Sto wa rzy sze nie Pol skich Bro ke rów Ubez pie cze nio wych
i Re ase ku ra cyj nych.

PRODUKT/ROZWIĄZANIE/DOKUMENT/ROZSTRZYGNIĘCIE
– Rzecz ni cy Klien ta i Agen ta w za kła dach ubez pie czeń. Zda niem „GU”, rocz ne wy róż nie nie w ka te go -
rii no wo ści na le ża ło się no wym in sty tu cjom w struk tu rach ERGO He stii (ma rzec) i PZU (gru dzień),
któ rych funk cjo no wa nie po win no do dat nio wpły nąć na ja kość new ral gicz nych ob sza rów dzia łal no ści
ubez pie czy cie li – ob słu gę klien ta w sy tu acjach spor nych i re la cje z po śred ni ka mi. Rzecz ni cy wy gra li
ry wa li za cję z no wo ścia mi tech no lo gicz ny mi – po li sa mi in dy wi du al ny mi wy ko rzy stu ją cy mi roz wią za -
nia te le ma tycz ne: YU! (sty czeń) i LINK4 Ka sa Wra ca (kwie cień), czy car -sha rin giem (li sto pad)
i zgła sza niem szkód w War cie za po śred nic twem apli ka cji Mes sen ger (wrze sień). W 2017 r. lau re ata -
mi mie sięcz nych od słon ran kin gu zo sta ły rów nież Uni wer sy tet Li kwi da cji Szkód Ge ne ra li (maj), an -
kie ty Obiek tyw ne go Fo rum Agen tów (czer wiec), sta no wi sko KNF ws. szkol nych ubez pie czeń NNW
(li piec), wer dykt SN do ty czą cy kosz tów wy naj mu au ta za stęp cze go (sier pień) oraz ra port RF „Wy -
tycz ne nad zor cze w spra wie li kwi da cji szkód ko mu ni ka cyj nych a prak ty ki za kła dów ubez pie czeń”
(pa ździer nik). Raz (lu ty) nie przy zna no wy róż nie nia.

CZŁOWIEK – Łu kasz Zoń, pre zes SPBU iR, wy róż nio ny w czerw cu za osią gnię cia na zaj mo wa -
nym sta no wi sku, w tym za zor ga ni zo wa nie ju bi le uszo we go XX Kon gre su Bro ke rów, któ re go do ko na -
nia zo sta ły do ce nio ne przez człon ków Sto wa rzy sze nia jed no gło śnym wy bo rem na ko lej ną ka den cję,
oraz w grud niu, dzię ki przy zna niu przez „Ga ze tę Ubez pie cze nio wą” ty tu łu „Czło wie ka Ro ku Ubez -
pie czeń 2017”. Przy po mnij my, że w mi nio nym ro ku „Ga ze ta” przy zna ła swo je mie sięcz ne lau ry tak -
że Ja nu szo wi Szu li ko wi, pre ze so wi In ter Pol ska (sty czeń), prof. Mar ci no wi Or lic kie mu (lu ty), Je rze -
mu Buc kie mu, pre ze so wi Ca pi to lu, spół ki dys try bu cyj nej VIG Pol ska (ma rzec), Ro ma no wi Pa ła co wi,
pre ze so wi PZU Ży cie (kwie cień), Ar tu ro wi Ma li szew skie mu, no we mu pre ze so wi AXA w Pol sce
(maj), Pio tro wi Ant kie wi czo wi, by łe mu już pre ze so wi KUKE (li piec), Łu ka szo wi Ossow skie mu, soł ty -
so wi wsi Ry tel (sier pień), Zbi gnie wo wi Zie liń skie mu, wła ści cie lo wi zzBro kers (wrze sień), oraz Ewie
Sta chu rze -Kru szew skiej, pre zes TUW „TUW” (pa ździer nik). Raz (w li sto pa dzie) nie przy zna no 
wy róż nie nia.

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

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, raport Polskiej Izby Ubezpieczeń 

i Deloitte, jego autorzy, Rzecznicy Klienta i Agenta w firmach

ubezpieczeniowych oraz Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich

Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – tak przedstawia

się lista pięciu najważniejszych akcentów ubiegłego roku według

„Gazety Ubezpieczeniowej”.

UOKiK ra dzi kon su men tom, aby uwa ża li, gdy ktoś:

● za pew nia cię o po nad prze cięt nych zy skach w krót kim cza sie,
● ogól nie lub nie zro zu mia le przed sta wia spo sób swo je go dzia ła nia, 

tłu ma czy, że nie daw no roz po czął dzia łal ność,
● uni ka od po wie dzi na two je kon kret ne py ta nia,
● po słu gu je się wznio sły mi sfor mu ło wa nia mi 

(„zo stań part ne rem”, „od mień swo je ży cie”),
● ofe ru je ci ku po ny, pa kie ty in we sty cyj ne, świa dec twa uczest nic twa,
● od sy ła cię na stro nę in ter ne to wą, któ ra nie za wie ra wie lu in for ma cji

lub jest „w bu do wie”,
● kie ru je cię na stro nę in ter ne to wą, któ ra nie jest pro wa dzo na w ję zy ku

pol skim (jest za to m.in. do stęp na po ukra iń sku, wiet nam sku, in do ne -
zyj sku), miej sce pro wa dze nia dzia łal no ści jest w eg zo tycz nym miej scu,

● wska zu je, że istot nym ele men tem uczest nic twa i uzy ska nia wy na gro -
dze nia jest na kło nie nie do udzia łu w sys te mie in nych osób,

● nie po da je źró deł fi nan so wa nia sys te mu 
lub przed sta wia je bar dzo ogól nie.

Oszu stwo na le ży zgło sić or ga nom ści ga nia (po li cja, pro ku ra tu ra).
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MINĄŁ TYDZIEŃ6

I
dea Bank był jed ną z czte rech in sty tu cji
fi nan so wych uka ra nych przez UOKiK
w pa ździer ni ku 2014 r. na łącz ną kwo tę

po nad 50 mln zł. De cy zje za pa dły na pod -
sta wie dzia łań kon tro l nych i po stę po wań
wy ni ka ją cych ze skarg kon su men tów, zgła -
sza nych tak do UOKiK, jak i m.in.
do Rzecz ni ka Ubez pie czo nych (obec nie
Fi nan so we go). W skie ro wa nych do Urzę -
du pi smach po sia da cze po lis z UFK skar -
ży li się na wpro wa dza nie w błąd w pro ce -
sie po dej mo wa nia de cy zji o lo ko wa niu
środ ków. Ich zda niem ofer ta przed sta wia -
na by ła ja ko bez piecz na lo ka ta, a sprze -
daw cy nie in for mo wa li o ry zy ku z nią zwią -
za nym ani o wy so kich kosz tach re zy gna cji.

W wy ni ku ana li zy skarg klien tów UOKiK
uznał ich za sad ność i stwier dził na ru sze nie
zbio ro wych in te re sów kon su men tów. W de -
cy zji do ty czą cej Idea Ban ku Urząd na pod -
sta wie art. 26 ust. 1 usta wy o ochro nie kon -
ku ren cji i kon su men tów uznał za prak ty kę
na ru sza ją cą zbio ro we in te re sy kon su men -
tów dzia ła nie po le ga ją ce na nie in for mo wa -
niu o ry zy ku zwią za nym z ofe ro wa nym pro -
duk tem, a tak że o wy so kich kosz tach przed -
ter mi no wej re zy gna cji z po li sy. Przy pre zen -
to wa niu ofer ty eks po no wa ne by ły ko rzy ści
kosz tem in for ma cji o moż li wych stra tach.
UOKiK uznał to za nie uczci wą prak ty kę
ryn ko wą, o ja kiej mo wa w art. 5 ust. 3 pkt 2
w związ ku z art. 5 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 

i 2 usta wy z dnia 23 sierp nia 2007 r. 
o prze ciw dzia ła niu nie uczci wym prak ty kom 
ryn ko wym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206),
a w związ ku z tym sta no wią cą prak ty kę 
na ru sza ją cą zbio ro we in te re sy kon su men -
tów okre ślo ną w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3
usta wy z dnia 16 lu te go 2007 r. o ochro nie
kon ku ren cji i kon su men tów i na ka zał za nie -
cha nie jej sto so wa nia. Sank cja fi nan so wa
dla ban ku wy nio sła 4 172 571 zł. Ten jed nak
sko rzy stał z moż li wo ści od wo ła nia i 7 grud -
nia Sąd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men -
tów zmie nił de cy zję pre ze sa UOKiK
w punk cie III (na ło że nie ka ry) i zmniej szył
grzyw nę do 1,5 mln zł.

Po nad sie dem lat ba ta lii

W grud niu sąd zmniej szył też ka rę dla
PKO Ży cie ja ko na stęp cy praw ne go Nor dea
Pol ska TUnŻ, uka ra nej w czerw cu 2010 r.
za nie ko rzyst ne dla ubez pie czo nych klau zu -
le, któ re w efek cie prze dłu ża ły czas na wy -
pła tę od szko do wa nia oso bom, któ re ule gły
wy pad kom. Spół ka za strze ga ła, że wy pła ci
świad cze nie w okre ślo nym przez nią 
ter mi nie od mo men tu zło że nia kom ple tu

do ku men tów. Zgod nie z pra wem, pro ce du -
ra po win na się roz po cząć w mo men cie zgło -
sze nia in for ma cji o wy pad ku i za koń czyć
w cią gu 30 dni. Zda niem pre ze sa UOKiK
sto so wa ne w umo wach ubez pie cze nia po -
sta no wie nie mo gło wy dłu żać czas, w któ -
rym po szko do wa ny otrzy my wał wy pła tę na -
leż ne go świad cze nia. Po nad to uza leż nia nie
wy pła ty od szko do wa nia od zło że nia wszyst -
kich do ku men tów by ło nie zgod ne z obo wią -
zu ją cym pra wem.

Za strze że nia UOKiK wzbu dzi ło tak że
po sta no wie nie, któ re da wa ło ubez pie czy cie -
lo wi moż li wość po trą ce nia za le głej skład ki
z wy pła ca ne go od szko do wa nia. Zda niem
Urzę du po sta no wie nie to by ło krzyw dzą ce
dla klien tów i nie zgod ne z pra wem.

Pre zes uznał, że to wa rzy stwo na ru szy ło
zbio ro we in te re sy kon su men tów, na ka zał
za prze sta nie sto so wa nia kwe stio no wa nych
po sta no wień i na ło żył na za kład ka rę w wy -
so ko ści 727 181 zł. Spół ka od wo ła ła się
do SO KiK. Ten 27 grud nia 2012 r.
(XVII AmA 26/11) od da la od wo ła nie.
9 pa ździer ni ka Sąd Ape la cyj ny od da la ape -
la cję (VI ACa 385/13). Jed nak 16 kwiet -
nia 2015 r. Sąd Naj wyż szy uchy la tę de cy zję

i spra wa wra ca do SA (III SK 42/14). Ten
jed nak po trzech i pół mie sią ca (31 lip ca)
po now nie od da la ape la cję. 23 ma ja 2017 r.
SN uchy lił wy rok Są du Ape la cyj ne go i prze -
ka zał spra wę do po now ne go roz pa trze nia
(III SK 32-16). Osta tecz nie 5 grud nia SA
zmie nił de cy zję w za kre sie punk tu II i ob ni -
ża ka rę do kwo ty 581 745 zł. W po zo sta łym
za kre sie od da lił ape la cję to wa rzy stwa.

Po raż ka 4Li fe Di rect

Nie po wo dze niem za koń czy ła się na to -
miast ba ta lia 4Li fe Di rect. 29 li sto pa da Sąd
Ape la cyj ny od da lił w ca ło ści ape la cję fir my
od de cy zji nr DDK-7/2014 z 30 grud -
nia 2014 r. Wów czas to pre zes UOKiK
stwier dził, że przed się bior ca nie za miesz czał
w ma te ria łach re kla mo wych ubez pie cze nia
Moi Bli scy istot nych in for ma cji na te mat wa -
run ków wy pła ce nia od szko do wa nia. We
wcze śniej szym wy ro ku (XVII AmA 52/15
z 13 czerw ca 2016 r.) SO KiK od da lił od wo -
ła nie spół ki, uzna jąc, że usta le nia fak tycz ne
i oce na praw na za war te w de cy zji są pra wi -
dło we. Utrzy ma na zo sta ła rów nież ka ra 
fi nan so wa w wy so ko ści 25 693 zł. ■

Po ponad trzech latach od decyzji prezesa UOKiK nakładającej na Idea Bank ponad 4 mln zł kary 
za nierzetelne informowanie klientów o polisach z UFK bank wywalczył znaczące obniżenie sankcji.
Niższą karę wyprocesował też PKO Życie, zaś sankcja dla 4Life Direct została utrzymana w mocy.

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Sądy obniżają kary. Ale nie zawsze 

Z
da nych ze bra nych przez Pol -
ską Izbę Ubez pie czeń wy ni -
ka, że na ko niec trzech

kwar ta łów 2017 r. war tość ca łe go
ryn ku mie rzo na przy pi sem skład ki
wy nio sła 46 147,61 mln zł. Re zul -
tat ten był o 12,7% wyż szy od od -
no to wa ne go w ana lo gicz nym
okre sie po przed nie go ro ku
(40 948,87 mln zł). Do po pra wy
wy ni ku przy czy ni ły się oba sek to -
ry dzia łal no ści, choć głów ny
udział we wzro ście miał ry nek ma -
jąt ko wy, a zwłasz cza seg ment obo -
wiąz ko wych po lis ko mu ni ka cyj -
nych. Przez 3 kw. 2017 r. pol scy
ubez pie czy cie le wy pła ci li po szko -
do wa nym i klien tom 29,6 mld zł
od szko do wań i świad czeń – o 9%
wię cej niż rok wcze śniej. Na leż ny
od pol skich ubez pie czy cie li po da -
tek do cho do wy za wspo mnia ny
okres wy niósł 876 mln zł, a po da -
tek od ak ty wów – ok. 450 mln zł.

Uef ki mo to rem 
na pę do wym ży ciów ki

Na ko niec wrze śnia 2017 r.
dział I le gi ty mo wał się przy pi sem
wiel ko ści 18 293,49 mln zł. Był to
re zul tat o 2,7% lep szy od po przed -
nie go ro ku (17 813,21 mln zł). 
– Wzrost skład ki w ubez pie cze -
niach na ży cie to efekt przede wszyst -
kim sprze da ży po lis o cha rak te rze

in we sty cyj nym i oszczęd no ścio wym
– sko men to wał Jan Grze gorz 
Prą dzyń ski, pre zes za rzą du PIU.

W głów nej mie rze ów wzrost
był za słu gą szyb ko ro sną ce go
przy pi su w seg men cie po lis
z UFK (gr. 3), któ ry wy pra co wał
skład kę o war to ści 8374,8 mln zł
(7598,21 mln zł przed ro kiem).
War to też zwró cić uwa gę, że przy -
pis za 3 kwar ta ły rósł w wy ra źnie
szyb szym tem pie (+10,22% r/r)
niż w I poł. 2017 r. (+8,58% r/r).
Z od wrot ną sy tu acją mie li śmy
do czy nie nia w przy pad ku wy ni -
ku sprze da żo we go w ubez pie cze -
niach z gr. 1 (pro duk ty ochron ne,
krót ko ter mi no we po li sy ban ko -
we), któ ry upla so wał się na po zio -
mie 5607,83 mln zł wo -
bec 5897,75 mln zł po 3 kw. po -
przed nie go ro ku. Tem po spad ku
po 9 mie sią cach 2017 r. by ło wy -
ra źnie wyż sze od za no to wa ne go
w I pół ro czu 2017 r. (od po wied -
nio -4,92% r/r i -3,78% r/r). 

Ren tow ność w gó rę

Wy nik fi nan so wy net to to wa -
rzystw ży cio wych za 3 kwar ta -
ły 2017 r. upla so wał się na po zio -
mie 1859,18 mln zł – o 6,57%
wyż szym od ro ku po przed nie go
(1744,51 mln zł). Wzro sła tak że
łącz na kwo ta wy pła co nych 

od szko do wań i świad czeń brut -
to, osią ga jąc na ko niec wrze śnia
war tość 15 119,09 mln zł
(13 529,95 mln zł rok wcze śniej,
+11,75%). Ren tow ność tech nicz -
na sek to ra wy nio sła z ko -
lei 2412, 49 mln zł (2172,84 mln
zł przed ro kiem, +11,03% r/r).
Sek tor ży cio wy za pła cił w su -
mie 466,01 mln zł po dat ku do -
cho do we go (413,82 mln zł
przed ro kiem, +12,61% r/r). 

Bli sko 3 mld zł wię cej z OC

Z ko lei wy nik sprze da żo wy
dzia łu II na ko niec wrze śnia wy -
niósł 27 854,12 mln zł –
o 20,39% wię cej niż przed ro -
kiem (23 135,66 mln zł). Tak
zna czą cy wzrost był w głów nej
mie rze za słu gą bli sko 3 mld
wzro stu przy pi su skład ki z OC
po sia da czy po jaz dów lą do wych
(w tym po sia da czy po jaz dów
me cha nicz nych). Na ko niec
wrze śnia 2017 r. wy niósł
on 11 046,27 mln zł. Rok wcze -
śniej za kła dy z dzia łu II ze bra -
ły 8204,28 mln zł (+34,64% r/r).
War to jed nak zwró cić uwa gę, że
w po rów na niu ze wzro stem uzy -
ska nym po 6 mie sią cach 2017 r.
(41,78%) przy rost skład ki
w gr. 10 jest o po nad 7 punk tów
pro cen to wych niż szy. Po twier dza

to lan so wa ną na ryn ku te zę
o sta bi li za cji cen w OC ppm.

Wy ra źnie ro śnie też sprze daż
AC po jaz dów lą do wych: po 9 mie -
sią cach to wa rzy stwa ze bra ły z te -
go ty pu po lis 5617,11 mln zł –
o 17,25% wię cej niż przed ro kiem
(4790,91 mln zł). Rów nież
i w tym seg men cie dy na mi ka
wzro stu by ła niż sza od wy ka za nej
po 6 mie sią cach 2017 r. (-1,5 pp.).
Przez 9 mie się cy to wa rzy stwa wy -
pła ci ły w su mie 6330,83 mln zł
od szko do wań i świad czeń z OC –
o 8,32% wię cej niż w 2016 r.
(5844,43 mln zł). Z ko lei łącz na
kwo ta za spo ko jo nych rosz czeń
z AC upla so wa ła się na po zio -
mie 3336,63 mln zł (3128,59 mln
zł rok wcze śniej, +6,65% r/r). 

– Po ło wa za kła dów ubez pie czeń
na dal ma ujem ny wy nik na OC ppm.
Su ma rycz nie ry nek jest ren tow ny, co
jest efek tem ze szło rocz nych pod wy -
żek cen. To, jak wy glą dać bę dzie dal -
sza po li ty ka za kła dów w kwe stii OC,
za le ży od war to ści wy płat dla po szko -
do wa nych w przy szło ści i war to ści re -
zerw fi nan so wych, ko niecz nych
do za wią za nia na ten cel – po wie -
dział pre zes za rzą du PIU.

W seg men cie po za ko mu ni ka -
cyj nym wi docz ny był przede
wszyst kim 24,4% wzrost od szko do -
wań za skut ki ży wio łów. Ich war -
tość upla so wa ła się na po zio mie

1,2 mld zł. Izba tłu ma czy, że tak
wy so ka kwo ta by ła efek tem wy płat
od szko do wań dla ofiar ano ma lii
po go do wych z I poł. 2017 r.

– Skut ki te go rocz nych na wał -
nic przy naj mniej czę ścio wo mo gą
być ni we lo wa ne dzię ki od szko do -
wa niom wy pła ca nym przez ubez -
pie czy cie li. Zgod nie z da ny mi
PIU, w Pol sce ubez pie czo nych jest
oko ło 60% miesz kań i do mów –
wy ja śnił An drzej Ma cią żek, wi ce -
pre zes za rzą du PIU.

Tech nicz ny skok

Wy nik fi nan so wy net to firm
ma jąt ko wych za 3 kwar ta ły 2017
r. wy niósł 2984,01 mln zł i był
o 143,41% wyż szy od re zul ta tu
uzy ska ne go 12 mie się cy wcze -
śniej (1225,93 mln zł). Na le ży
jed nak nad mie nić, że bli sko po ło -
wa tej kwo ty to dy wi den da
z PZU Ży cie do PZU SA, uję ta
już w zy sku net to ubez pie czy cie li
ży cio wych z po przed nie go ro ku.
Wspo mnia na przez pre ze sa PIU
do dat nia ren tow ność tech nicz na
w „ko mu ni ka cji” prze ło ży ła się
na wy nik ca łe go sek to ra, któ ry
osią gnął po ziom 1474,65 mln zł.
Re zul tat ten był o 686,46% wyż -
szy od wy ka za ne go na ko niec
wrze śnia 2016 r. (187,5 mln zł). 

Przez 9 mie się cy 2017 r.
dział II wy pła cił łącz -
nie 14 480,31 mln zł od szko do -
wań i świad czeń brut to – o 6,28%
wię cej niż rok wcze śniej
(13 624,11 mln zł). We wspo -
mnia nym okre sie sek tor ma jąt ko -
wy za pła cił w su mie 409,91 
mln zł po dat ku do cho do we go
(172,09 mln zł przed ro kiem,
+138,2% r/r). 

■

Prawie trzymiliardowy wzrost przypisu z OC posiadaczy pojazdów lądowych „napędził” wzrost sprzedaży
całego rynku ubezpieczeń w Polsce i pozwolił sektorowi majątkowemu na uzyskanie znaczącej poprawy
rentowności technicznej.
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Uefki i OC napędem rynku
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P
rzy pis skład ki brut to to -
wa rzy stwa upla so wał się
na po zio mie 1688,013

mln zł (+77% r/r). Wy nik tech -
nicz ny Open Li fe wy niósł
35,5 mln zł (+23% r/r), a wy nik
fi nan so wy net to się gnął 6,54
mln zł. Ak ty wa UFK, któ ry mi
za rzą dza obec nie Open Li fe, są
war te po nad 7611,93 mln zł. 

– To dla nas rok bar dzo in ten -
syw ne go wzro stu. Za wdzię cza my
go nie tyl ko do brej ko niunk tu rze,
ale też no wym roz wią za niom pro -
duk to wym i roz bu do wie ka na łów

dys try bu cji. Na sza ak tu al na stra te -
gia sprze da żo wa za kła da m.in.
roz wój współ pra cy z mul tia gen cja -
mi i wzmoc nie nie obec no ści w seg -
men cie gru po wych ubez pie czeń
pra cow ni czych. Kon se kwent nie ją
re ali zu je my – sko men to wał Piotr
Twar do kęs, wi ce pre zes ds. sprze -
da ży Open Li fe.

Od stycz nia do wrze śnia
2017 r. Open Li fe wy pła ci ło po -
nad 1,7 mld zł świad czeń. W sto -
sun ku do ana lo gicz ne go okre su
po przed nie go ro ku łącz na war -
tość wy płat wzro sła o 57%.  ■

Przez dziewięć miesięcy 2017 r. Open Life

zebrało o ponad trzy czwarte więcej składek 

niż w analogicznym okresie 2016 r.

U
chwa ła z dnia 24 li sto pa da br. zo sta ła pod ję ta
przez trzy oso bo wy skład SN w od po wie dzi
na py ta nie Są du Okrę go we go we Wro cła wiu.

W po sta no wie niu z 28 lu te go 2017 r. (II Ca 252/16)
SO zwró cił się do Są du Naj wyż sze go z wnio skiem
o roz strzy gnię cie na stę pu ją cej kwe stii: „Czy jed nost ka
sa mo rzą du te ry to rial ne go, któ rej or gan, zgod nie
z art. 19 pkt 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 6 usta wy z dnia
21 mar ca 1985 r. o dro gach pu blicz nych (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1440), jest za rząd cą czę ści dro gi pu blicz -
nej prze zna czo nej do ru chu pie szych, po no si od po -
wie dzial ność za szko dy spo wo do wa ne zda rze niem,
do któ re go do szło w na stęp stwie nie wy ko na nia przez
wła ści cie la nie ru cho mo ści, obo wiąz ku wy ni ka ją ce go
z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 usta wy

z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści
w gmi nach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), uprząt nię cia
za nie czysz czeń z chod ni ka sta no wią ce go wy dzie lo ną
część dro gi pu blicz nej słu żą cą dla ru chu pie sze go, po -
ło żo ną bez po śred nio przy gra ni cy nie ru cho mo ści?”.

W od po wie dzi SN wy dał uchwa łę o tre ści: „Gmi na
po no si od po wie dzial ność za szko dę wy ni ka ją cą z nie -
uprząt nię cia bło ta, śnie gu, lo du i in nych za nie czysz -
czeń z chod ni ków po ło żo nych wzdłuż nie ru cho mo ści
w ra zie nie na le ży te go spra wo wa nia nad zo ru nad wy -
ko na niem przez wła ści cie la obo wiąz ku wy ni ka ją ce go
z art. 5 ust. 1 pkt 4 usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r.
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (jedn.
tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)”. ■

Sy gna tu ra akt: III CZP 38/17.

OPEN LIFE

Wysoki wzrost sprzedaży
ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO 

Odpowiedzialność gminy za szkody 
na nieuprzątniętym chodniku 
Gmina odpowiada za szkody powstałe wskutek zdarzenia wynikającego 

z nieuprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika – wynika z najnowszego

rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.

W
e dług da nych ze bra nych
przez PIU, na dzień
30 wrze śnia 2017 r. przy -

pis skład ki w ka na le ban ko wym
upla so wał się na po zio mie 7,55 mld
zł. To nie co lep szy re zul tat niż rok
wcze śniej (7,38 mld zł), ale zde cy -
do wa nie słab szy od no to wa nych
w la tach po przed nich. Na ko niec
wrze śnia 2015 r. ban cas su ran ce le -
gi ty mo wa ło się wy ni kiem na po zio -
mie 9,82 mld zł, po 3 kw. 2014 r.
– 11,1 mld zł, a po 3 kw. 2013 r.
– 13,29 mld zł.

Sek tor ży cio wy

Z ra por tu Izby wy ni ka, że dzie -
wię cio mie sięcz ny przy pis skład ki
w ban cas su ran ce ży cio wym wy -
niósł 6,3 mld zł – o 0,2 mld zł wię -
cej niż w ana lo gicz nym okre -
sie 2016 r. (6,1 mld zł). To nie wiel -
kie od bi cie mo że świad czyć o prze -
ła ma niu wi docz nej od kil ku lat ten -
den cji spad ko wej. War to bo wiem
pa mię tać, że skład ka wy pra co wa -
na przez ka nał ban ko wy po 9 mie -
sią cach 2015 r. upla so wa ła się
na po zio mie 8,1 mld zł, a jesz cze
rok wcze śniej wy nio sła 9,5 mld zł.
Na dzień 30 wrze śnia 2017 r.
udział ban cas su ran ce ży cio we go
w wy ni ku ca łe go dzia łu I upla so -
wał się na po zio mie 34,5% 
(po 3 kw. 2014–2016 od po wied -
nio: 44,6%, 38,8% i 34,3%.).

Do mi na cja umów in dy wi du al -
nych. 75,8% przy pi su po cho dzi ło
z po lis in we sty cyj nych (3 kw.
2013–2016 od po wied nio: 83,5%,
78%, 71,3% i 67%). Ab so lut -
na więk szość skła dek, 95%, po -
cho dzi ła z po lis z UFK (gr. 3). Ta -
ki re zul tat ozna cza, że w tej ka te -
go rii utrzy mu je się trend wzro sto -
wy za ry so wa ny w ostat nich la -
tach (2014–2016 od po wied -
nio: 58%, 86% i 88%). Do mi nu ją -
cą for mą sprze da ży są umo wy in -
dy wi du al ne – w oma wia nym
okre sie po cho dzi ło z nich 88%
przy pi su (uprzed nio: 52%, 80%,
87%). 89% wpły wów ze skła dek

po cho dzi ło z umów ze skład ką
jed no ra zo wą (w la tach 2014–2016 

od po wied nio: 89%, 88%
i 85%). 82,4% przy cho -
dów w seg men cie in we sty -
cyj nym wy ge ne ro wa ły in -
dy wi du al ne po li sy z gr. 3
ze skład ką jed no ra zo wą
(uprzed nio 42,4%, 69,4%
i 73,5%). Śred nia urocz -
nio na skład ka na po li sę
in we sty cyj ną po zy ska ną
w ka na le ban ko wym osią -
gnę ła po ziom 14 225 zł
dla umów ze skład ką jed -
no ra zo wą (12 362 zł rok
wcze śniej) oraz 3678 zł
dla umów ze skład ką
okre so wą (4261 zł). 

Zmia na w stand alo ne.

Za po zo sta łe przy cho dy
w ży cio wym ban cas su ran -
ce od po wia da ły po li sy po -
wią za ne z pro duk tem ban -
ko wym (21%; wcze śniej
od po wied nio 20,4%, 26,7% 
i 29,8%) oraz nie po wią za ne
(stand alo ne, 3,2%; po przed -
nio 1,6%, 2% i 3,2%). Wśród tych
pierw szych (do ty czy tyl ko za bez -
pie cze nia spła ty za dłu że -
nia) 71,8% wpły wów po cho dzi ło
z po lis in dy wi du al nych ze skład ką
jed no ra zo wą (uprzed nio: 0%,
56,3% i 81%), a 17,5% z „gru pó -

wek” ze skład ką okre so wą
(15,6%, 15,2% i 14,3%). Śred nia
urocz nio na skład ka w ubez pie -
cze niach z płat no ścią jed no ra zo -
wą wy nio sła 291 zł (438 zł
przed ro kiem), zaś w przy pad ku
po lis z opła ta mi okre so wy mi
– 151 zł (130 zł). 

Na to miast w po li sach stand
alo ne i po zo sta łych po wią za nych
(np. zdro wot ne) 52% przy pi su ge -
ne ro wa ły umo wy in dy wi du al ne ze
skład ką okre so wą (42,8% na ko -
niec wrze śnia ub.r.). Śred nia
urocz nio na skład ka dla umów
stand alo ne i po zo sta łych po wią -
za nych wy nio sła: przy płat no ści

jed no ra zo wej – 280 zł (379 zł
po 3 kw. 2016 r.), przy okre so wej
– 191 zł (186 zł).

Sta bil na hie rar chia. Po dob nie
jak w la tach po przed nich, naj -
więk szy udział w ogól nej licz bie
pro duk tów ży cio wych w ban cas -
su ran ce mia ły po li sy po wią za ne
z pro duk tem ban ko wym – 80,5%.
Z ko lei 13,3% sta no wi ły umo wy
stand alo ne, a 6,2% po li sy in we -
sty cyj ne. Przez 9 mie się cy 2017 r.
za po śred nic twem ban cas su ran -
ce za war to ok. 9,5 mln umów 
ży cio wych.

Sek tor non -li fe

W ban cas su ran ce ma jąt ko -
wym ze bra no z ko lei 1,25 mld zł
skła dek, co od po wia da ło 4,5%
łącz ne go re zul ta tu dzia łu II*
za 3 kwar ta ły 2017 r. Był to naj -
słab szy re zul tat na prze strze ni
ostat nich lat (2014–2016 od po -
wied nio: 1,6 mld zł, 1,72 mld zł
i 1,28 mld zł).

Ubez pie cze nia fi nan so we nu -
me rem je den. Naj więk szy udział
w pół rocz nym przy pi sie skład ki
w ban cas su ran ce (30,9%, 385,8
mln zł) uzy ska ły po li sy
z grup 14–16, czy li kre dy tu, gwa -
ran cje i ry zy ka fi nan so we, któ re
wy prze dzi ły ubez pie cze nia
z grup 1 i 2, czy li wy pad ko we i cho -
ro bo we (28,6%, 357 mln zł), oraz
z grup 8 i 9, czy li od szkód spo wo -
do wa nych ży wio ła mi i po zo sta łych
szkód rze czo wych (21,6%, 269,6
mln zł). Ana li zu jąc struk tu rę przy -
pi su pod ką tem form praw nych
umów, wi dać wy ra źnie, że więk -
szość przy cho dów (70%) wy ge ne -
ro wa ły po li sy in dy wi du al ne. To du -
ża zmia na, bo jesz cze na ko niec
wrze śnia ub.r. po nad po ło wa wpły -
wów po cho dzi ła z gru pó wek. Ale
już wów czas wi docz ne by ło ich
ma le ją ce zna cze nie: jesz cze rok
wcze śniej od po wia da ły one
za 73,1% skła dek w ban cas su ran ce
ma jąt ko wym, a po 3 kw. 2014 r. –

za 93,1%. W umo wach gru -
po wych naj więk szy przy pis
wy pra co wa ły po li sy z gr. 8
i 9 (47%), 1 i 2 (33%)
oraz 3–7 (25%). In na sy tu -
acja mia ła miej sce w przy -
pad ku umów in dy wi du al -
nych, gdzie naj więk szą kwo -
tę skła dek przy nio sła sprze -
daż po lis z gr. 14–16 (39%)
oraz gr. 1–2 (27%)
i gr. 10–13 (12%).

Ma le je do mi na cja gru pó -
wek. Je śli zaś cho dzi o licz -
bę umów, to w ban cas su ran -
ce non -li fe ab so lut ną więk -
szość z nich sta no wi ły gru -
pów ki: na ko niec wrze -
śnia 2017 r. ich udział upla -
so wał się na po zio mie 71%
ogól nej licz by po lis, wy no -
szą cej ok. 16,8 mln szt. Jed -
nak rów nież i w tym przy -
pad ku pro por cje po wo li ule -

ga ją zmia nie, gdyż przed ro kiem
udział ten wy no sił 87%, a dwa la ta
te mu – 93%. Naj więk szą licz bę
„gru pó wek” w ka na le ban ko wym
od no to wa no w przy pad ku ubez pie -
czeń z gr. 14–16 (32,8%), gr. 8 i 9
(29,8%) oraz ubez pie czeń z gr. 18,
czy li as si stan ce (19,5%). Z ko lei
w umo wach in dy wi du al nych
pierw sze miej sce przy pa dło ubez -
pie cze niom z gr. 14–16 (46%),
przed umo wa mi z gr. 8 i 9 (18%),
oraz gr. 1 i 2 (17%).

W su mie umo wy z gr. 14-16 sta -
no wi ły 43,8% ubez pie czeń po zy -
ska nych w ban cas su ran ce non -li -
fe. 19,2% to po li sy z gr. 1 i 2,
a 17,5% – z gr. 8 i 9. ■

* W ra por cie uwzględ nio ne zo -
sta ły wy ni ki 22 to wa rzystw ży cio -
wych, kon tro lu ją cych ok. 97,2%
przy pi su dzia łu I, oraz 17 to wa -
rzystw ma jąt ko wych, od po wia da ją -
ce za 89,2% wy ni ku sprze da żo we -
go dzia łu II.
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W majątkowym bancassurance
dominują już umowy indywidualne 

Obowiązująca od blisko trzech lat Rekomendacja U dokonała wielu zmian w bankowym kanale

sprzedaży ubezpieczeń. Jedną z nich było przyznanie głównej roli umowom indywidualnym. Padł ostatni

„bastion oporu” umów grupowych w bancassurance – straciły one swoją dominującą pozycję 

w segmencie majątkowym.
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W
oce nie eks per ta ewen tu -
al ne opó źnie nie wej ścia
w ży cie prze pi sów usta -

wy o dys try bu cji ubez pie czeń by -
ło by ko rzyst ne dla bran ży, gdyż
jej część zu peł nie się nie przej mu -
je zmia na mi, ja kie wpro wa dzą
no we re gu la cje. – Naj waż niej szą
nad cho dzą cą zmia ną jest ko niecz -
ność ba da nia po trzeb klien ta, coś
ni by oczy wi ste go, co więk szość
prak ty ków te go ryn ku ro bi od za -
wsze. I wła śnie dla te go te no we
prze pi sy ci prak ty cy ba ga te li zu ją.
W ich po dej ściu do klien ta zmie ni
się fak tycz nie nie wie le. Du żo
zmie ni się jed nak w do ku men to -
wa niu i ewen tu al nym udo wod nie -
niu te go, co fak tycz nie po wie dzia -
ło się klien to wi. Co waż ne, ra zy
mo gą przyjść nie od stro ny naj bar -
dziej oczy wi stej, czy li z KNF czy
UOKiK, w tej roz gryw ce mo gą je
wy mie rzać kan ce la rie od szko do -
waw cze. War to za tem za dbać
o od po wied nią in fra struk tu rę
i pro ce du ry za bez pie cza ją ce
przed ta ki mi spo ra mi. Na ryn ku
ubez pie cze nio wym wi docz na rów -
nież bę dzie kon so li da cja, ja ko nie -
unik nio na kon se kwen cja nad cho -
dzą cych zmian – pro gno zu je 
Mi chał Kwa sek.

Zda niem eks per ta w 2018 r.
w ubez pie cze niach wi docz ne po -
win ny być jesz cze trzy tren dy.
Pierw szym z nich bę dzie ro sną ce

zna cze nie pry wat nych po lis zdro -
wot nych. Mi chał Kwa sek uwa ża,
że do tych cza so wa do mi na cja pry -
wat nych za kła dów me dycz nych

ofe ru ją cych bez po śred ni za kup
abo na men tu me dycz ne go mo że
ulec za chwia niu. – Zbyt du ży suk -
ces skut ku je ob ser wo wa nym spad -
kiem ja ko ści, w efek cie któ re go
klien ci mo gą ze chcieć mi gro wać
w pro duk ty ofe ro wa ne przez to wa -
rzy stwa ubez pie cze nio we, któ re da -
ją zde cy do wa nie szer szą ofer tę pla -
có wek, a tym sa mym do stęp ność,
co prze cież w tym pro duk cie jest
naj waż niej sze. Zmia na bie gu rze ki
klien tów w sek to rze ubez pie czeń
zdro wot nych mo że być jed nym
z waż niej szych wy da rzeń 2018 r. 
– prze wi du je.

Zda niem eks per ta wi docz ne
w 2017 r. cy be ra ta ki mo gą z ko lei
skut ko wać roz wo jem ofer ty pro -
duk to wej, chro nią cej klien tów
przed ich kon se kwen cja mi. 
– Dziś po pyt na ta kie pro duk ty jest
nie wiel ki, a więc i po daż zni ko ma.
Rok 2018 po wi nien jed nak przy -
nieść istot ną zmia nę w tym 

seg men cie ryn ku – prze wi du je
Mi chał Kwa sek.

Wska zu je, że w bran ży ubez -
pie cze nio wej wi dać tak że ape tyt
na no we, ni szo we ry zy ka i per so -
na li zo wa nie ofert. – Ma le ją ca
mar ża na do tych cza so wych pro -
duk tach, ro sną ca świa do mość,
a w ślad za nią wy ma ga nia klien -
tów, ro sną ce wy ma ga nia le gi sla -
cyj ne, tech no lo gia umoż li wia ją ca
bar dzo pre cy zyj ną ana li zę po trzeb
– to wszyst ko skut ko wać bę dzie
ko niecz no ścią istot nej zmia ny
w per cep cji, otwar to ści na no wo ści
i ape ty cie na no we ry zy ka po stro -
nie ubez pie czy cie li. W 2018 r. ob -
ser wo wać bę dzie my za tem dru gą
mło dość po rów ny wa rek ubez pie -
cze nio wych, in dy wi du al nych bądź
de dy ko wa nych wą skim gru pom
od bior ców ofert i wresz cie prze cie -
ra ją cych pierw sze szla ki pro jek tów
in sur te cho wych – pro gno zu je 
eks pert ANG Spół dziel ni. ■

PROGNOZY EKSPERTA ANG SPÓŁDZIELNI 

Ubezpieczeniowe trendy 2018 roku 
Pomimo widma wejścia w życie nowej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 2017 r. minął 

w branży głównie pod znakiem działań pozalegislacyjnych. Obserwowaliśmy wzmożone działania 

w sektorze ubezpieczeń medycznych, a także pierwsze kroki w stronę ochrony przed cyberatakami. 

W 2018 r. możemy spodziewać się przede wszystkim bogatszej oferty ubezpieczeń spersonalizowanych

– przewiduje Michał Kwasek z ANG Spółdzielni.

Michał Kwasek

ZDANIEM EKSPERTÓW SOLLERS CONSULTING

Nowe prawo wymusi zmiany
technologiczne w branży
W

ma ju za cznie obo wią zy wać
RODO, czy li unij ne Ogól ne Roz -
po rzą dze nie o Ochro nie Da nych

Oso bo wych. Na ło ży ono sze reg re stryk cyj -
nych obo wiąz ków na wszyst kie pod mio ty,
któ re gro ma dzą i prze twa rza ją in for ma cje
o swo ich klien tach. Unij ne pra wo ozna cza
dla ubez pie czy cie li ko niecz ność wy mia ny
więk szo ści for mu la rzy, klau zul i zgód
na prze twa rza nie da nych, zwe ry fi ko wa nie
wszyst kich pro ce sów pod ką tem bez pie -
czeń stwa ta kich in for ma cji i wdro że nia no -
wej in fra struk tu ry IT, któ ra to za gwa ran tu je.

Ko lej nym wy zwa niem jest dy rek ty wa
PSD2 (Pay ment Se rvi ces Di rec ti ve), od -
po wia da ją ca na dy na micz ny wzrost e -com -
mer ce oraz po ja wie nie się firm i start -
-upów, któ re ofe ru ją usłu gi fi nan so we
za po śred nic twem no wych tech no lo gii. 

– Chcą czy nie, ubez pie czy cie le mu szą
być in no wa cyj ni. Re gu la cje praw ne, któ re
po ja wią się za chwi lę – ta kie jak RODO,
PSD2 i dy rek ty wa o po śred nic twie ubez pie -
cze nio wym – wy mu szą na ubez pie czy cie -
lach klien to cen trycz ność. W tym ce lu trze ba
stwo rzyć ca łe oto cze nie in no wa cyj ne – mó -
wi agen cji in for ma cyj nej New se ria Biz nes
Piotr Pa stusz ka, me ne dżer Sol lers Con -
sul ting.

PSD2 wpły nie na kształt ca łe go ryn ku
usług fi nan so wych, przede wszyst kim ban -
ków. Wpro wa dzi no we ro dza je usług 

– usłu gę ini cjo wa nia trans ak cji (PIS –
pay ment in i tia tion se rvi ce) oraz usłu gę
do stę pu do in for ma cji o ra chun ku (AIS –
ac co unt in for ma tion se rvi ce). Dzię ki nim
ubez pie czy cie le mo gą zy skać do stęp
do in for ma cji o klien tach, któ re do tych -
czas by ły za re zer wo wa ne tyl ko dla ban -
ków (np. da ne trans ak cyj ne, in for ma cje
zgro ma dzo ne na ra chun ku ban ko wym). 
– Klient bę dzie mógł za po śred nic twem jed -
ne go na rzę dzia fi nan so we go ko rzy stać z do -
bro dziejstw ban ko wych, ubez pie cze nio wych
i in we sty cyj nych. Ubez pie czy cie le mu szą się
stać in no wa cyj ni w otwar ciu swo jej ar chi tek -
tu ry na świat. To jed no z wy zwań. Ko lej nym
jest kon cen tra cja na klien cie i by cie smart.
Wy ko rzy stu jąc na rzę dzia bu si ness in tel li -
gen ce i sztucz ną in te li gen cję, ubez pie czy cie -
le bę dą mo gli wy ła pać naj bar dziej ko rzyst -
ny mo ment i do ra dzić klien to wi, co ma ku -
pić, przy oka zji speł nia jąc wy ma ga nia re gu -
la cji IDD – mó wi Piotr Pa stusz ka.

Dy rek ty wa o dys try bu cji ubez pie czeń
(IDD) bę dzie mieć naj więk szy wpływ
na kształt ryn ku ubez pie cze nio we go. 
Dla dys try bu to rów i to wa rzystw IDD

ozna cza ko niecz ność do sto so wa nia do ku -
men ta cji, in fra struk tu ry IT i zmia ny wie lu
pro ce sów.

– W przy szło rocz nych in we sty cjach sek to -
ra ubez pie czeń istot ne bę dą zmia ny na rzu -
co ne przez wcho dzą ce w ży cie re gu la cje
praw ne. RODO czy dy rek ty wa dys try bu cyj -
na na kła da ją no we obo wiąz ki, wy mu sza ją
do sto so wa nie wszyst kich cen tral nych sys te -
mów, zo sta wia jąc nie wie le miej sca na in no -
wa cyj ne roz wią za nia – po wie dział Mi chał
Tro chim czuk, part ner za rzą dza ją cy Sol -
lers Con sul ting. Pod kre ślił, że obec nie
bran ża ubez pie cze nio wa w Pol sce jest do -
syć in no wa cyj na na tle in nych ryn ków,
pro ce sy i in fra struk tu ra IT są bar dziej no -
wo cze sne. To mo że się jesz cze zmie nić,
po nie waż po wsta je bar dzo wie le start -
-upów zwią za nych z ubez pie cze nia mi,
któ re wy ko rzy stu ją no we tech no lo gie.

Mi chał Hu cał, czło nek za rzą du Na tio -
na le -Ne der lan den, oce nia, że ubez pie czy -
cie le mu szą in we sto wać przede wszyst -
kim w IT, po nie waż więk szość do tych cza -
so wych sys te mów jest już prze sta rza ła.
Efek tem jest lu ka mię dzy moż li wo ścia mi

sek to ra ubez pie czeń a tym, co ofe ru ją
klien tom in ne ga łę zie go spo dar ki.

– Klien ci za uwa ża ją, że w in nych bran -
żach roz wój no wo cze snych tech no lo gii był
więk szy niż w ubez pie cze niach. Dla te go
ubez pie czy cie le mu szą nad go nić ten dy -
stans. Przy szłość pro duk tów ubez pie cze nio -
wych to pro sto ta i wyj ście na prze ciw po trze -
bom klien tów – po win ny one od po wia dać
na kon kret ną po trze bę klien ta w da nym
cza sie i być na ty le pro ste, że by klient je zro -
zu miał i chciał je ku pić – pod kre śla Mi chał
Hu cał.

Eks pert za uwa ża, że ubez pie czy cie le
po win ni brać przy kład z sek to ra ban ko we -
go, któ ry w ostat nich la tach bar dzo się roz -
wi nął i po sta wił na in no wa cje. To w du żej
mie rze za słu ga kon ku ren cji ze stro ny fin -
te chów, czy li in no wa cyj nych pod mio tów
ofe ru ją cych usłu gi płat ni cze za po śred nic -
twem no wych tech no lo gii. Ubez pie czy cie -
le nie ma ją tak sil nej mo ty wa cji do zmian
i wdra ża nia in no wa cji, po nie waż w tej
bran ży kon ku ren cja ze stro ny in sur te -
chów nie jest na ra zie zbyt sil na, ale to się
mo że zmie nić. ■

Ubezpieczyciele muszą mocniej postawić na innowacje i inwestować w infrastrukturę IT, jeżeli

chcą wykorzystać szansę na rozwój, jaką stworzą im nowe wymogi prawne, które wejdą w życie

w 2018 r. W nadchodzących miesiącach zakłady skupią się jednak przede wszystkim 

na dostosowywaniu do nowych przepisów.

www.gu.com.pl Zamów nasz codzienny, darmowy newsletter



R
ok 2017 ob fi to wał w wy da -
rze nia o istot nym zna cze -
niu dla bran ży ubez pie cze -

nio wej w Pol sce, choć nie mia ły
one prze ło mo we go cha rak te ru dla
ryn ku i klien tów. War to jed nak
pod kre ślić, że świad czą one
o tym, że ry nek roz wi ja się nie
tra cąc z oczu dzia łań na rzecz
więk szej pro fe sjo na li za cji i przej -
rzy sto ści. Moż na wręcz rzec, że
wy da rzeń te go ro dza ju by ło
na ty le du żo, że trud no jest je
wszyst kie ze brać z uwa gi na ich
ob fi tość. War to więc od no to wać
te naj istot niej sze.

Na pierw szy plan wy su wa się
w tym kon tek ście ak tyw ność 
Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go
w za kre sie cy wi li zo wa nia kry te -
riów i za sad usta la nia świad czeń
w szko dach oso bo wych. Po wo ła -
ne Fo rum za do śću czy nień z suk -
ce sem za koń czy ło swo je pra ce
w za kre sie te go ro dza ju świad -
czeń dla osób bli skich w przy -
pad ku śmier ci po szko do wa ne go. 

Pro blem za do śću czy nień
za szko dy nie ma jąt ko we wy pła -
ca nych z po lis OC stał się jed ną
z istot nych przy czyn od no to wa -
nych w po przed nich la tach pro -
ble mów fi nan so wych za kła dów
ubez pie czeń, któ re skut ko wa ły
wzro stem wy so ko ści skła dek,
a jed no cze śnie wy wo ły wał istot -
ne na pię cia mię dzy po szko do wa -
ny mi a ubez pie czy cie la mi. W tej
sy tu acji ko niecz ne by ło pod ję cie
przez nad zór dzia łań zmie rza ją -
cych do wy wa że nia in te re sów
wszyst kich za in te re so wa nych
pod mio tów, tj. ubez pie cza ją cych
opła ca ją cych skład ki, po szko do -
wa nych oraz za kła dów ubez pie -
czeń z punk tu wi dze nia ochro ny
ich wy pła cal no ści. 

Przy ję te już wcze śniej przez
Ko mi sję re ko men da cje ob ję ły or -
ga ni za cję i za rzą dza nie pro ce -
sem oraz spo sób pro wa dze nia
po stę po wa nia w spra wie wy płat
od szko do wań. Na to miast dzia ła -
nia Fo rum za do śću czy nień kon -
cen tro wa ły się przede wszyst kim
na prze glą dzie do tych cza so we go
orzecz nic twa są do we go oraz po -
ten cjal nych spo so bach unor mo -
wa nia za sad usta la nia wy so ko ści
na leż nych świad czeń. 

Dys ku sja na ten te mat trwać
bę dzie na dal. Pre zen to wa ne by ły
i są opi nie za po zo sta wie niem
sta tus quo. Tym nie mniej po wo ła -
nie Fo rum i wy nik prac do bit nie
świad czą, że po pierw sze KNF
jest za in te re so wa na i po dej mu je
prak tycz ne kro ki w ce lu unor mo -
wa nia na sze go ryn ku, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem kwe stii
od szko do waw czych, a po dru gie,
że mi mo spo rych róż nic w po dej -
ściu do tej kwe stii, ist nie je rze -
czy wi ste za in te re so wa nie współ -
pra cą wszyst kich pod mio tów

dzia ła ją cych na na szym ryn ku.
Na le ży mieć na dzie ję, że ko lej ne
kro ki w tej mie rze za pew nią kon -
ty nu ację te go waż ne go pro ce su.

War ty mi uwa gi są rów nież
dzia ła nia Ubez pie cze nio we go
Fun du szu Gwa ran cyj ne go w za -
kre sie: wdra ża nia pro gra mu 
wy kry wa nia wy łu dzeń, udo stęp -
nie nia on li ne hi sto rii ubez pie cze -
nia, za an ga żo wa nia w two rze nie 
Tu ry stycz ne go Fun du szu Gwa -
ran cyj ne go oraz po pu la ry za cji
świa do mo ści ubez pie cze nio wej
w za kre sie isto ty i ko niecz no ści
ubez pie cza nia się w za kre sie obo -
wiąz ko we go ubez pie cze nia OC.

Cie ka we re flek sje i nie wąt pli -
wie sty mu la cje do dal sze go dzia -
ła nia przy nio sły ba da nia prze -
pro wa dzo ne przez UFG. Wska -
zu ją one, że zmia nie ule ga ją po -
sta wy Po la ków wo bec zja wi ska
bra ku obo wiąz ko we go ubez pie -
cze nia OC. Dwu krot nie wzrósł
od se tek an kie to wa nych, któ rzy
nie ak cep tu ją jaz dy nie ubez pie -
czo nym au tem. Nie chęt na te mu
wy kro cze niu jest dziś bli sko jed -
na czwar ta re spon den tów – wy -
ni ka z naj now szych ba dań son -
da żo wych Ubez pie cze nio we go
Fun du szu Gwa ran cyj ne go. Jesz -
cze sześć lat te mu by ło to naj -
mniej na pięt no wa ne za cho wa nie
na dro dze. Za ostrze niu ule gły
rów nież po glą dy od no śnie sank -
cji za brak OC. Ro śnie bo wiem
licz ba kie row ców opo wia da ją -
cych się za od ho lo wa niem nie -
ubez pie czo nych po jaz dów na po -
li cyj ny par king. Wyż szy jest też
od se tek osób po pie ra ją cych od -
bie ra nie nie ubez pie czo nym re cy -
dy wi stom upraw nień do kie ro wa -
nia po jaz dem.

Oprócz te go sześć firm – po -
sia da ją cych łącz nie 70% ryn ku
ubez pie czeń ma jąt ko wych w Pol -
sce – przy stą pi ło do pro gra mu
pi lo ta żo we go Ubez pie cze nio we -
go Fun du szu Gwa ran cyj ne go,
któ re go ce lem jest zwięk sze nie
wy kry wal no ści oszustw w ca łej
bran ży. Są to m.in.: Com pen sa,
ERGO He stia, Ge ne ra li, In ter -
Risk oraz War ta. Cho dzi o uru -
cho mie nie no wej ba zy da nych
ubez pie cze nio wych (BDU), któ -
ra utrud ni prze stęp com wy łu dza -
nie od szko do wań. 

Ce lem bu do wy i pro wa dze nia
ba zy, któ ra ma za wie rać za rów no
da ne o po li sach ma jąt ko wych, jak
i o po li sach na ży cie, jest – we -
dług usta wy – prze ciw dzia ła nie na -
ru sze niu in te re sów uczest ni ków
ryn ku ubez pie cze nio we go. Po zwo li
ona mię dzy in ny mi na iden ty fi ka -
cję wie lo krot nych rosz czeń do ty -
czą cych te go sa me go zda rze nia
ubez pie cze nio we go (wy pad ku),
czy li za po bie ga nie sy tu acjom,
gdy do cho dzi do wy łu dze nia
świad cze nia w wy ni ku zgło sze nia
tej sa mej szko dy do kil ku róż nych
ubez pie czy cie li czy też iden ty fi -
ka cję zda rzeń fin go wa nych. 

To dłu go ocze ki wa ny pro jekt
zmie rza ją cy za rów no do ochro ny
in te re sów osób ubez pie czo nych,
jak i fi nan sów ubez pie czy cie li. 

UFG roz po czął rów nież dzia -
łal ność w za kre sie ob słu gi Tu ry -
stycz ne go Fun du szu Gwa ran cyj -
ne go, któ ry sta no wi swo isty II fi -
lar za bez pie czeń dla tu ry stów
w przy pad ku nie wy pła cal no ści 
to uro pe ra to ra. Gwa ran tu je do dat -
ko we środ ki, w sy tu acji gdy: a) to -
uro pe ra tor nie mo że za pew nić po -
wro tu swo ich klien tów do kra ju,
a środ ki z I fi la ru oka zu ją się nie -
wy star cza ją ce, bądź b) środ ki
z za bez pie cze nia fi nan so we go
biu ra nie wy star cza ją na po kry cie
wszyst kich rosz czeń zgło szo nych
przez je go klien tów w związ ku
z nie zre ali zo wa ny mi wy jaz da mi
(w ca ło ści lub czę ści). Wraz z uru -
cho mie niem Fun du szu, w li sto pa -
dzie 2016 r., to uro pe ra to rzy zo bo -
wią za ni zo sta li do prze ka zy wa nia
do TFG: co mie sięcz nych de kla ra -
cji o sprze da nych im pre zach oraz
skład ki prze zna czo nej na do dat -
ko we za bez pie cze nie tu ry stów. 

Ko lej ną in sty tu cją, któ ra pod -
ję ła wy zwa nie zmie rze nia się 
z dłu go ocze ki wa ny mi dzia ła nia -
mi, by ła Pol ska Izba Ubez pie czeń.

Wy szła z ini cja ty wa mi za rów no
me ry to rycz ne go, jak i wi ze run -
ko we go wspar cia ryn ku. Wy pra -
co wa ła ra por ty pre zen tu ją ce zna -
cze nie ubez pie czeń dla klien tów,
po szko do wa nych, jak też go spo -
dar ki kra ju. Nie za bra kło tak że
miej sca na spra wy zwią za ne
z prze ciw dzia ła niem prze stęp -
stwom oraz na stra te gię po pra -
wy bez pie czeń stwa dro go we go
w Pol sce. Ta ostat nia to waż ny
głos śro do wi ska ubez pie cze nio -
we go, wzy wa ją cy do uczy nie nia
za dość ko niecz no ści po pra wy 
sy tu acji na na szych dro gach.

War to tak że od no to wać nor -
ma li za cję ta ryf w za kre sie obo -
wiąz ko we go OC ko mu ni ka cyj ne -
go. Po gwał tow nych, szcze gól nie
z punk tu wi dze nia klien tów i wi -
ze run ko wo nie ko rzyst nych,
wzro stach cen na stą pi ła sta bi li -
za cja. Do brze, że zmia na ta ryf
zo sta ła po wszech nie za uwa żo -
na i wy wo ła ła oży wio ną dys ku -
sję. Był to zim ny otrze źwia ją cy
prysz nic dla wszyst kich uczest ni -
ków, za rów no ubez pie czy cie li,
jak i ich klien tów oraz po szko do -
wa nych. Mi mo wspo mnia nej już
sta bi li za cji na le ży jed nak za uwa -
żyć, że w sto sun ku do ry zy ka

skład ki ubez pie cze nio we nie
osią gnę ły jesz cze za do wa la ją ce -
go po zio mu.

Na ko niec nie chaj w tej becz ce
mio du po ja wi się ma ła łyż ka
dzieg ciu, ja ką bez wąt pie nia by ła
for ma od dzia ły wa nia na za kła dy
ubez pie czeń za sto so wa na przez
Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go
w od nie sie niu do nie współ mier -
nych do ry zy ka ta ryf w za kre sie
obo wiąz ko we go OC ko mu ni ka -
cyj ne go sprzed wie lu lat. Na kła -
da nie wy so kich kar fi nan so wych
na le ży uznać za ana chro nicz ne.
Po pierw sze ob cią ża ją one po -
śred nio sa mych ubez pie cza ją -
cych, a po dru gie po czę ści by ły
one skut kiem pa syw no ści sa me -
go nad zo ru. Czy ni to sank cje
nie co prze sa dzo ny mi.

Tym nie mniej 2017 r. był z pew -
no ścią uda ny, je śli cho dzi o wy da -
rze nia wpły wa ją ce na dal szy roz -
wój ryn ku. Ob ję ły sze ro kie spek -
trum zja wisk od wzmac nia nia pro -
klienc kie go po dej ścia, po wspie ra -
nie bez pie czeń stwa fi nan so we go
za kła dów ubez pie czeń.

Ma riusz Wich tow ski

pre zes za rzą du PBUK
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PREZES PBUK PODSUMOWUJE

Rok ważnych inicjatyw rynkowych
Sektor ubezpieczeń ma za sobą dobry rok. Dobry między innymi ze względu na dużą liczbę wydarzeń,

które wzmacniały proklienckie podejście, a także wspierały bezpieczeństwo finansowe zakładów. 

Tym, co szczególnie ważne, jest fakt, że zaangażowane były w nie wszystkie strony zainteresowane

kwestiami ochrony ubezpieczeniowej w Polsce.

S
pe cy fi ka cze skie go ryn ku zo sta ła przed -
sta wio na na spo tka niu zor ga ni zo wa nym
przez PBUK. Szcze gó ły za pre zen to wał

Ja kub Hra dec, eks pert w cze skim Biu rze Zie -
lo nej Kar ty (Ce ska Kan ce lar Po ji sti te lu).

Cze chy to kraj li czą cy 10,5 mln miesz kań -
ców. Za re je stro wa nych jest tam 8,4 mln po jaz -
dów me cha nicz nych. Ubez pie czo nych jest
7,7 mln, czy li po tam tej szych dro gach po ru sza
się po nad 8% po jaz dów bez OC (za re je stro wa -
nych nad We łta wą). Na cze skim ryn ku ubez pie -
czeń ko mu ni ka cyj nych li kwi do wa nych jest bli -
sko 260 tys. szkód rocz nie. Po nad 2,5 tys. z nich
po wo du ją kie ru ją cy bez OC. Ase ku ra to rzy zbie ra -
ją w Cze chach rocz nie ok. 750 mln eu ro skład ki.

Jesz cze kil ka na ście lat te mu w pra wo daw -
stwie te go kra ju nie ist nia ło po ję cie za do śću -
czy nie nia. Wpro wa dzo no je w 2004 r. i od ra -
zu kwo ty zo sta ły ustan da ry zo wa ne. Dla bli -
skich ofiar śmier tel nych wy pad ków wpła ca się:

● 240 tys. cze skich ko ron dla mał żon ka,
dziec ka, ro dzi ca (ok. 40 tys. zł),

● 85 tys. cze skich ko ron dla ro dzi ca za stra -
tę nie na ro dzo ne go dziec ka (ok. 14 tys. zł),

● 175 tys. cze skich ko ron dla ro dzeń stwa
(ok. 29 tys. zł),

● 240 tys. cze skich ko ron dla każ dej in nej
bli skiej oso by ży ją cej ze zmar łym w chwi li wy -
pad ku we wspól nym go spo dar stwie do mo wym.

Na te re nie każ de go pań stwa człon kow skie -
go Sys te mu Zie lo nej Kar ty funk cjo nu ją in ne,
choć po dob ne, sys tem praw ny, stan dard ubez -
pie cze nio wy i prak ty ka od szko do waw cza.

– Róż ni ce dzie lą ce po szcze gól ne ryn ki ma ją
szcze gól nie du że zna cze nie dla po szko do wa nych
do cho dzą cych rosz czeń po trans gra nicz nych wy -
pad kach i ko li zjach dro go wych. Oso by po cho -
dzą ce z in ne go kra ju niż ten, w któ rym do szło
do zda rze nia, czę sto ma ją błęd ne wy obra że nie,
że spo sób za ła twie nia spra wy bę dzie miał ta ki
prze bieg, do ja kie go przy wy kły w swo jej oj czy -
źnie. Nic bar dziej myl ne go. Wła śnie dla te go sta -
ra my się przy bli żać te róż ni ce, aby za rów no
prak ty cy ryn ku ubez pie cze nio we go, jak i – z ich
po mo cą – klien ci, mie li świa do mość ich wy stę po -
wa nia. Stąd PBUK dwa ra zy do ro ku or ga ni zu je
spo tka nie z przed sta wi cie la mi in nych eu ro pej -
skich ryn ków – mó wi Ma riusz Wich tow ski,
pre zes PBUK.

Spo tka nia te umoż li wia ją przed sta wie nie
nie tyl ko twar dych da nych ryn ko wych, ale tak -
że roz ma itych cie ka wo stek, spe cy ficz nych dla
każ de go pań stwa. W se mi na riach bio rą udział
– oprócz ubez pie czy cie li, człon ków PBUK 
– tak że przed sta wi cie le Urzę du Ko mi sji Nad -
zo ru Fi nan so we go, Rzecz ni ka Fi nan so we go
czy Pol skiej Izby Ubez pie czeń. 

■

Czechy to kraj mający podobne doświadczenia w zakresie

kształtowania procedur związanych z likwidacją szkód

komunikacyjnych. Jednak niektóre rozwiązania zostały w tym kraju

wprowadzone na innych zasadach niż w Polsce – wskazuje Polskie

Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

PBUK INFORMUJE

W Czechach zadośćuczynienia są
ustandaryzowane
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VIG: łą cze nie pod mio tów

i wzmac nia nie ban cas su ran ce
Vien na In su ran ce Gro up po łą czy dwie na le żą ce do gru py
fir my w Cze chach. Po dob ne ru chy wy ko nu je w Chor wa cji,
a wcze śniej na Wę grzech, w Sło wa cji i Au strii. VIG pla nu je
fu zję swo jej cze skiej spół ki za leż nej Po jišťovna České
Spořitel ny (PČS) z na le żą cą do gru py fir mą Ko ope ra ti va Po -
jišťovna, któ ra bę dzie obo wią zy wać od 1 stycz nia 2019 r.
De cy zja o po łą cze niu dwóch firm na le żą cych do gru py
na jej dru gim co do wiel ko ści ryn ku sta no wi na stęp ny krok
re ali za cji stra te gii łą cze nia kom pe ten cji, z per spek ty wą
na wzmoc nie nie dzia łal no ści ban cas su ran ce. – Dzię ki do -
sko na łe mu, dłu go trwa łe mu part ner stwu stra te gicz ne mu
firm na szej gru py, Ko ope ra ti va i Po jišťovna České
Spořitel ny ze spół ką za leż ną Er ste Gro up, Česká Spořitel -
na, od gry wa my zna czą cą ro lę na cze skim ryn ku ban cas -
su ran ce. Na szym ce lem jest wzmoc nie nie po zy cji przez
dal szą eks pan sję w sek to rze non -li fe – wy ja śnia dy rek tor
ge ne ral na VIG, Eli sa beth Sta dler. Klien ci Česká Spořitel -
na od nio są ko rzyść z po sze rze nia ofer ty pro duk to wej,
zwłasz cza w ubez pie cze niach ma jąt ko wych. Po su nię cie
jest rów nież zgod ne z ce lem po pra wy ob słu gi klien ta w tym
seg men cie i uspraw nie nia pro ce sów ad mi ni stro wa nia. 
Po dob nie w Chor wa cji VIG łą czy na le żą ce do gru py fir my,
aby wspo móc dys try bu cję ban cas su ran ce. Chor wac ki pod -
miot ban ko wo -ubez pie cze nio wy Er ste Osi gu ran je ma się
po łą czyć z Wie ner Osi gu ran je pod ko niec kwiet nia 2018 r.
VIG spo dzie wa się ska pi ta li zo wać moc ne stro ny swo ich
dwóch chor wac kich ma rek przez po łą cze nie ich w jed ną fir -
mę, co bę dzie słu żyć po sze rze niu biz ne su ban cas su ran ce.
– Łą cze nie za so bów i kom pe ten cji firm bę dzie ge ne ro -
wać mak si mum ko rzy ści dla klien tów, ban ku i ubez pie -
czy cie la – po wie dzia ła Sta dler. – Mar ka ban cas su ran ce
rów nież po zo sta nie na swo im miej scu dla klien tów spół -
ki za leż nej Er ste Gro up w Chor wa cji.    (In tel li gent In su rer)

Mu nich Re: zwięk sze nie udzia łu

w Glo bal Ae ro spa ce
Do star cza ją ca ubez pie cze nia dla lot nic twa i ko smo nau ty ki
fir ma Glo bal Ae ro spa ce z sie dzi bą w Lon dy nie ogło si ła za -
war cie umo wy z Mu nich Re, do ty czą cej za ku pu do dat ko -
wych 11% udzia łów w Glo bal Ae ro spa ce Un derw ri ting 
Ma na gers, fir mie za rzą dza ją cej Glo bal Ae ro spa ce Po ol.
W na stęp stwie akwi zy cji Mu nich Re bę dzie po sia dać 51%,
a po zo sta łe 49% na dal bę dzie w po sia da niu spół ki za leż nej
Berk shi re Ha tha way. – Ma my szczę ście, że stoi za na mi
dwóch tak sil nych i za an ga żo wa nych udzia łow ców
– sko men to wał dy rek tor ge ne ral ny Glo bal Ae ro spa ce 
Un derw ri ting Ma na gers, Nick Brown. – Dla na szych
klien tów, człon ków po olu i pra cow ni ków to rzecz nor -
mal na. Udział Mu nich Re w Glo bal Ae ro spa ce Po ol wzro -
śnie o 5% od 1 stycz nia 2019 r. We dług in for ma cji po da -
nych na stro nie in ter ne to wej Glo bal Ae ro spa ce obec nie
udzia ły w po olu kształ tu ją się na stę pu ją co: Mu nich 
Re po sia da 44,96%; Na tio nal In dem ni ty 23,39%; To kio 
Ma ri ne i Ni chi do Fi re In su ran ce 12,37%; Map fre Glo bal 
Ri sks 10%; Mit sui Su mi to mo In su ran ce 9,28%.    

(In su ran ce Jo ur nal)

Lloyd’s: w ogniu kry ty ki
Lloyd’s of Lon don jest kry ty ko wa ny za wpro wa dze nie
ubez pie cze nia dla po sia da czy bro ni pal nej w USA. Kry ty -
cy nada li ubez pie cze niu mia no „ubez pie cze nia mor der -
stwa”. „The Ti mes” pi sze, że po li sa po ma ga wła ści cie lom
bro ni opła cić kosz ta praw ne w wy pad ku, gdy zda rzy im się
ko goś za strze lić. Na ro do we Sto wa rzy sze nie Strze lec kie
(Na tio nal Ri fle  As so cia tion) na swo jej stro nie in ter ne to wej
pro mu je po li sę wy sta wia ną przez Lloyd’s, któ ra po kry wa
kosz ta praw ne w ta kich wy pad kach, obie cu jąc wy pła tę
do 1 mln dol., je śli pro ces jest cy wil ny, i 100 tys. dol. w ra -
zie pro ce su kar ne go. Kry ty cy ostrze ga ją, że ta kie ubez -
pie cze nie mo że pro wa dzić do wzro stu licz by ofiar śmier tel -
nych bro ni pal nej, po nie waż nie po wstrzy mu je przed po -
cią gnię ciem za spust. Lloyd’s na ra zie nie od po wie dział
na kry ty kę.                                         (In tel li gent In su rer) 
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E
me ry tu ry są czę ścią pro duk tu, któ ry oka zał się
szczo dry dla klien tów, ale spo wo do wał du że
stra ty u ubez pie czy cie li pod czas kry zy su

z 2008 r. „Trans ak cja jest skom pli ko wa na i mo że roz -
paść się bez po ro zu mie nia” – ostrze ga ga ze ta „Wall
Stre et Jo ur nal”. Je śli zo sta nie za war ta, pój dzie śla -
dem po ro zu mie nia z po ło wy grud nia, za war te go
przez Hart ford Fi nan cial Se rvi ces Gro up za ok. 2
mld dol. Umo wa ta obej mu je ak ty wa ren to we, gdzie
gru pa pry wat nych firm ka pi ta ło wych po łą czy ła si ły.

Za rów no trans ak cja z Hart ford, jak i z Voya do ty -
czą pro duk tu oszczę dza nia eme ry tal ne go, zna ne go
ja ko ren ta zmien na. Jest ona po wią za na z ulgą po dat -
ko wą przy in we sto wa niu w ak cje i fun du sze ob li ga cji.
Przed kry zy sem ren ty by ły zwy kle sprze da wa ne
z gwa ran cja mi mi ni mal ne go do cho du na ca łe ży cie,
je śli fun du sze osią gnę ły sła be wy ni ki.

Voya i Hart ford wpro wa dzi ły gwa ran cje w 2000 r.
Kry zys fi nan so wy uwy pu klił jed nak ry zy ka zwią za ne
z gwa ran cja mi ubez pie czy cie li. Hart ford mia ła wie le
gwa ran cji, gdy ryn ki za ła ma ły się w 2008 r. W efek -
cie rząd mu siał udzie lić fir mie 3,4 mld dol. po mo cy,
aby mo gła speł nić zo bo wią za nia wo bec klien tów.

Wcze śniej szy wła ści ciel spół ki Voya, ho len der ska
fir ma ING Gro ep przy ję ła 10 mld dol. po mo cy
od rzą du Ho lan dii. Wa run kiem po mo cy by ło po zby -
cie się ubez pie czeń na ży cie w USA. Voya po bie ra ła
opła ty od zy sków zwią za nych z gwa ran cja mi. 
Nim sta ła się nie za leż ną fir mą no to wa ną na gieł dzie
w 2013 r., po prze dził to kil ku let ni okres sprze da ży
ak cji. Sa ma ING za prze sta ła sprze da ży rent 

zmien nych z gwa ran cja mi od 2010 r. Od te go cza su
Voya i in ni ubez pie czy cie le li kwi du ją swo je blo ki 
biz ne so we. W Eu ro pie np. fir ma ERGO zwią za na
z Mu nich Re czy Ge ne ra li.

Po pu bli ka cji „Wall Stre et Jo ur nal” ak cje Voya
sko czy ły o 4,5% do 46,15 dol. sztu ka. Zaś Apol lo
o 3,7% do 31,90 dol. sztu ka.

Apol lo ma do świad cze nie w bran ży ubez pie -
czeń na ży cie. Po kry zy sie fi nan so wym na wią zał
współ pra cę z Ja me sem Be lar di, by łym dy rek to rem
AIG, w ce lu na by cia od ubez pie czy cie li pa kie tów
ren to wych.

Dy rek tor  Be lar di sku pił się na sta łych ra tach,
któ re są bar dziej kon ser wa tyw nym pro duk tem
oszczęd no ścio wym niż zmien ne ren ty. Przy sta łych
ra tach ubez pie czy ciel obie cu je okre ślo ną rocz ną
sto pę opro cen to wa nia lub pła ci od set ki zgod nie
z bench mar ka mi ryn ko wy mi, jak np. in deks gieł do -
wy S&P 500.

Apol lo w grud niu 2016 r. prze jął spo łkę A the ne
Hol ding. Te raz fun dusz za ra bia głów nie na opła tach
nad zo ru ją cych kre dy ty, nie ru cho mo ści i in nych in we -
sty cjach, któ re wspie ra ją pro duk ty ren to we Athe ne.

Po trans ak cji Voy a Athe ne mo gła by prze jąć ka wa -
łek sta łych eme ry tur, ja ko część ca łe go pa kie tu,
twier dzą oso by zo rien to wa ne. Rzecz nicz ka Athe ne
od mó wi ła jed nak ko men ta rza. Wia do mo tyl ko, że
opła ty z aran ża cji Athe ne spra wi ły, że zy ski Apol lo
sta ły się bar dziej sta bil ne. Je go ak cje wzro sły o 52%
w cią gu 2017 r., osią ga jąc lep sze wy ni ki niż po rów ny -
wal ne spół ki gieł do we.                     Adam Wol ski

Firma Voya Financial Inc. prowadzi zaawansowane negocjacje, by sprzedać za ok.

50 mld dol. renty ze składek emerytalnych funduszowi Apollo Global Management.
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W
do tych cza so wej struk tu rze re gio nal nej Gru py Ge ne -
ra li Au stria by ła czę ścią re gio nu EMEA (Eu ro pa,
Bli ski Wschód, Afry ka). Obec nie Biu ro Re gio nal -

ne CEE bę dzie od po wie dzial ne za 11 kra jów, w któ rych
Gru pa Ge ne ra li mia ła po nad 16 tys. pra cow ni ków i w 2016
r. osią gnę ła przy cho dy ze skła dek w wy so ko ści 6 mld eu ro.
Od 2013 r. biu rem kie ru je dy rek tor re gio nal ny na CEE i dy -
rek tor ge ne ral ny Ge ne ra li CEE Hol ding BV z sie dzi bą
w Pra dze, Lu cia no Ci ri na. Sko men to wał on zmia nę: – No wa
struk tu ra re gio nal na stwo rzy no we moż li wo ści, za rów no dla Au -
strii, jak i dla po zo sta łych 10 kra jów skła da ją cych się do tych -
czas na re gion. Bę dzie my mo gli te raz im ple men to wać no we roz -
wią za nia po mię dzy kra ja mi, z ko rzy ścią dla na szych klien tów,
któ rych ba za li czy nie mal 15 mln lu dzi. To po su nię cie zde cy do -
wa nie przy czy ni się do osią gnię cia przez Gru pę ce lu stra te gii
„Pro ściej, mą drzej, szyb ciej”.

Au stria bę dzie re pre zen to wa na w ko mi te cie wy ko naw -
czym Ge ne ra li CEE Hol ding przez dwóch człon ków, któ rzy
oprócz te go bę dą człon ka mi za rzą du w Au strii. W struk tu rze
CEE Wal ter Ku pec bę dzie dy rek to rem ubez pie czeń, 
a Tho mas Plank dy rek to rem ope ra cyj nym.

By ły gu ber na tor Ban ku Na ro do we go Czech Mi ro slav 
Sin ger, obec nie dy rek tor ds. in sty tu cjo nal nych i głów ny eko -
no mi sta Ge ne ra li CEE Hol ding oraz pre zes ra dy nad zor czej
Česká po jišťovna, od dnia 1 stycz nia 2018 r. wcho dzi
w skład ko mi te tu wy ko naw cze go Ge ne ra li CEE Hol ding.
László Ilics po zo sta jąc na sta no wi sku w Ge ne ra li na Wę -
grzech, ja ko no wy czło nek ko mi te tu wy ko naw cze go obej mie
obo wiąz ki dy rek to ra dys try bu cji w re gio nie CEE.

Ge ne ra li jest nie za leż ną wło ską gru pą o sil nej po zy cji
mię dzy na ro do wej. Ubez pie czy ciel ist nie ją cy od 1831 r. jest
obec ny w po nad 60 kra jach. W 2016 r. przy cho dy ze skła dek
łącz nie prze kro czy ły 70 mld eu ro. Gru pa ze swo imi 74 tys.
pra cow ni ków na ca łym świe cie i 55 mln klien tów zaj mu je
wio dą cą po zy cję w Eu ro pie Za chod niej i co raz sil niej za zna -
cza swo ją obec ność na ryn kach Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej oraz Azji. W re gio nie CEE za li cza się do trój -
ki czo ło wych ubez pie czy cie li. ■

Austria staje się od 1 stycznia 2018 r.
wiodącym rynkiem Generali w Europie
Środkowej i Wschodniej (CEE). Nowa
struktura regionalna będzie nie tylko
odzwierciedlać silne więzi historyczne
między krajami regionu, ale też uwzględni
kluczową rolę, jaką odgrywała Austria, gdy
Generali wróciło do regionu w 1989 r. 

GRUPA GENERALI

Miejsce Austrii 
w nowej strukturze
regionalnej

G
e ne ra li Pan Eu ro pe dzia ła w Ir lan dii od 1999 r., ofe -
ru jąc w ca łej Eu ro pie roz wią za nia fi nan so we in we sty -
cyj ne i oszczęd no ścio we bo ga tym klien tom in dy wi du -

al nym – po da je por tal In tel li gent In su rer. Ma też ofer tę dla
firm, któ re chcą za pew nić świad cze nia ży cio we i ochron ne
swo im pra cow ni kom. 

Trans ak cja jest ele men tem re ali zo wa nej przez Ge ne ra li
stra te gii opty ma li za cji geo gra ficz nej, zwięk sze nia spraw no -
ści ope ra cyj nej i po pra wy alo ka cji ka pi ta łu.

Wkład Ge ne ra li Pan Eu ro pe w wy nik ope ra cyj ny gru py
wy niósł w 2016 r. ok. 20 mln eu ro. Fir ma po zo sta nie ak tyw -
na na ob sza rze świad czeń pra cow ni czych ja ko ir landz ki
part ner sie ci świad czeń pra cow ni czych Ge ne ra li, ob słu gu jąc
jej do tych cza so wych i przy szłych klien tów.

Cał ko wi ta su ma trans ak cji wy nie sie ok. 286 mln eu ro.
Dzię ki trans ak cji współ czyn nik wy pła cal no ści Gru py Ge ne -
ra li wg ure gu lo wań So lven cy II zwięk szy się o ok. 0,4 pp.,
a wy ge ne ro wa ny zysk po opo dat ko wa niu spo dzie wa ny jest
na po zio mie 56 mln eu ro.

Trans ak cja jest przed mio tem ak cep ta cji nad zo ru i jej 
fi na li za cja za pla no wa na jest na I poł. 2018 r. ■

Generali zawarło z Life Company
Conspolidation Group (LCCG) umowę
dotyczącą sprzedaży całego pakietu
udziałów w Generali Pan Europe.

Generali sprzedaje
Pan Europe

W
ie lu nie miec kich ubez pie czy cie li ży cio wych
sprze da wa ło w prze szło ści pla ny oszczęd no -
ścio we z gwa ran to wa ny mi sto pa mi pro cen to -

wy mi się ga ją cy mi na wet 4%. Ale przy obec nych sto -
pach pro cen to wych bli skich ze ru co raz trud niej jest
uzy skać zwro ty po trzeb ne, aby za pła cić ubez pie cza -
ją cym na leż ne im zy ski.

Re kor do wo ni skie sto py pro cen to we w po łą cze niu
z bar dziej ry go ry stycz ny mi eu ro pej ski mi za sa da mi
ka pi ta ło wy mi za war ty mi w dy rek ty wie So lven -
cy II skło ni ły nie któ re fir my do po zby wa nia się ope -
ra cji ubez pie czeń na ży cie. Cho dzi głów nie o fir mę
ERGO, po wią za ną z gi gan tem re ase ku ra cyj nym 
Mu nich Re, oraz nie miec ką spół kę na le żą cą do wło -
skiej gru py Ge ne ra li. Ale są też in ne.

– Obec nie ba da my sys tem, w któ rym ubez pie czo ny
mu si wy ra zić zgo dę na sprze daż umów ubez pie cze nio -
wych – po wie dzia ła An ja Kar li czek, spe cja list ka ds. fi -
nan sów w za rzą dzie CDU, do da jąc, że w przy pad ku
od cią ża ją cej po li ty ki, ubez pie czy cie le na ru szy li by za -
ufa nie mi lio nów swo ich klien tów, któ rzy po wie rzy li
im ka pi tał wart dzie siąt ki mld eu ro.

Frank Grund, szef nad zo ru ubez pie cze nio we go
w re gu la to rze ryn ku fi nan so we go Ba Fin, ostrzegł, że
wie lu in we sto rów znaj du ją cych się obec nie w fa zie
wy prze da ży prze ce nia swój po ten cjał ka pi ta ło wy.

Od po wia da jąc na hi sto rię „Spie gla”, jed no ze źró -
deł CDU stwier dzi ło, że ini cja ty wa po zo sta je jesz cze

na bar dzo wcze snym eta pie i że ja kie kol wiek kon kret -
ne kro ki by ły by nad in ter pre ta cją.

Wi ce pre zes CDU, Ralph Brin khaus, po wie dział
jed nak w li sto pa dzie 2017 r., że je go par tia nie chce
już ze zwa lać na sprze daż nie ren tow nych po lis ubez -
pie cze nio wych z jed nej fir my do dru giej. – Nie ste ty,
za uwa ża my, że dys ku tu je się co raz wię cej o od pły wach.
Pa nu je te za, że to, co nie da je już wy star cza ją cych zwro -
tów w ubez pie cze niach na ży cie, po win no być od rzu co -
ne – po wie dział Brin khaus.

Za mia ry po li ty ków wy wo łu ją kry ty kę to wa rzystw
ubez pie cze nio wych. Nie miec kie Sto wa rzy sze nie
Ubez pie czy cie li (GDV) z sie dzi bą w Ber li nie stwier -
dzi ło, że pro po no wa ne re gu la cje za kłó cą swo bo dę
po dej mo wa nia de cy zji przez przed się bior ców i prak -
tycz nie unie moż li wią re struk tu ry za cję to wa rzystw.

„Dal sze re gu la cje praw ne nie są ko niecz ne. Kon -
so li da cja lub prze nie sie nie ubez pie cze nia na ży cie
pod le ga już su ro wym prze pi som i kon tro lom Ba Fin”,
po wie dzia ło GDV w oświad cze niu.

Sto wa rzy sze nie stwier dzi ło jed nak, że umo wy
ubez pie cze nio we mo gą być prze no szo ne wy łącz nie
do in nych za kła dów ubez pie czeń na ży cie, któ re pod -
le ga ją pra wu nie miec kie mu. Ozna cza to, że tam tej -
sze spół ki, na le żą ce do za gra nicz nych wła ści cie li, bę -
dą mu sia ły sprze dać pa kie ty in nym fir mom dzia ła ją -
cym na nie miec kim ryn ku.

AW

Niemieccy Chrześcijańscy Demokraci (CDU) rozważają zreformowanie
przepisów dotyczących ubezpieczeń na życie, aby towarzystwa
ubezpieczeniowe miały trudności ze sprzedażą „spuszczanych” portfeli 
– poinformował pod koniec grudnia tygodnik „Der Spiegel”.

NIEMIECCY KONSERWATYŚCI PLANUJĄ REFORMĘ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Pacta sunt servanda, 
czyli umowy zobowiązują

A
scen sion i Pro vi den ce mo gą stwo rzyć łań -
cuch 191 szpi ta li w 27 sta nach Ame ry ki o rocz -
nych przy cho dach 45 mld dol. Zde tro ni zu ją

naj więk sze go do tych czas ope ra to ra HCA He al th ca re
Inc., któ ry ma 177 szpi ta li i w 2016 r. uzy skał przy -
cho dy 41,5 mld dol.

Roz mo wy trwa ją od kil ku mie się cy, twier dzi ga ze -
ta „Wall Stre et Jo ur nal”. In for mu je, że to czą się tak -
że ne go cja cje o za ku pie przez Hu ma na sie ci do mo -
wej opie ki le kar skiej Kin dred He al th ca re.

Oko ło 60% ame ry kań skich szpi ta li jest pry wat -
nych, ale ty pu non pro fit. Są one zwol nio ne z wie lu
po dat ków. W za mian świad czą dar mo we usłu gi pa -
cjen tom o ni skich do cho dach. Po zo sta łe są pań stwo -
we lub na sta wio ne na zysk i na le żą do klu czo wych
gra czy, jak HCA, Te net He al th ca re czy Com mu ni ty
He alth Sys tems.

Kon so li da cje w sek to rze zdro wia we dług pro wa -
dzą cych ozna cza bar dziej pre cy zyj ne za rzą dza nie
i za pew ni ko lej ne oszczęd no ści. Ale kry ty cy mó wią
o wzro ście cen usług i ogra ni cze niu wy bo ru dla cho -
rych. – Każ dy w tym wy ści gu sta ra się za jąć po zy cję
uprzy wi le jo wa ną – uwa ża prof. Mar tin Gay nor
z Car ne gie Mel lon Uni ver si ty.

To ob niż ka kosz tów opie ki by ła głów ną przy czy ną
fu zji CVS He alth z Aet na za 69 mld dol. – Ubez pie -
czy cie le sta ra ją się przy cią gać klien tów niż szy mi kosz ta -
mi – mó wi dr Brent D. Ful ton ze Scho ol of Pu blic
He alth Uni wer sy te tu Ka li for nij skie go w Ber ke ley.

Kon so li da cja sie ci szpi ta li stwo rzy no we gi gan ty.
Py ta nie, czy lep sze dla cho rych? Ope ra to rzy od kil ku
lat sta ra ją się po więk szać sys te my, kreu jąc po nad sta -
no we sie ci i cen tra re gio nal ne. Licz ba szpi ta li, któ re
sta ły się czę ścią sys te mu, wzro sła w la -
tach 2006–2016 o 20% – in for mu je Sto wa rzy sze nie

Szpi ta li Ame ry kań skich (AHA). Te sie ci kon so li du ją
usłu gi we wnątrz struk tu ry; ko or dy nu ją wy dat ki
na do sta wę le ków przez sie ci far ma ceu tycz ne i na rzę -
dzi do ope ra cji; re kru tu ją le ka rzy i spe cja li stów; 
a po tę gę wy ko rzy stu ją do ne go cja cji sta wek z ubez -
pie czy cie la mi.

Jest się o co bić. Wy dat ki na szpi ta le po chła nia -
ją 1/3 gi gan tycz nej kwo ty 3,3 bln dol. prze zna cza -
nych rocz nie na ochro nę zdro wia w USA.

Sie ci szpi ta li od gry wa ją co raz więk szą ro lę w ob -
ni ża niu kosz tów po za obiek ta mi, za trud nia jąc
w ośrod kach zdro wia le ka rzy pierw sze go kon tak tu
czy per so nel po go to wia. Wiel cy ope ra to rzy chcą też
utrzy mać pa cjen tów w swo ich pla ców kach, ogra ni -
cza jąc cho rym wy bór.

Jed nak szpi ta le ma ją pro blem. Zni ka ją ko rzy ści
z Oba ma ca re. W USA licz ba ho spi ta li zo wa nych
skur czy ła się o 0,6% w 2016 r., gdy rok wcze śniej
wzro sła o 1,2%, a w 2015 r. o 0,7%. Trend trwał
w 2017 r., na wet wśród naj więk szych ope ra to rów. 
Pa cjen ci, choć ma ją po li sy, to mu szą pła cić co raz
wię cej z wła snej kie sze ni. Re pu bli ka nie ata ku ją Oba -
ma ca re i żą da ją jej znie sie nia. Ro sną oba wy, że
w szpi ta lach spad nie licz ba pa cjen tów, gdyż licz ba
nie ubez pie czo nych Ame ry ka nów wzro śnie.

Ascen sion i Pro vi den ce to in sty tu cje Ko ścio ła ka -
to lic kie go. Po dob nie jak Di gni ty He alth i Ca tho lic
He alth In i tia ti ves, któ re też chcą się po łą czyć. Dys -
po nu ją sie cią 139 szpi ta li o przy cho dach 28,4 mld
dol. rocz nie. Fu zja ob ni ży kosz ty o 500 mln dol.
w cią gu 3 lat i zwięk szy kon ku ren cyj ność. – Chce my
być głów nym gra czem na dro dze po pra wy opie ki, ob niż -
ki kosz tów i szer sze go udzia łu w sys te mie – mó wi Lloyd
De an, pre zes Di gni ty. 

Adam Wol ski

SZPITALE W USA ŁĄCZĄ SIĘ W ODPOWIEDZI NA FUZJE UBEZPIECZYCIELI 

Ruszyła reakcja 
łańcuchowa
Wielkie sieci szpitali – Ascension i Providence St. Joseph Health – prowadzą
rozmowy o połączeniu się. Może powstać największa w USA grupa szpitalna, 
co ułatwi kontrolę nad rynkiem usług zdrowotnych.



S
zcze gó ło wa ana li za z wy ko -
rzy sta niem naj now szych me -
tod sta ty stycz nych po zwo li ła

na do kład ną oce nę ry zy ka oraz
stwo rze nie ta ry fy bar dziej do pa so -
wa nej do rze czy wi ste go kosz tu 
ry zy ka w wie lu seg men tach.
– Sku tecz ne do pa so wa nie nie sie ze
so bą moż li wość przy zna nia więk -
szych zni żek dla bez sz ko do wych
klien tów. Po nad to kie row cy, któ rym
mi mo bez sz ko do wej jaz dy przez
wie le lat przy tra fi ła się jed na szko -
da, nie bę dą ka ra ni w spo sób tak
do tkli wy jak do tych czas – tłu ma czy
Do man Re gul ski, dy rek tor De par -
ta men tu Ta ry fi ka cji w UNIQA.

Jak do da je dy rek tor, wpro wa -
dze nie zmian w ta ry fie OC by ło
ko niecz ne ze wzglę du na sy tu -
ację ryn ko wą ob ser wo wa ną
w tym seg men cie w ostat nich kil -
ku na stu mie sią cach. Skut kiem
ogól no ryn ko wych pod wy żek by -
ły bar dzo wy so kie staw ki, któ re
dla nie któ rych grup klien tów nie
od zwier cie dla ły spo dzie wa nej
szko do wo ści. 

– Do kład na oce na ry zy ka
i ana li za wpły wu na sprze daż po -
zwo li na po pra wie nie po zio mu
kon ku ren cyj no ści przy jed no cze -
snym za cho wa niu ade kwat no ści
skła dek do rze czy wi ste go ry zy ka –
mó wi Do man Re gul ski.

Oprócz zmian ta ry fo wych
UNIQA wpro wa dza tak że na ry -
nek no we au to as si stan ce, skie ro -
wa ne do klien tów in dy wi du al -
nych oraz flo to wych.

– Z ro ku na rok ro śnie licz ba
osób, któ re w ra zie awa rii po jaz du
ko rzy sta ją z po mo cy as si stan ce.
Ho lo wa nie au ta oraz po moc dro -
go wa to naj bar dziej uży tecz ne

usłu gi. Co wię cej, zwięk sza się tak -
że po ziom za do wo le nia klien tów –
tak wy ni ka z cy klicz ne go ogól no -
pol skie go ba da nia as si stan ce, któ re

prze pro wa dza Eu rop As si stan ce.
Ozna cza to, że usłu ga as si stan ce
po win na być do brze przy go to wa na
i re gu lar nie roz wi ja na przez ubez -
pie czy cie li, tak aby za spo ka ja ła po -
trze by klien tów – mó wi Ka ta rzy na
Ru man, dy rek tor De par ta men tu
Roz wo ju Pro duk tów UNIQA.

Przy za wie ra niu umo wy klien -
ci ma ją do wy bo ru je den z czte -
rech wa rian tów ubez pie cze nia.
Pod sta wo wy jest bez płat nie do -
da wa ny do pa kie tu ubez pie czeń
OC i AC. Za pew nia przede
wszyst kim po moc w ho lo wa niu
na te re nie Pol ski. Trzy ko lej ne

wa rian ty dzia ła ją na te re nie Pol -
ski i Eu ro py. 

– Z ba dań na sze go part ne ra
Eu rop As si stan ce wy ni ka, że Po la -
cy naj czę ściej ko ja rzą as si stan ce
z po mo cą dro go wą i też – obok ho -
lo wa nia au ta – naj czę ściej z niej
ko rzy sta ją. Tak że po za gra ni ca mi
Pol ski. Dla te go naj więk szą za le tą
no wych wa rian tów as si stan ce 
ko mu ni ka cyj ne go w UNIQA są
du że li mi ty ki lo me tro we przy ho lo -
wa niu sa mo cho du po awa rii, wy -
pad ku czy kra dzie ży oraz dłu gie
ter mi ny wy naj mu po jaz du za stęp -
cze go – mó wi Ka ta rzy na Ru man.

Naj szer szą po moc ofe ru je wa -
riant VIP Extra. Usłu ga ho lo wa -
nia na te re nie Pol ski nie jest
ogra ni czo na żad nym li mi tem,
a w przy pad ku zda rzeń na te re -
nie Eu ro py klient ma do dys po -
zy cji 1200 km. Oprócz te go
klien ci mo gą sko rzy stać z or ga ni -
za cji i po kry cia kosz tów wy naj -
mu sa mo cho du za stęp cze go
do 5 dni w na stęp stwie awa rii,
do 15 dni w na stęp stwie wy pad -
ku i do 30 dni w przy pad ku kra -
dzie ży au ta.

No we as si stan ce umoż li wia
rów nież m.in. po kry cie kosz tów
kon ty nu acji po dró ży po wy pad -
ku czy awa rii, za kwa te ro wa nie
w ho te lu na czas na pra wy au ta
czy opła ce nie po dró ży po po jazd
po zo sta wio ny do na pra wy po za
gra ni ca mi Pol ski. W ofer cie do -
stęp na jest tak że po moc tłu ma -
cza, in for ma cyj na, me dycz na,
a tak że w przy pad ku prze bi cia
opo ny, awa rii aku mu la to ra 
lub gdy za brak nie pa li wa.

– Ubez pie cze nie as si stan ce mo -
że mieć za kres pod sta wo wy lub ofe -
ro wać bar dzo roz bu do wa ną po moc,
w za leż no ści od wy bra ne go wa rian -
tu – do da je Ka ta rzy na Ru man.

Ubez pie czy ciel pod kre śla, że
obec ne zmia ny w ta ry fach OC
oraz wa rian tach as si stan ce to
pierw szy etap prac nad pa kie ta -
mi ko mu ni ka cyj ny mi. W 2018 r.
UNIQA pla nu je wpro wa dzić 
no we ta ry fy AC.                    

■
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Z
ba dań an kie to wych wy ni ka,
że an kie to wa ni nie są wca le
ta ki mi tra dy cjo na li sta mi, jak

mo gło by się wy da wać, i tak że w ob -
sza rze usług fi nan so wych i ubez pie -
czeń po dą ża ją za no wo cze sno ścią –
jak stwier dza Ewa Ol czak, Cu sto -
mer Suc cess Ma na ger mfind.

– Co praw da nie wiel ka (oko -
ło 6%) część kon su men tów de kla ru -
je przy wią za nie do ofer ty kon kret ne -
go ubez pie czy cie la, zna jo me go
agen ta czy nie chęć do zmia ny, wy -
po wia da nia umo wy i nad mier nych
for mal no ści z tym zwią za nych, ale
gdy uzy ska my kon ku ren cyj ną ce nę,
je ste śmy skłon ni do pod ję cia 

ko niecz ne go wy sił ku i wy bo ru opcji
ko rzyst niej szej pod wzglę dem eko -
no micz nym i użyt ko wym. W ca łym
tym pro ce sie po ma ga zresz tą wy -
kwa li fi ko wa ny do rad ca – wska zu je
Ewa Ol czak.

Z da nych ze bra nych przez
mfind.pl wy ni ka, że ce ny OC
wzro sły w ostat nim ro ku o oko -
ło 22%. Naj dro żej za po li sę pła cą
miesz kań cy War sza wy i Wro cła -
wia (śred nio 1513 i 1428 zł),
a kwo ta skład ki pra wie wszę dzie
prze wyż sza 1000 zł. Jesz cze rok
te mu w wie lu miej scach śred nia
kwo ta skład ki na OC oscy lo wa ła
w oko li cy 800–900 zł. ■

Wśród prawie 1000 ankietowanych przez mfind.pl

konsumentów około 85% deklaruje, że najważniejszym

czynnikiem przy wyborze komunikacyjnego

ubezpieczenia OC jest dla nich cena.

ANKIETA MFIND.PL 

Cena podstawowym
kryterium wyboru OC

O badaniu. Badanie ankietowe zostało wykonane przez
mfind.pl w październiku 2017 r. i objęło 1000 kierowców
zainteresowanych lub kupujących ubezpieczenie za pomocą
porównywarki mfind.

Po rów ny war ka przy ję ła do ana li zy na stę pu ją -
ce wa rian ty:

1. kie row ca ku pił pierw szy sa mo chód rok
po uzy ska niu pra wa jaz dy (w 2009 r.) i od tej
po ry je ździ bez sz ko do wo (wcze śniej nie był
wła ści cie lem, współ wła ści cie lem lub użyt kow -
ni kiem in ne go sa mo cho du);

2. kie row ca ku pił pierw szy sa mo chód czte ry
la ta po uzy ska niu pra wa jaz dy (w 2012 r.)
i od tej po ry je ździ bez sz ko do wo (jw.);

3. kie row ca ku pił pierw szy sa mo chód osiem
lat po uzy ska niu pra wa jaz dy (w 2016 r.)
i od tej po ry je ździ bez sz ko do wo (jw.).

Przy kła do wy po sia dacz sa mo cho du użyt ku -
je opla cor sę D 1.2 16V Co smo (2011 r.), obec -
nie ma 28 lat i jest bez dziet nym ka wa le rem
(wy ko ny wa ny za wód: pra cow nik biu ro wy).
Po uwzględ nie niu ww. wa rian tów oka za ło się,
że śred ni po ziom rocz nej skład ki za OC wy glą -
da na stę pu ją co: 

● Wa riant 1: 1068 zł (ce na ubez pie cze -
nia: 857 zł – 1670 zł); 

● Wa riant 2: 1100 zł (ce na ubez pie cze -
nia: 857 zł – 1670 zł);

● Wa riant 3: 1974 zł (ce na ubez pie cze -
nia: 1388 zł – 3549 zł).

Ubea.pl pod kre śla, że kie row ca ku pu ją cy
pierw sze au to czte ry la ta po otrzy ma niu pra wa

jaz dy nie jest moc no „ka ra ny” przez ubez pie -
czy cie li. – In na sy tu acja do ty czy na to miast oso -
by, któ ra do pie ro po ośmiu la tach od otrzy ma nia
pra wa jaz dy za ku pi ła pierw szą obo wiąz ko wą 
po li sę. Ta ki kie row ca za OC śred nio za pła ci 
o 906 zł/85% wię cej (róż ni ca w sto sun ku
do skład ki z wa rian tu nu mer 1) – mó wi An drzej
Praj snar, eks pert Ubea.pl. 

Przy kła do wy kie row ca mu siał by się li czyć
z jesz cze wyż szym kosz tem ubez pie cze nia, gdy -
by do pie ro w 2016 r. uzy skał pra wo jaz dy i za -
ku pił pierw szą obo wiąz ko wą po li sę. W ta kim
przy pad ku, ubez pie czy cie le za pro po no wa li by
na stę pu ją ce rocz ne skład ki za OC: LINK4
– 1913 zł, You Can Dri ve – 2054 zł, Go tha er
– 2100 zł, MTU – 2267 zł, Avi va – 2274 zł, 
Uni qa – 3549 zł.

Śred ni po ziom po wyż szych skła dek 
(2359 zł) jest znacz nie wyż szy na wet od wy ni -
ku z wcze śniej ana li zo wa ne go wa rian tu nu -
mer 3. Mo wa o sy tu acji kie row cy, któ ry do pie -
ro osiem lat po otrzy ma niu pra wa jaz dy za ku -
pił pierw sze ubez pie cze nie OC. – Jak wi dać,
uzy ska nie pra wa jaz dy kil ka lat wcze śniej (po mi -
mo bra ku hi sto rii ubez pie cze nio wej) sta no wi 
dla ubez pie czy cie li czyn nik nie co ob ni ża ją cy 
ry zy ko spo wo do wa nia wy pad ku – zwra ca uwa gę
Pa weł Ku czyń ski, pre zes Ubea.pl.  ■

Na podstawie własnych danych Ubea.pl sprawdziła, jakie stawki są

naliczane kierowcom, którzy po kilku latach od uzyskania prawa jazdy

kupują pierwsze auto i zaczynają regularnie jeździć. 

UBEA.PL PORÓWNUJE 

Przerwa w jeździe a cena ubezpieczenia

OFERTA UNIQA 

Zmiany w pakietach komunikacyjnych
UNIQA w Polsce przebudowuje swoją ofertę komunikacyjną. Ubezpieczyciel wprowadza nową strukturę

taryf OC. Największa zmiana będzie zauważalna w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

oraz nowych, ulepszonych wariantach assistance do OC ppm. Wkrótce nastąpią też zmiany taryf w AC. 

Do man Re gul ski

Ka ta rzy na Ru man
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W
pierw szym pół ro czu 2017 r.
fir ma Opo neo sprze da ła w su -
mie o 28,3% wię cej opon niż

w ana lo gicz nym okre sie ub.r. – Wraz
ze wzro stem sprze da ży pro duk tu ba zo -
we go wzra sta rów nież udział sprze da ży
ubez pie czeń. Co raz wyż sza świa do mość
klien tów do ty czą ca ewen tu al nych za gro -
żeń czy ha ją cych na dro dze spra wia, że
z ro ku na rok od no to wu je my wzrost za -
ku pu opon z ubez pie cze niem wzglę dem
wszyst kich za mó wień, a co za tym idzie
więk sze gro no za do wo lo nych klien tów 
– mó wi Ad rian Ko sme ja, za stęp ca 
kie row ni ka Dzia łu Ob słu gi Klien ta
Opo neo.

– Ubez pie cze nie opon sta je się co raz
po pu lar niej sze wśród klien tów. Koszt
rocz ne go ubez pie cze nia czte rech opon
o war to ści 1200 zł wy no si oko ło 60 zł.
Te go ty pu po li sy po ja wia ją się w ofer cie
ubez pie czy cie li co raz czę ściej. Wpro wa -
dza ją je rów nież de ale rzy. Wy bie ra jąc
ubez pie cze nie opon, war to zwró cić uwa -
gę na za kres ubez pie cze nia oraz ce nę.
Bar dzo waż ne jest to, ja ką licz bę zda -
rzeń ono obej mu je. Nie któ rzy ubez pie -
czy cie le za kre sem ochro ny ubez pie cze -
nio wej obej mu ją nie tyl ko opo ny, ale
rów nież in ne ele men ty, któ re zo sta ły
uszko dzo ne na sku tek złej na wierzch ni
na dro dze, np. fel gi, ob rę cze – mó wi 
Łu kasz Odal ski z agen cji ubez pie cze -
nio wej Opti ma Risk.

Pod sta wo wy za kres ochro ny obej -
mu je wy mia nę ko ła na miej scu zda rze -
nia, a je śli jest to nie moż li we, trans -
port sa mo cho du do warsz ta tu wul ka -
ni za cyj ne go. 

– Ku pu jąc no we opo ny, war to na być
do nich ubez pie cze nie o roz sze rzo nym
za kre sie ochro ny, któ re w przy pad ku po -
waż ne go uszko dze nia ogu mie nia gwa -
ran tu je rów nież zwrot kosz tów za ku pu
no wej opo ny. Ce na opo ny jest wy so ka,

a o uszko dze nie nie trud no. Koszt po li sy
w sto sun ku do ce ny opo ny jest re la tyw -
nie ni ski, za czy na się od kil ku na stu zło -
tych za sztu kę. W mo men cie gdy po ja wi
się nie prze wi dzia na, eks tre mal na sy tu -
acja na dro dze, na po moc ubez pie czy -
cie la moż na li czyć na te re nie Pol ski,
a na wet Eu ro py – mó wi Piotr Ru szow -
ski, dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu
Mon dial As si stan ce. 

Co raz rza dziej no we sa mo cho dy
wy po sa żo ne są w ko ło za pa so we. Ofe -
ro wa ne w za mian ze sta wy na praw cze
nie za wsze są sku tecz ne. 

– Dla nie któ rych kie row ców na pra wa
mo że być ogrom nym wy zwa niem. Szcze -
gól nie im po le ca my ta kie ubez pie cze nie.
Rów nież dla osób prze mie rza ją cych dłu -
gie dy stan se, no we tra sy, czę sto da le ko
od miej sca za miesz ka nia, ubez pie cze nie
jest bar dzo przy dat ne. Gdy po sia da my
ta kie za bez pie cze nie, wy star czy je den te -
le fon do Cen trum Ope ra cyj ne go i wy sła -
ny na miej sce fa cho wiec roz wią że pro -
blem – do da je Piotr Ru szow ski.       ■

Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie opon jako dodatek

do polisy komunikacyjnej, a także przy zakupie opon.

Ubezpieczenie zazwyczaj zapewnia pokrycie kosztów

holowania do serwisu wulkanizacyjnego, naprawy opony

lub zwrot kosztów nowej opony. 

MONDIAL ASSISTANCE 

Ubezpieczenie opon 
coraz bardziej popularne 

D
o zi my mu szą od po wied -
nio przy go to wać się kie -
row cy. – W za kre sach

ubez pie czeń au to ca sco i as si stan ce
znaj dzie my naj po pu lar niej sze zi -
mo we uster ki: od pro za icz nej stłucz -
ki na ob lo dzo nym par kin gu, po za -
mar z nię ty olej na pę do wy w fil trze
pa li wa. W mo men cie, gdy nasz
unie ru cho mio ny po jazd jest nam
po trzeb ny, po moc pro fe sjo na li sty
jest nie oce nio na – szcze gól nie w zi -
mo wej au rze, gdy czas spę dzo ny
na dwo rze chcie li by śmy ogra ni czyć
do mi ni mum. Pod czas wy bo ru
ubez pie cze nia po win ni śmy zwró cić
uwa gę na ogra ni cze nia do ty czą ce
po mo cy w ra mach awa rii. Szcze gól -
nie te do ty czą ce od le gło ści od na -
sze go miej sca za miesz ka nia do wy -
pad ku lub mak sy mal nej kwo ty, ja -
ką jest w sta nie wy pła cić nam ubez -
pie czy ciel w ra mach od szko do wa -
nia – za le ca Ma ciej Ku czwal ski,
eks pert CUK Ubez pie cze nia.

Se zon zi mo wy za chę ca do da le -
kich wy jaz dów. – Do pó ki po zo sta -
je my w Unii Eu ro pej skiej czy sze ro -
ko ro zu mia nej Eu ro pie Za chod niej,
pro blem utra ty ochro ny ubez pie cze -
nio wej nas nie do ty czy, po nie waż
wszyst kie kra je na le żą ce do Po ro zu -
mie nia Wie lo stron ne go ho no ru ją
pol skie OC. Je śli na to miast ce lem
na szej wy pra wy są pań stwa po ło żo -
ne w po łu dnio wo -wschod niej czę ści
na sze go kon ty nen tu, po win ni śmy
za opa trzyć się w Zie lo ną Kar tę,
czy li Mię dzy na ro do wy Cer ty fi kat
Ubez pie cze nia Ko mu ni ka cyj ne go.
Ina czej wy glą da spra wa AC 
– w tym wy pad ku wie lu ubez pie czy -
cie li po kry wa kosz ty tyl ko tych na -
praw, któ re są nie zbęd ne do bez -
piecz ne go po wro tu do Pol ski, gdzie

au to zo sta nie na pra wio ne do koń -
ca. Z ko lei as si stan ce, o czym rów -
nież war to pa mię tać, jest nie odzow -
ną po mo cą w kra jach, w któ rych
przy pró bie ko mu ni ka cji np. z me -
cha ni kiem lub po mo cą dro go wą,
spo tka my się z ba rie rą ję zy ko wą.
Kon sul tant za ła twi za nas wszel kie
for mal no ści, dzię ki cze mu unik nie -
my kosz tow nych i nie przy jem nych
nie po ro zu mień – do da je Ma ciej
Ku czwal ski. 

Po li są, w któ rą każ dy ama tor
nar ciar stwa po wi nien się wy po sa -
żyć, jest ubez pie cze nie zdro wot -
ne, obej mu ją ce do ce lo wy kraj po -
dró ży. W ra zie nie szczę śli we go
wy pad ku na za gra nicz nym sto ku
na le ży pa mię tać, że ce ny le cze nia
są tam du żo wyż sze niż w Pol sce. 

Zi ma to tak że okres wzmo żo -
ne go ry zy ka dla wła ści cie li do -
mów. – Gro żą nam za wa le nia da -
chów przy kry tych war stwą śnie gu,
któ rej nie utrzy ma ły ele men ty
kon struk cyj ne, za la nia spo wo do -
wa ne przez ten sam śnieg, któ ry
pod czas sło necz nych dni za mie nił
po dwór ko w ba sen olim pij ski, czy
też pęk nię cia rur nie do sta tecz nie
za izo lo wa nych przed mro zem.
Więk szość awa rii, któ re mo gą nas
do tknąć pod czas naj dłuż szych no -
cy w ro ku, jest ob ję ta pod sta wo wy -
mi pa kie ta mi ubez pie czeń nie ru -
cho mo ści – in for mu je Ma ciej Ku -
czwal ski. Do da wa ne ja ko opcja
do po lis miesz ka nio wych OC
ochro ni tak że przed wy so ki mi
od szko do wa nia mi wy pła ca ny mi

prze chod niom, któ rzy zro bi li so -
bie krzyw dę wy wra ca jąc się
na nie od śnie żo nym chod ni ku. 

– Lo ka to rzy ka mie nic, po mi mo
względ ne go spo ko ju zwią za ne go
z wyż szą od por no ścią ich lo ka li
na wa run ki po go do we, co owo cu je
du żo ko rzyst niej szy mi staw ka mi
ubez pie cze nio wy mi, mu szą li czyć
się z in ny mi za gro że nia mi cha rak -
te ry stycz ny mi dla ich ty pu bu dow -
nic twa. Ubez pie cze nia miesz kań
za wie ra ją w so bie ochro nę
przed za la nia mi, prze pię cia mi
prze sta rza łych in sta la cji elek trycz -
nych lub zbi ty mi szy ba mi przez
nie wy star cza ją co cel nie rzu co ną
śnież kę – pod su mo wu je Ma ciej
Ku czwal ski.

■

Zima w końcu przyszła, choć z mrozem i śniegiem jest różnie. CUK Ubezpieczenia radzi, aby zastanowić

się, co może się wydarzyć podczas tego okresu, i zabezpieczyć się przed najróżniejszymi

niebezpieczeństwami.

CUK UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia na zimę

P
ań stwa, w któ rych prze pi sy wprost na -
ka zu ją zmia nę ogu mie nia, to: Au stria,
Chor wa cja, Cze chy, Es to nia, Fin lan -

dia, Li twa, Ło twa, Niem cy, Nor we gia, 
Ru mu nia, Sło we nia, Sło wa cja i Szwe cja.
Tym cza sem w Pol sce na dal, mi mo wy stę -
po wa nia ostrych zim, nie ma praw ne go
obo wiąz ku wy mia ny ogu mie nia. To kie row -
ca de cy du je, czy bę dzie je ździć na opo nach
zi mo wych, uni wer sal nych czy let nich. 

Je dy nym wy mo giem jest bież nik opon
o wy so ko ści przy naj mniej 1,6 mm. 

Choć za nie do sto so wa nie ogu mie nia po -
jaz du do wa run ków at mos fe rycz nych nie
gro zi man dat, to ze wzglę du na bez pie czeń -
stwo war to zde cy do wać się na do bór od po -
wied nich opon w okre sie je sien no -zi mo -
wym. – Jaz da na let nich opo nach przy nie -
sprzy ja ją cych wa run kach po go do wych to
więk sze ry zy ko stłucz ki czy wy pad ku. Dla te -
go zmia nę opon na zi mo we war to za pla no -
wać już w po ło wie pa ździer ni ka, nie cze ka jąc
do ostat niej chwi li. Szcze gól nie że nie do sto so -
wa nie ogu mie nia po jaz du do wa run ków at -
mos fe rycz nych mo że wią zać się z po ten cjal -

nym kło po tem z wy pła tą od szko do wa nia
z po sia da ne go ubez pie cze nia au to ca sco – wy -
ja śnia Ja kub No wiń ski, czło nek za rzą du
mul tia gen cji Su per po li sa Ubez pie cze nia.

Przy ubie ga niu się o od szko do wa nie
z po li sy au to ca sco klu czo we zna cze nie ma -
ją przy ję te w umo wie wa run ki, pod ja ki mi
ubez pie czy ciel bie rze na sie bie od po wie -
dzial ność. – W przy pad ku AC, po dob nie jak
przy wszyst kich in nych ubez pie cze niach do -
bro wol nych, za kres ochro ny i pod sta wy
do wy pła ty od szko do wa nia są do kład nie opi -
sa ne w o.w.u. Dla te go bez względ nie na le ży
za po znać się z ich po sta no wie nia mi – tłu ma -
czy Ja kub No wiń ski. Na wet je śli w umo wie
nie ma ja sno sfor mu ło wa nych po sta no wień
do ty czą cych do sto so wa nia ogu mie nia
do wa run ków at mos fe rycz nych, nie ozna -
cza to, że kie row ca mo że do pu ścić się ta -
kie go za nie dba nia. Mo że ono bo wiem zo -
stać uzna ne za ra żą ce nie dbal stwo i na tej
pod sta wie ubez pie czy ciel zmniej szy wy so -
kość od szko do wa nia.

Sy tu acja wy glą da ina czej w przy pad ku
od szko do wa nia z obo wiąz ko we go OC. 
– W tym przy pad ku ubez pie czy cie le nie ma ją
swo bo dy w usta la niu za sad, na ja kich udzie la -
na jest ochro na. Wszyst kie kwe stie re gu lu je bo -
wiem usta wa o ubez pie cze niach obo wiąz ko -
wych – wy ja śnia Ja kub No wiń ski. Po nie waż
nie ma obo wiąz ku zmia ny ogu mie nia na zi -
mo we, to ubez pie czy ciel nie mo że uchy lić
się od wy pła ty od szko do wa nia z po li sy OC
tyl ko dla te go, że po jazd spraw cy lub po szko -
do wa ne go mi mo nie sprzy ja ją cych wa run -
ków po sia dał let nie opo ny. Do ty czy to tak że
sy tu acji, w któ rych ko rzy sta nie z „zi mó wek”
mo gło by uchro nić przed wy pad kiem lub
zde cy do wa nie zmniej szyć je go skut ki. 

Po dob nie spra wa wy glą da w przy pad ku
po mo cy udzie la nej w ra mach au to as si stan -
ce. Kie row ca mo że li czyć na wspar cie, na wet
je śli bez spor ną przy czy ną uszko dze nia au ta
bę dzie brak opon do sto so wa nych do pa nu ją -
cych na dro dze wa run ków po go do wych.   ■

SUPERPOLISA 

Zmiana opon na zimowe
pozwoli uniknąć kłopotów

W Polsce korzystanie z „zimówek” nie jest obowiązkowe, 

ale ich brak może skutkować kłopotami przy wypłacie

odszkodowania z AC – twierdzi ekspert Superpolisa

Ubezpieczenia.
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S
po śród osób, któ re wy bra ły w po rów -
ny war ce ubez pie cze nie na wy jazd
nar ciar ski w okre sie od li sto pa -

da 2016 r. do lu te go 2017 r., 33,17% zde cy -
do wa ło się na po li sę nar ciar ską z su mą
gwa ran to wa ną kosz tów le cze nia w wy so ko -
ści 50 tys. eu ro. 36,32% zde cy do wa ło się
na po li sę za pew nia ją cą po kry cie kosz tów
le cze nia po wy żej tej kwo ty, na to -
miast 30,52% – po ni żej 50 tys. eu ro.

To wa rzy stwa co rocz nie pu bli ku ją in for -
ma cje na te mat kosz tów le cze nia opła ca -
nych w ra mach po lis nar ciar skich. Mon -
dial As si stan ce* wy li czy ło, że: 

● koszt prze wie zie nia pa cjen ta
z Włoch wy no si ok. 10 tys. eu ro (trans port
he li kop te rem ze sto ku, prze lot i noc leg
pie lę gnia rza do to wa rzy sze nia w po wro -
cie, trans port ze szpi ta la na lot ni sko, prze -
lot w po zy cji le żą cej, trans port ka ret ką
z lot ni ska w Pol sce do szpi ta la w mie ście
za miesz ka nia pa cjen ta), 

● ho spi ta li za cja – 14 tys. eu ro za 2-ty -
go dnio wy po byt, 

● or ga ni za cja po by tu dla osób to wa -
rzy szą cych po szko do wa ne mu – do
10 tys. eu ro.

Z da nych ERV przy go to wa nych dla
ran ko mat.pl wy ni ka, że:

● kosz ty le cze nia (po byt w szpi ta lu,
nie zbęd ne za bie gi) w Au strii to po nad
6 tys. eu ro,

● kosz ty ak cji ra tun ko wej (z udzia łem
he li kop te ra) – 3,7 tys. eu ro,

● trans port po szko do wa ne go he li kop -
te rem ze sto ku do szpi ta la we Wło szech –
oko ło 10 tys. eu ro,

● trans port am bu lan sem z Włoch
do Pol ski z wy pro sto wa ną i unie sio ną no -
gą – 2,44 tys. eu ro.

Z ko lei TU Eu ro pa po da ło, że naj wyż -
sze kosz ty le cze nia i po mo cy as si stan ce
w ostat nim se zo nie zwią za ne by ły z wy -
pad kiem nar ciar skim na te re nie An do ry.
Za gwa ran to wa ne w tym przy pad ku kosz ty
le cze nia szpi tal ne go oraz zor ga ni zo wa ny
trans port me dycz ny dro gą lot ni czą na no -
szach wy nio sły 120 tys. zł, czy li oko ło
30 tys. eu ro. 

– Kosz ty le cze nia za gra ni cą mo gą być
bar dzo wy so kie, zwłasz cza po wy pad kach,
do któ rych do szło na sto ku. Te za zwy czaj są
bar dzo po waż ne, wią żą się z ko niecz no ścią
dłu giej ho spi ta li za cji, ope ra cji i spe cja li stycz -
ne go trans por tu sa ni tar ne go. To z ko lei
wpły wa na wy so kie kosz ty le cze nia, dla te go
za le cam, że by nar cia rze wy bie ra li po li sy
z su mą ubez pie cze nia nie mniej szą niż
50 tys. eu ro. Ta ka kwo ta po win na gwa ran -
to wać wła ści wą ochro nę w ra zie nie szczę śli -
we go wy pad ku na sto ku – mó wi Pa tryk 
Juch nie wicz, dy rek tor ds. roz wo ju sprze -
da ży ran ko mat.pl. ■

*Ile kosz tu je wy pa dek na nar tach? 
– tekst do stęp ny na www.mon dial -as si -
stan ce.pl

RANKOMAT.PL PORÓWNUJE

Polscy narciarze często 
bez odpowiedniej polisy
Co trzeci narciarz decyduje się na zakup polisy z sumą

gwarantowaną kosztów leczenia mniejszą niż 50 tys. euro. Jest

to kwota, która w razie wypadku na stoku może nie pokryć

wszystkich kosztów leczenia – wynika z danych rankomat.pl.

Z
ana li zy da nych Mon dial As si stan ce wy -
ni ka, że w okre sie zi mo wym nar cia rze
naj czę ściej ule ga ją wy pad kom we Wło -

szech (36%), Au strii (21%) oraz Fran cji (8%).
– W ra zie nie prze wi dzia nej sy tu acji na sto ku
z proś bą o po moc na le ży za dzwo nić do Cen -
trum Ope ra cyj ne go. Od po wied nia po li sa i usłu -
gi asy stenc kie za pew nią nam szyb ki do stęp
do po trzeb nej po mo cy oraz kom fort fi nan so wy.
Po sia da jąc ubez pie cze nie, nie mu si my sa mo -
dziel nie po no sić kosz tów usług me dycz nych lub
uzy ska my ich cał ko wi tą re fun da cję. Na le ży pa -
mię tać, że Pol ska jest jed nym z nie licz nych
państw, w któ rych po moc ra tow ni ków gór skich
jest bez płat na. Ina czej jest w po pu lar nych
wśród nar cia rzy za gra nicz nych ku ror tach. Tam
w przy pad ku bra ku od po wied niej po li sy koszt
ak cji po kry wa po szko do wa ny – mó wi Piotr
Ru szow ski, dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu
w Mon dial As si stan ce. 

W ra zie wy pad ku na sto ku bez względ nie
na le ży za bez pie czyć miej sce zda rze nia, tak
aby in ni nar cia rze mo gli je omi jać i aby nie do -
szło do ko lej ne go wy pad ku. Je śli po szko do -
wa na oso ba nie jest w sta nie sa ma się po ru -
szać, war to jej po móc w prze miesz cze niu się
w bez piecz ne miej sce (naj le piej na skraj sto -
ku) i tam po cze kać na po moc we zwa nych
wcze śniej ra tow ni ków. 

– Oso by, któ re ule gły wy pad ko wi na sto ku,
po win ny jak naj szyb ciej za dzwo nić do Cen -
trum Ope ra cyj ne go i po in for mo wać o sy tu acji.
Nu mer te le fo nu znaj du je się na po li sie. Pra cow -
ni cy Cen trum po mo gą zna leźć pla ców kę me -
dycz ną i zor ga ni zo wać kon sul ta cję u spe cja li -
sty. Po li sa, któ rą wy ku pu je my przed wy jaz dem,
po kry je koszt po mo cy me dycz nej i le cze nia
w sy tu acjach na głych. Ozna cza to, że sa ma re -
kon wa le scen cja po win na od by wać się na te re -
nie kra ju. Dla te go ubez pie czy ciel mo że też po -
móc w or ga ni za cji trans por tu do Pol ski – do da -
je Piotr Ru szow ski. 

Po li sa dla nar cia rzy za wie ra jesz cze je den
skład nik – OC. Jest ono przy dat ne, gdy doj -
dzie do wy pad ku, w wy ni ku któ re go nar ciarz
wy rzą dzi krzyw dę in nej oso bie lub znisz czy
jej sprzęt. 

– W sy tu acji gdy oso ba u nas ubez pie czo na
by ła spraw cą wy pad ku, pro si my, aby do star czy ła
nam nie zbęd ną do ku men ta cję, któ ra za wie ra
mię dzy in ny mi opis zda rze nia, oświad cze nie po -
szko do wa ne go o po nie sio nych kosz tach, ra chun -
ki lub pa ra go ny za na pra wę znisz czo nych rze czy,
do ku men ta cję me dycz ną po szko do wa ne go, pro -
to kół po li cji lub służb sto ko wych, po twier dze nie
po by tu za gra ni cą. Wy ma ga ne do ku men ty na le -
ży prze słać do nas pocz tą elek tro nicz ną lub tra -
dy cyj ną – mó wi Piotr Ru szow ski. ■

Podczas jazdy na nartach lub snowboardzie może dojść 

do wypadku. W takiej sytuacji osoby posiadające polisę mogą

liczyć na pomoc ubezpieczyciela. 

MONDIAL ASSISTANCE 

Ochrona na stoku

W związku z sezonem narciarskim eksperci Gothaer TU

przypominają, że istotnym elementem zimowego wyjazdu 

jest zapewnienie sobie odpowiedniego zabezpieczenia 

na wypadek zaistnienia nieprzewidywanych zdarzeń. 

GOTHAER TU

Zimowy wyjazd z odpowiednim
zabezpieczeniem

W
y jazd zi mo wy to nie tyl ko przy jem -
ność, ale rów nież od po wie dzial ność
za na sze zdro wie, sprzęt, któ re go

uży wa my, czy oso by, któ re ra zem z na mi 
ko rzy sta ją ze sto ku. – Mu si my to wszyst ko
uwzględ nić i od po wied nio się za bez pie czyć.
Nie za leż nie od te go, czy je ste śmy w Pol sce czy
za gra ni cą, po win ni śmy za dbać o peł ną ochro -
nę. NNW, OC w ży ciu pry wat nym, ubez pie cze -
nie kosz tów le cze nia za gra ni cą czy ubez pie cze -
nie sprzę tu to naj waż niej sze ele men ty ofer ty,
z któ ry mi po win ni za po znać się wszy scy ama -
to rzy spor tów zi mo wych – zwra ca uwa gę An na
Ma ter ny, dy rek tor Biu ra Ubez pie czeń De ta -
licz nych Go tha er.

Eks pert ka przy po mi na, że spor ty zi mo we
obar czo ne są du żym ry zy kiem – bar dzo czę -
sto do cho dzi do róż ne go ro dza ju ura zów.
U nar cia rzy do mi nu ją ura zy koń czyn dol -
nych – skrę ce nia, moc ne stłu cze nia i zła ma -
nia. Naj częst szą przy czy ną jest utra ta kon tro -
li nad nar ta mi, upa dek lub zde rze nie się
dwóch roz pę dzo nych nar cia rzy. – Zi mo wym
tu ry stom wy da je się, że ubez pie cze nie ofe ro wa -
ne przez biu ra po dró ży za pew ni im bez pie czeń -
stwo. Nie za wsze tak jest, a za kres ochro ny za -
le ży od po li sy. Je że li do szło do wy pad ku, a my
ko rzy sta li śmy z po li sy biu ra, mu si my li czyć się
z tym, że za kres ochro ny ofe ro wa ny w ra mach
stan dar do wej ofer ty biu ra po dró ży nie za wsze
mo że w peł ni za bez pie czyć po trze by po szko do -
wa ne go, a w ra zie gro źne go ura zu, któ ry przy -
da rzy nam się na sto ku, su ma ubez pie cze nia
mo że nie wy star czyć na po kry cie wszyst kich
kosz tów (le cze nia, le ków, po by tu w szpi ta lu,
trans por tu sa ni tar ne go czy re ha bi li ta cji). W ta -
kich sy tu acjach naj le piej po sia dać do dat ko we
ubez pie cze nie tu ry stycz ne, któ re sta no wić bę -
dzie uzu peł nie nie po li sy za ku pio nej w biu rze
po dró ży – wy ja śnia An na Ma ter ny. De cy du jąc
się na po li sę tu ry stycz ną, na le ży roz wa żyć 

róż ne ry zy ka, na ja kie bę dzie się na ra żo nym
pod czas wy jaz du, i zwró cić uwa gę na za kres
ochro ny oraz su mę ubez pie cze nia. – Je że li
na sto ku do szło do nie for tun ne go zda rze nia,
w ra mach po li sy po szko do wa ny bę dzie miał za -
pew nio ną na tych mia sto wą po moc. Ubez pie czy -
ciel po kry je m.in. kosz ty wi zy ty le kar skiej, or -
ga ni za cję trans por tu i po byt w szpi ta lu, kosz ty
le cze nia i ope ra cji, ba da nia i za bie gi am bu la to -
ryj ne, za kup le karstw, a na wet kosz ty po dró ży,
utrzy ma nia i noc le gów oso by to wa rzy szą cej 
– wy ja śnia An na Ma ter ny. Waż nym ele men -
tem jest NNW, w ra mach któ re go za kład wy -
pła ci świad cze nie za do zna ny uszczer bek
na zdro wiu. Po nad to po li sa tu ry stycz na po -
win na za wie rać OC w ży ciu pry wat nym.
Na sto ku czę sto do cho dzi do wy pad ków,
w któ rych moż na przy czy nić się do spo wo -
do wa nia uszczerb ku na zdro wiu in nych użyt -
kow ni ków sto ku. OC do ty czy rów nież zda -
rzeń spo wo do wa nych przez dzie ci. – Po li sę
tu ry stycz ną moż na rów nież roz sze rzyć o ochro -
nę ba ga żu lub sprzę tu spor to we go. Je że li ba gaż
lub prze wo żo ny sprzęt nar ciar ski zo sta nie skra -
dzio ny lub uszko dzo ny, mo że my li czyć na to, że
ubez pie czy ciel wy pła ci od szko do wa nie – zwra -
ca uwa gę An na Ma ter ny. 

Pla nu jąc wy jazd zi mo wy w Eu ro pie, war -
to za opa trzyć się w Eu ro pej ską Kar tę Ubez -
pie cze nia Zdro wot ne go (EKUZ). Na le ży
jed nak pa mię tać, że za kres ochro ny, któ ry
gwa ran tu je EKUZ, jest ogra ni czo ny
do kra jów Unii Eu ro pej skiej oraz m.in.
Nor we gii i Szwaj ca rii. Kar ta jed nak nie
uwzględ nia kosz tów ra tow nic twa na sto ku,
trans por tu do szpi ta la czy trans por tu
do Pol ski po wy pad ku. Na pod sta wie
EKUZ nie ma tak że moż li wo ści ubie ga nia
się o świad cze nie z ty tu łu uszczerb ku
na zdro wiu. Ta ką gwa ran cję da je wy łą cz nie
ubez pie cze nie tu ry stycz ne.                     ■
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N
a pra wę lub wy mia nę te le fo nu
na no wy mo gą za pew nić wy -
łącz nie do dat ko wo płat ne ubez -

pie cze nia sprzę tu, po tocz nie na zy wa ne
prze dłu żo ny mi gwa ran cja mi.

– Roz sze rze nie ochro ny w ra mach
ubez pie cze nia prze dłu żo nej gwa ran cji to
bar dzo roz sąd na pro po zy cja, szcze gól -
nie w przy pad ku smart fo nów. Mo że my
za bez pie czyć się na wy pa dek wszel kich
nie umy śl nych uszko dzeń, na wet tych,
któ re po wsta ły przez na szą nie uwa gę.
Po li sa za pew nia tak że ochro nę 
od prze pię cia prą du, kra dzie ży z wła ma -
niem i ra bun ku – mó wi Krzysz tof 
Ka sprzy kow ski, eks pert z sie ci RTV
Eu ro AGD z Ło dzi.

Za wsze war to do kład nie prze ana li -
zo wać wa run ki ubez pie cze nia, któ re
szcze gó ło wo re gu lu ją za kres ochro ny
i wy łą cze nia. Więk szość do stęp nych
na ryn ku po lis chro ni w ra zie za ist nie -
nia tzw. nie szczę śli we go wy pad ku 

– wy ma ga ją za ist nie nia nie prze wi dzia -
nej przy czy ny ze wnętrz nej. Ozna cza
to w prak ty ce, że je śli te le fon po pro -
stu wy padł z rę ki czy też wy śli znął się
z nie za pię tej tor by, ubez pie czy ciel mo -
że mieć pod sta wę do od mo wy uzna nia
od po wie dzial no ści. Są jed nak na ryn -
ku ubez pie cze nia za pew nia ją ce ochro -
nę w ra zie nie umy śl nych zda rzeń.

– Naj szer sza wer sja ochro ny obej mu -
je nie umy śl ne uszko dze nia, czy li sy tu -
acje, w któ rych sa mi przy czy ni li śmy się
do uszko dze nia, np. te le fon wy padł nam
z rę ki czy przy pad ko wo za la li śmy go na -
po jem. Nie ma tu mo wy o przy czy nie ze -
wnętrz nej, zda rze nie jest jed nak przy -
pad ko we i nie za wi nio ne, co wy peł nia
wa run ki ko niecz ne do uzna nia od po wie -
dzial no ści. Oczy wi ście uszko dze nie nie
mo że być efek tem dzia ła nia ce lo we go,
nie kwa li fi ku ją się też uszko dze nia es te -
tycz ne, jak za dra pa nie obu do wy – wy ja -
śnia Krzysz tof Ka sprzy kow ski.        ■

Eksperci potwierdzają, że na przełomie starego roku 

z nowym liczba uszkodzeń smartfonów jest większa.

Najczęstszą przyczyną są defekty mechaniczne, które nie są

objęte standardową gwarancją producenta, nie mieszczą się

także w zakresie udzielanej przez sprzedawcę rękojmi. 

UBEZPIECZENIE POZA GWARANCJĄ

Jak ochronić smartfona

N
a ryn ku jest co raz wię cej po lis dla
nar cia rzy i snow bo ar dzi stów. – Aby
wła ści wie ubez pie czyć sprzęt nar -

ciar ski, na le ży do kład nie za po znać się
z ogól ny mi wa run ka mi ubez pie cze nia, któ re
okre śla ją szcze gó ło wo, co ubez pie czy ciel za li -
cza ja ko sprzęt. Wy li czo ne są tam rów nież
wy jąt ki, czy li sy tu acje, w któ rych sprzęt nie
bę dzie chro nio ny. Za zwy czaj cho dzi o sy tu -
acje, gdy ktoś ukrad nie lub znisz czy nam
nar ty bądź de skę, któ re zo sta ły po zo sta wio ne
bez opie ki. Po li sy nar ciar skie za wie ra ją rów -
nież opcję po kry cia kosz tu wy po ży cze nia
nart w mo men cie, gdy nasz sprzęt, z nie za -
leż nych od nas przy czyn, ule gnie znisz cze niu
lub kra dzie ży – mó wi Piotr Ru szow ski, dy -
rek tor sprze da ży i mar ke tin gu w Mon dial
As si stan ce. 

Po li sy dla nar cia rzy za wie ra ją też OC.
Je śli na sto ku doj dzie do wy pad ku z nie -
umy śl nej wi ny, wów czas po li sa po kry je
koszt od po wie dzial no ści. 

– Ubez pie cze nie od od po wie dzial no ści cy -
wil nej jest przy dat ne, gdy doj dzie do wy pad -
ku, w wy ni ku któ re go zro bi my krzyw dę in nej
oso bie lub znisz czy my jej sprzęt. Na sze po li sy
po kry wa ją koszt od po wie dzial no ści do wy so -
ko ści su my ubez pie cze nia. Ubez pie czo ny, któ -
ry był spraw cą wy pad ku, mu si po in for mo wać
o fak cie na sze Cen trum Ope ra cyj ne oraz do -
star czyć nam nie zbęd ną do ku men ta cję do ty -
czą cą zda rze nia – do da je Piotr Ru szow ski. 

Ubez pie cze nie nar ciar skie za wie ra w so -
bie rów nież po li sę na ba gaż, w tym
na sprzęt spor to wy. W przy pad ku nar cia rzy
są to bu ty i nar ty, a snow bo ar dzi stów – bu -
ty i de ska. 

– Je śli ta ki sprzęt spor to wy zo sta nie skra -
dzio ny, za gi nie w trak cie trans por tu sa mo lo -
tem lub znik nie z prze cho wal ni, do któ rej go
od da li śmy za po kwi to wa niem, to oso ba po -
sia da ją ca od po wied nią po li sę otrzy ma zwrot
pie nię dzy w wy so ko ści za leż nej od wy so ko ści
ubez pie cze nia – mó wi Piotr Ru szow ski.    ■

Ubezpieczenie sprzętu sportowego zazwyczaj jest zawarte w polisach

narciarskich, sportowych oraz w wyższych pakietach ubezpieczenia

turystycznego. W każdym przypadku zasady są podobne:

ubezpieczyciel określa, do jakiej wartości zwróci ubezpieczonemu

pieniądze w razie kradzieży czy zniszczenia sprzętu. 

MONDIAL ASSISTANCE 

Narty ubezpieczone 

W
przy pad ku szkol ne go
NNW ochro na po win na
obej mo wać sze ro ki za -

kres usług i świad czeń: m.in. trwa -
ły uszczer bek na zdro wiu, zła ma -
nia ko ści lub zwich nię cia sta wów,
wstrzą śnie nia lub po dej rze nia
wstrzą śnie nia mó zgu, po pa rzeń,
od mro żeń, po gry zień, zwrot kosz -
tów na by cia przed mio tów or to pe -
dycz nych, od bu do wę sto ma to lo -
gicz ną zę bów sta łych oraz sze ro -
kich usług po wy pad ko we go as si -
stan ce. W ta kich po li sach su ma
ubez pie cze nia naj czę ściej mie ści
się w gra ni cach 10–40 tys. zł
(umo wa za war ta przez szko łę)
i 50–100 tys. zł (in dy wi du al na 
po li sa ku pio na przez ro dzi ców).
Od szko do wa nie w peł nej wy so ko -
ści na le ży się, gdy uszczer bek
na zdro wiu wy nie sie 100% oraz
w ra zie śmier ci ubez pie czo ne go.
Przy czę ścio wym uszczerb ku
na zdro wiu wy pła ca się al bo 

pro cent su my ubez pie cze nia ade -
kwat ny do skut ków wy pad ku, al -
bo okre ślo ną w ta be lach o.w.u.
wy so kość świad cze nia.

Do dat ko we NNW przy dat ne
jest w ra zie wy jaz du dziec ka
na nar ty w Pol sce. W ra zie wy -
pad ku dziec ko do sta nie pie nią -
dze z obu po lis. Ale za nim na stą -
pi zdu blo wa nie po lis NNW, ro -
dzic po wi nien spraw dzić, ja ką
ochro nę ma dziec ko w ra mach
po li sy szkol nej. War to zwró cić
uwa gę na wy łą cze nia od po wie -
dzial no ści (np. za wy pad ki
w trak cie upra wia nia spor tu,
w tym na nar tach), su mę i za kres
ubez pie cze nia.

Z ko lei po li sa na ro dzin ny wy -
jazd na nar ty po win na za pew niać

or ga ni za cję po mo cy me dycz nej
i po kry cie jej kosz tów: m.in. le -
cze nia szpi tal ne go i am bu la to -
ryj ne go, trans por tu me dycz ne -
go w miej scu po by tu, usłu gi
trans por to wej do kra ju, po szu -
ki wa nia i ra tow nic twa. Po win na
też gwa ran to wać or ga ni za cję
usług as si stan ce w ra zie nie -
szczę śli we go wy pad ku lub na -
głej cho ro by pod czas po dró ży,
np. do sła nie nie zbęd nych rze -
czy oso bi stych, wi zy tę bli skiej
oso by czy opie kę nad dzieć mi
lub oso ba mi nie sa mo dziel ny mi.
Ci, któ rzy chcą mieć szer szą
ochro nę ubez pie cze nio wą,
do umo wy mo gą do ku pić do -
dat ko wo np. ubez pie cze nie
NNW, OC w ży ciu pry wat nym

czy ba ga żu po dróż ne go lub do -
dat ko we ry zy ka, np. spor ty wy -
czy no we czy spor ty wy so kie go
ry zy ka.

Je śli wy jazd na nar ty jest wy -
jaz dem za gra nicz nym, ubez pie -
cze nie moż na roz sze rzyć o do dat -
ko wą opcję – Kon ty nu ację le cze -
nia po po dró ży. W ra zie nie szczę -
śli we go wy pad ku lub za cho ro wa -
nia tu ry ści po po wro cie do Pol -
ski bę dą mo gli w kra ju sko rzy -
stać z le cze nia, ba dań am bu la to -
ryj nych, re ha bi li ta cji bądź pla no -
wej ope ra cji chi rur gicz nej. 

Po li sa po win na dzia łać od po -
cząt ku po dró ży, czy li od wyj ścia
z do mu, i za pew niać ochro nę
na każ dy wy jazd tu ry stycz ny za -
rów no kra jo wy, jak i za gra nicz ny. 

Przy kła do we kosz ty zwią za ne
z wy pad ka mi nar ciar ski mi
za gra ni cą:

● ho spi ta li za cja łącz nie z ope -
ra cją: Wło chy – 2 tys. eu ro, 
Au stria – 3–3,5 tys. eu ro, Szwaj -
ca ria 16–23 tys. eu ro, Niem cy
– 10 tys. eu ro.

● trans port am bu lan sem
do Pol ski z eskor tą me dycz ną:
z Nie miec 4 tys. zł, z Au strii 
– 4–8 tys. zł, z Czech – 3 tys. zł.

● trans port he li kop te rem ze
sto ku: Au stria – 3,8 tys. eu ro.

Su ma ubez pie cze nia kosz tów le -
cze nia w po li sie po win na być ade -
kwat na do kra ju wy jaz du. W gó ry
eu ro pej skie nie po win na być niż sza
niż 120 tys. zł, a w świat nie niż sza
niż 160 tys. zł.  ■

PZU 

Gdy dziecko 
złamie nogę albo rękę

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych PZU radzi rodzicom dzieci i młodzieży szkolnej

udających się na aktywny wypoczynek, aby zadbali o bezpieczeństwo swoich pociech, wybierając 

dla nich odpowiednią polisę.



W kinie Atlantic w Warszawie odbyła się premiera filmu Znaki. To pierwszy 

w Polsce dokument o kulturze głuchych, którego misją jest walka 

z dyskryminacją społeczną osób niesłyszących.
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Nagrody Rzecznika
Finansowego rozdane
6 grudnia 2017 r. odbyło się wręczenie nagród

zwycięzcom I edycji Konkursu o Nagrodę

Rzecznika Finansowego za najlepszą 

pracę doktorską, magisterską, licencjacką 

i podyplomową z zakresu ochrony klienta 

na rynku finansowym. 

P
ra ce zgło szo ne na kon -
kurs do ty czy ły wszyst kich
ryn ków fi nan so wych,

w tym ryn ku ubez pie czeń.
Na gro dze ni au to rzy pi sa li m.in.
o ogra ni cze niach w kształ to wa -
niu sto sun ku ubez pie cze nia
na cu dzy ra chu nek, moż li wo -
ściach sys te mo we go zbie ra nia
da nych na po trze by So lven -
cy II, prze stęp czo ści ubez pie -
cze nio wej i świad cze niach ku -
lan cyj nych. O spra wach istot -
nych z punk tu wi dze nia bran ży
pi sa ła rów nież dr Mag da le na
Dzie dzic, któ rej wy róż nie nie
wrę czał pre zes Open Li fe
Krzysz tof Bu kow ski. Te ma tem
jej pra cy, po wsta łej w In sty tu -
cie Na uk Praw nych PAN, był
„Eu ro pej ski mo del nor ma tyw -
ny przed kon trak to wych obo -
wiąz ków in for ma cyj nych przed -
się bior cy wo bec kon su men ta
w sfe rze usług fi nan so wych”. 
– Przy zwy cza ili śmy się do te go,
że o edu ka cji fi nan so wej mó wi
się przede wszyst kim w kon tek ście
kon su men ta. Jed nak kon kurs

prac aka de mic kich to tak że dla
nas, osób za wo do wo zwią za nych
z fi nan sa mi, do bra oka zja, by
spoj rzeć na to za gad nie nie z no -
wej per spek ty wy, na uczyć się
o nim cze goś no we go. Ma jąc
na uwa dze, że je ste śmy u pro gu
wdro że nia dy rek ty wy IDD, roz -
po rzą dze nia PRIIPs i RODO –
te mat przed kon trak to wych obo -
wiąz ków in for ma cyj nych jest dla
nas, przed sta wi cie li bran ży ubez -
pie czeń, wy jąt ko wo ak tu al ny –
za uwa żył Krzysz tof Bu kow ski,
gra tu lu jąc lau re at ce. 

I edy cja Kon kur su o Na gro dę
Rzecz ni ka Fi nan so we go ob ję ła
pra ce dok tor skie obro nio ne
w la tach 2015–2016, a tak że pra -
ce ma gi ster skie i li cen cjac kie
obro nio ne w 2016 r. Do ju ry
wpły nę ły łącz nie 4 pra ce dok tor -
skie, 10 ma gi ster skich i 4 li cen -
cjac kie. Kon kurs prac dy plo mo -
wych nie od był się ze wzglę du
na nie wy star cza ją cą licz bę zgło -
szeń. Kon kurs jest or ga ni zo wa -
ny przy współ pra cy z Fun da cją
Edu ka cji Ubez pie cze nio wej.  ■

N
o wy blog jest kie ro wa ny
do klien tów oraz osób,
któ re po szu ku ją przy -

dat nych in for ma cji o ubez pie -
cze niach i ubez pie cza niu się.
Ma tak że po móc w po zy cjo no -
wa niu mar ki Eu ro pa w in ter ne -
cie. Two rząc no wy blog, fir ma
po sta wi ła na no wą for mę oraz
zde cy do wa ła otwo rzyć się

na współ pra cę z blo ge ra mi.
Pierw szą oso bą, któ ra przy ję ła
za pro sze nie ubez pie czy cie la,
jest Ka ta rzy na Ma ni szew ska,
pi sar ka, blo ger ka i ba dacz ka
mię dzy na ro do we go ter ro ry -
zmu. Na blo gu opo wia da
o swo jej po dró ży do oko ła świa -
ta i przy go to wa niach do niej. 

■

Grupa Europa poinformowała o uruchomieniu

nowego bloga. Zastąpił on poprzedni blog, który

był prowadzony przez pracowników Europy

przez ostatnie cztery lata. 

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

Nowy blog Grupy Europa

Blog znajduje się pod adresem: https://tueuropa.pl/blog/

P
ol ska Izba Ubez pie czeń
uru cho mi ła blo ga, na któ -
rym moż na zna leźć opi -

nie, prze my śle nia i ko men ta rze
do ty czą ce ryn ku ubez pie czeń
w Pol sce. Au to ra mi tek stów są
eks per ci Izby oraz bran ży.
„Chce my po ka zać, jak ubez pie -
cze nia wpły wa ją na na sze 
ży cie, pra cę przed się biorstw

i go spo dar kę. Jak bran ża w Pol -
sce wy pa da w szer szym, eu ro -
pej skim i świa to wym kon tek -
ście. Chce my dzie lić się no wo -
ścia mi, za ob ser wo wa ny mi tren -
da mi i in spi ro wać Was w co -
dzien nej pra cy” – de kla ru je
PIU, uza sad nia jąc swo ją de cy -
zję o uru cho mie niu blo ga.

■

PIU 

Blog ekspertów

D
zie sięć zwy cię skich ban ków otrzy ma ło kurs
pierw szej po mo cy przed me dycz nej dla swo -
ich pra cow ni ków. Do ko lej nych 10 ban ków

tra fi ły ap tecz ki pierw szej po mo cy. Łącz nie w ra -
mach ak cji prze szko lo nych zo sta ło bli sko 200 pra -
cow ni ków ban ków spół dziel czych. Kur sy pierw szej
po mo cy cie szy ły się du żym za in te re so wa niem,

szcze gól nie że by ły one prze pro wa dza ne przez
czyn nych za wo do wo ra tow ni ków me dycz nych. 

– Pod czas kur su na uczy li śmy się, jak po stę po wać
w sy tu acji, kie dy ktoś na gle po trze bu je po mo cy me -
dycz nej. Jak za cho wać zim ną krew i udzie lić po szko -
do wa ne mu nie zbęd ne go wspar cia do przy jaz du ka -
ret ki – po wie dział je den z uczest ni ków kur su. ■

Concordia Ubezpieczenia wystartowała w czerwcu ub.r. z akcją „20 Banków

na 20-lecie Concordii”. Pracownicy banków mieli za zadanie 

w jak najszybszym czasie odpowiedzieć na pytania quizu dotyczącego

Concordii i ubezpieczenia majątku.

CONCORDIA UBEZPIECZENIA

20 banków na 20-lecie Concordii

ERGO HESTIA

Premiera filmu o kulturze głuchych
W

spar cie re ali za cji fil mu to ele -
ment kam pa nii ERGO He stii
„Ro zu mie my się bez słów”,

umoż li wia ją cej klien tom po ro zu mie wa -
nie się za po śred nic twem tłu ma cza mi -
go we go. Bo ha ter ką fil mu w re ży se rii
Woj cie cha Kli ma li jest Iwo na Ci chosz,
Miss Świa ta Głu chych z 2016 r., pra -
cow nicz ka fir my Mi gam, am ba sa dor -
ka kam pa nii ERGO He stii „Ro zu mie -
my się bez słów”. 

– ERGO He stia od sa me go po cząt ku
wspie ra ła re ali za cję fil mu, mię dzy in ny -
mi po przez za pew nie nie eki pie fil mo wej
oraz Iwo nie Ci chosz ochro ny ubez pie cze -
nio wej pod czas ca łe go pro jek tu – mó wi Mi ko łaj Ku ni ca,
dy rek tor Biu ra Ko mu ni ka cji ERGO He stii. – Na sza
współ pra ca za czę ła się na po cząt ku 2016 r., kie dy ru sza -
li śmy z pro jek tem „Ro zu mie my się bez słów”, któ ry oso -
bom głu chym i nie do sły szą cym uła twia kon takt z ERGO
He stią. Usłu gę tłu ma cza ję zy ka mi go we go re ali zu je my
z fir mą Mi gam, a Iwo na Ci chosz jest am ba sa dor ką tej
współ pra cy. Oso by nie sły szą ce chcą ce ku pić ubez pie cze -
nie, zgło sić szko dę lub wpro wa dzić zmia ny w po li sie, mo -
gą z do wol ne go miej sca sko rzy stać z usłu gi tłu ma cza ję -
zy ka mi go we go za po śred nic twem stro ny in ter ne to wej
ERGO He stii. Opar ta na dia lo gu i tro sce stra te gia Naj -
wyż sze go Stan dar du Ochro ny za kła da mię dzy in ny mi
dą że nie do li kwi da cji wszel kie go ro dza ju wy klu czeń czy
ogra ni czeń w ży ciu spo łecz nym.

Hi sto ria przed sta wio na w fil mie ma zwró cić uwa gę
na szer szy pro blem spo łecz ny, ja kim jest dys kry mi na -
cja osób nie sły szą cych w Pol sce. Iwo na Ci chosz 

ak tyw nie dzia ła na rzecz swo je go śro do wi ska, m.in.
w Par la men tar nym Ze spo le ds. Głu chych. Wal czy
o to, by pol ski ję zyk mi go wy (PJM), któ rym na tu ral -
nie po słu gu ją się głu si – mniej szość ję zy ko wo -kul tu ro -
wa, zo stał uzna ny przez pań stwo pol skie.

– Pierw szy raz spo tka li śmy się z Iwo ną Ci chosz w ra -
mach pro jek tu In spi ra to rium Fun da cji In te gra lia – mó -
wi Mo ni ka Trusz kow ska -Bed na rek, pre zes Fun da cji
In te gra lia. – Iwo na by ła jed ną z osób, któ re za pro si li śmy
do opo wie dze nia o swo ich suk ce sach i za in spi ro wa nia
wła snym przy kła dem osób z róż ne go ro dza ju nie peł no -
spraw no ścia mi do dzia ła nia na po lu spo łecz nym i za wo -
do wym. Tam to spo tka nie zo sta ło ode bra ne z wiel kim en -
tu zja zmem przez uczest ni ków i na sza dal sza współ pra ca
by ła je go na tu ral ną kon se kwen cją.

Film Zna ki bę dzie moż na zo ba czyć pod czas spe -
cjal nych po ka zów w ki nach od po cząt ku 2018 r. oraz
w Te le wi zji Pol skiej. ■

N
a gro dy wrę czo no pod czas
XII Dys ku syj ne go Fo rum
Ubez pie czeń Ko mu ni ka cyj -

nych. Ogól no pol skie ba da nie mie rzą -
ce po ziom sa tys fak cji ser wi sów sa mo -
cho do wych ze współ pra cy z to wa rzy -
stwa mi ubez pie czeń po zwa la po rów -
nać ja kość li kwi da cji szkód wszyst -
kich ubez pie czy cie li.

– ERGO He stia zdo by ła pierw sze
miej sce w kon kur sie „Zło ty Zde rzak”
i jest na po dium już pią ty rok z rzę du –
ko men tu je wy nik an kie ty Ka zi mierz
Maj dań ski, dy rek tor za rzą dza ją cy
Biu rem Li kwi da cji Szkód ERGO He stii. – Moc no in -
we stu je my w no wo cze sne na rzę dzia wspar cia ca łe go pro -
ce su li kwi da cji szkód, co po zwa la za ofe ro wać na szym
klien tom oraz part ne rom usłu gę Er go He stia Po moc 24. 
Jej głów ne atu ty to in dy wi du al ny opie kun klien ta i prze -

ję cie przez ubez pie czy cie la wszyst -
kich czyn no ści zwią za nych z pro ce -
sem li kwi da cji szko dy. 

Wy róż nie nie przy zna wa ne jest
na pod sta wie an kiet, któ re wy peł -
nia ją pra cow ni cy warsz ta tów sa -
mo cho do wych. Pod lu pą zna la zły
się usłu gi sta no wią ce naj więk sze
wy zwa nie w za kre sie li kwi da cji
szkód ko mu ni ka cyj nych. Oce nia -
ne by ły m.in. ogól na ja kość, po -
ziom kom pe ten cji pra cow ni ków,
spraw ność li kwi da cji, pra wi dło -
wość wy płat, sto so wa nie naj wyż -

szej ja ko ści czę ści za mien nych, uzna wa nie sta wek, do -
stęp ność sa mo cho du za stęp cze go oraz skar gi i po zwy. 

Ko lej ne miej sca na po dium za ję ły Al lianz (sied mio -
krot ny try um fa tor kon kur su, nu mer je den w 2016 r.)
i PZU (dwu krot ny zwy cięz ca).  ■

Złoty zderzak ERGO Hestii
ERGO Hestia po raz trzeci zwyciężyła w konkursie „Złoty Zderzak”,

premiującym poziom likwidacji szkód. Właściciele warsztatów naprawczych

docenili ubezpieczyciela za wysoką jakość współpracy, poziom kompetencji 

i rzetelność oraz za szybkość wypłat. 
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PRACE LEGISLACYJNE

Sejm przyjął ustawę o dystrybucji ubezpieczeń
T

o, że usta wa zo sta nie przy ję ta, by ło już
prze są dzo ne dzień wcze śniej. 14 grud -
nia pod czas pre zen ta cji spra woz da nia

sej mo wej Ko mi sji Fi nan sów Pu blicz nych
o uchwa le Se na tu, wpro wa dza ją cej do pro -
jek tu usta wy o dys try bu cji ubez pie czeń pięć
po pra wek, przed sta wi cie le wszyst kich klu -
bów po sel skich za de kla ro wa li bo wiem swo je
po par cie dla re gu la cji. 

Po praw ki wpro wa dzo ne do pro jek tu do -
ty czy ły zmian o cha rak te rze re dak cyj nym
oraz me ry to rycz nym (art. 94, art. 110 oraz
do da nie art. 101a i art. 108a). Po praw ki od -
no szą się do ka ta lo gu prze sła nek cof nię cia
ze zwo le nia na pro wa dze nie plat for my au -
kcyj nej przez spół kę pro wa dzą cą ry nek re gu -
lo wa ny do prze pi sów roz po rzą dze nia Ko mi -
sji UE nr 1031/2010 oraz za sad obo wią zu ją -
cych spół ki pro wa dzą ce ry nek re gu lo wa ny
oraz re gu lo wa ny i al ter na tyw ny sys tem ob ro -
tu w za kre sie upu blicz nia nia in for ma cji,
o któ rych mo wa w art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 1
roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy (UE) nr 600/2014 z dnia 15 ma -
ja 2014 r. w spra wie ryn ków in stru men tów fi -
nan so wych oraz zmie nia ją ce go roz po rzą -
dze nie (UE) nr 648/2012. Za przy ję ciem po -
pra wek nr 2 i 4 opo wie dzia ło się 417 po słów,
a za przy ję ciem po pra wek nr 1, 3 i 5 – 418
par la men ta rzy stów. Te raz usta wa tra fi
do pod pi su pre zy den ta.

Im ple men ta cja IDD

Usta wa o dys try bu cji ubez pie czeń im ple -
men tu je do kra jo we go po rząd ku praw ne go
prze pi sy dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy (UE) 2016/97 z dnia 20 stycz -
nia 2016 r. w spra wie dys try bu cji ubez pie -
czeń, czy li IDD (In su ran ce Di stri bu tion 
Di rec ti ve), za ostrza ją ce wy mo gi sta wia ne
sprze daw com ubez pie czeń. No we re gu la cje
za stą pią obo wią zu ją cą usta wę o po śred nic -
twie ubez pie cze nio wym. Pro po no wa ne
prze pi sy za wie ra ją roz wią za nia zwięk sza ją ce
i ujed no li ca ją ce ochro nę klien tów za wie ra ją -
cych umo wy ubez pie cze nia nie za leż nie
od róż nic mię dzy ka na ła mi dys try bu cji. 

Obo wiąz ki in for ma cyj ne

Zgod nie z usta wą ochro nę klien ta za wie -
ra ją ce go umo wę ubez pie cze nia wzmoc nią
m.in. prze pi sy do ty czą ce obo wiąz ków in for -
ma cyj nych. Przede wszyst kim ma on otrzy -
my wać od po wied nie in for ma cje o pro duk cie
i dys try bu to rze. Po nad to akt zo bo wią zu je
dys try bu to rów do uczci we go, rze tel ne go
i pro fe sjo nal ne go po stę po wa nia, zgod nie
z naj le piej po ję tym in te re sem klien tów.

W usta wie ure gu lo wa no kwe stie ujaw nia -
nia przez dys try bu to rów cha rak te ru ich wy -
na gro dze nia. Bę dą oni zo bo wią za ni do ujaw -
nie nia, czy za swo ją pra cę otrzy mu ją ho no -
ra rium (pła co ne bez po śred nio przez klien -
ta), pro wi zję (uwzględ nio ną w kwo cie skład -
ki ubez pie cze nio wej) czy in ny ro dzaj wy na -
gro dze nia. Klient otrzy ma rów nież pod sta -
wo we in for ma cje o pro duk cie, je śli dys try bu -
to rem bę dzie za kład ubez pie czeń.

No we prze pi sy zo bo wią zu ją tak że agen -
tów ofe ru ją cych ubez pie cze nie uzu peł nia ją -
ce do po wia da mia nia klien ta, czy dzia ła ją
na rzecz jed ne go czy wie lu to wa rzystw, oraz
po in for mo wa nia go o fir mach, na rzecz któ -
rych wy ko nu je dzia łal ność agen cyj ną. In for -
ma cja ta ma zna cze nie dla ujaw nie nia sta tu -
su ta kie go po śred ni ka, tzn. czy jest agen tem
wy łącz nym czy mul tia gen tem.

W ak cie zo bo wią za no rów nież agen tów
ubez pie cze nio wych, za kła dy ubez pie czeń
i bro ke rów ubez pie cze nio wych do in for mo -
wa nia klien tów o wy so ko ści wska źni ka kosz -
tów dys try bu cji oraz wska źni ka kosz tów pro -
wi zji zwią za nych z pro po no wa ną umo wą
ubez pie cze nia. Ten obo wią zek in for ma cyj ny

bę dzie miał za sto so wa nie do umów ubez pie -
cze nia na ży cie o cha rak te rze in we sty cyj -
nym. W za ło że niu ma to zwięk szyć trans pa -
rent ność sprze da ży pro duk tów o cha rak te -
rze in we sty cyj nym, za pew ni ich po rów ny -
wal ność i za po bie ga nie zja wi sku mis sel lin gu.

Świa do ma de cy zja klien ta

W usta wie za pro po no wa no po nad to, aby
przed za war ciem umo wy ubez pie cze nia (lub
gwa ran cji) dys try bu tor okre ślał – na pod sta -
wie uzy ska nych od klien ta in for ma cji – je go
wy ma ga nia i po trze by oraz po da wał mu
w zro zu mia łej for mie obiek tyw ne in for ma cje
o pro duk cie. W ten spo sób pro jek to daw ca
chce umoż li wić klien to wi pod ję cie świa do -
mej de cy zji tak, aby umo wa ubez pie cze nia
lub gwa ran cji by ła zgod na z je go wy ma ga nia -
mi i po trze ba mi w za kre sie ochro ny ubez pie -
cze nio wej.

Po nad to dys try bu tor ubez pie czeń ma
prze ka zy wać in for ma cje o so bie oraz o umo -
wie ubez pie cze nia lub umo wie gwa ran cji
ubez pie cze nio wej – w po sta ci pa pie ro wej
lub na żą da nie klien ta za po mo cą in ne go
trwa łe go no śni ka bądź za po śred nic twem
stro ny in ter ne to wej – nie od płat nie, w spo sób
ja sny, do kład ny i zro zu mia ły. In for ma cje te
bę dą prze ka zy wa ne w ję zy ku urzę do wym
pań stwa człon kow skie go Unii Eu ro pej skiej,
w któ rym umo wa ubez pie cze nia jest za wie -
ra na, lub in nym ję zy ku, na któ ry wy ra żą zgo -
dę stro ny umo wy.

Zgod nie z ak tem wszyst kie in for ma cje,
w tym in for ma cje o cha rak te rze re kla mo -
wym i mar ke tin go wym, kie ro wa ne przez
dys try bu to ra ubez pie czeń do klien ta ma ją
być: ja sne, rze tel ne i nie wpro wa dza ją ce
w błąd oraz spo rzą dzo ne w ję zy ku urzę do -
wym pań stwa człon kow skie go UE, w któ -
rym umo wa ubez pie cze nia jest za wie ra na,
lub in nym ję zy ku, na któ ry wy ra żą zgo dę jej
stro ny. In for ma cje o cha rak te rze re kla mo -
wym lub mar ke tin go wym mu szą być wy ra -
źnie ozna czo ne.

Usta wa za cho wu je po dział po śred ni -
ków ubez pie cze nio wych na bro ke rów
i agen tów ubez pie cze nio wych – z za strze -
że niem nie do pusz czal no ści łą cze nia obu
funk cji. Okre ślo no tak że za sa dy ubez pie -
cza nia OC za szko dy wy rzą dzo ne przez
agen tów i bro ke rów.

Re je stry, re kla ma cje, szko le nia

Akt prze wi du je rów nież utwo rze nie no -
we go re je stru po śred ni ków ubez pie cze nio -
wych, do któ re go bę dą wpi sy wa ni: agen ci
ubez pie cze nio wi, agen ci ofe ru ją cy ubez pie -
cze nia uzu peł nia ją ce (re jestr agen tów), bro -
ke rzy ubez pie cze nio wi oraz bro ke rzy re ase -
ku ra cyj ni (re jestr bro ke rów). Re jestr po śred -
ni ków ubez pie cze nio wych bę dzie pro wa dzo -
ny przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go
w sys te mie re je stra cji in ter ne to wej. Re jestr
bę dzie jaw ny w za kre sie ak tu al nych da nych,
z wy łą cze niem in for ma cji do ty czą cych da -
nych oso bo wych (nu mer PESEL lub nu mer
in ne go do ku men tu po twier dza ją ce go toż sa -
mość, miej sce za miesz ka nia). KNF bę dzie
zo bo wią za na do spra wo wa nia nad zo ru
nad wszyst ki mi dys try bu to ra mi oraz speł -
nia nia in nych do dat ko wych obo wiąz ków,
wy ni ka ją cych z jej upraw nień. Nad zór
nad agen ta mi ma ją spra wo wać za kła dy
ubez pie czeń, jed nak bę dą oni rów nież pod -
le gać czę ścio we mu nad zo ro wi Ko mi sji.
Agen ci ubez pie cze nio wi bę dą mu sie li np.

udzie lać na żą da nie KNF in for ma cji do ty -
czą cych ich dzia łal no ści agen cyj nej. Z ko lei
Rzecz nik Fi nan so wy bę dzie roz pa try wał re -
kla ma cje i skar gi na dzia łal ność po śred ni ków
ubez pie cze nio wych oraz agen tów ofe ru ją -
cych ubez pie cze nia uzu peł nia ją ce. Prze pi sy
zo bo wią zu ją pra cow ni ków za kła dów ubez -
pie czeń oraz re ase ku ra cji, agen tów ubez pie -
cze nio wych oraz bro ke rów ubez pie cze nio -
wych do od by wa nia 15 go dzin szko leń za wo -
do wych rocz nie (prze wi dzia no moż li wość
od by cia tych szko leń w for mie e -le ar nin gu).
Ma ją one roz wi jać od po wied nie kom pe ten -
cje osób od po wie dzial nych za dys try bu cję
ubez pie czeń, po móc im utrzy mać wy so kie
stan dar dy etycz ne i do brą re pu ta cję oraz
zdo by wać no we umie jęt no ści za wo do we.

Sank cje
za nie prze strze ga nie usta wy

W usta wie prze wi dzia no sank cje kar ne
za nie prze strze ga nie prze pi sów usta wy. Przy -
kła do wo ka ry grzyw ny, ogra ni cze nia wol no -
ści al bo po zba wie nia wol no ści do lat 2 bę dą
mo gły być na ło żo ne za dzia łal ność agen cyj -
ną wy ko ny wa ną z na ru sze niem wy mo gów
okre ślo nych w usta wie, za wy ko ny wa nie
czyn no ści agen cyj nych bez upo waż nie nia,
za dzia łal ność bro ker ską w ob sza rach ubez -
pie czeń lub re ase ku ra cji bez wy ma ga ne go

ze zwo le nia, za czyn no ści bro ker skie w za -
kre sie ubez pie czeń lub re ase ku ra cji bez upo -
waż nie nia.

Moż li we opó źnie nie

Usta wa ma obo wią zy wać od 23 lu te -
go 2018 r., a 3 stycz nia 2018 r. po win ny wejść
w ży cie re gu la cje od no szą ce się do kon flik tu
in te re sów w ubez pie cze nio wych pro duk tach
in we sty cyj nych. Ist nie je jed nak moż li wość,
że no we prze pi sy za czną obo wią zy wać nie co
pó źniej. 16 pa ździer ni ka na po sie dze niu Ko -
mi sji Go spo dar czej i Mo ne tar nej Par la men -
tu Eu ro pej skie go (ECON) przy ję to bo wiem
re ko men da cję, w któ rej ECON zwra ca się
do Ko mi sji Eu ro pej skiej o prze su nię cie ter -
mi nu wej ścia w ży cie IDD. Pro po zy cja za -
kła da, że roz po czę cie obo wią zy wa nia no -
wych prze pi sów zo sta ło by prze su nię te 
z 23 lu te go na 1 pa ździer ni ka 2018 r. Uza -
sad nia jąc swój wnio sek, ECON stwier dzi ła,
że pier wot na da ta nie za pew nia wy star cza ją -
ce go cza su na wdro że nie nie zbęd nych
zmian le gi sla cyj nych, tech nicz nych i or ga ni -
za cyj nych. Re ko men da cję za ak cep to wał już
PE. Osta tecz na de cy zja w tej kwe stii mia ła
zo stać pod ję ta na szcze blu Ra dy Eu ro pej -
skiej w dniu 16 grud nia, ale na ra zie spra wa
po zo sta je nie roz strzy gnię ta.

Ar tur Ma ko wiec ki

15 grudnia Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa czeka już

tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Ustawa ma obowiązywać od 23 lutego

2018 r., a 3 stycznia 2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnoszące się do konfliktu

interesów w ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych. Istnieje jednak możliwość, że nowe

przepisy zaczną obowiązywać nieco później.



W
myśl rzą do we go pro jek -
tu no we li za cji usta wy
o Kra jo wym Re je strze

Są do wym oraz nie któ rych in nych
ustaw od 1 mar ca 2020 r. przed -
się bior cy bę dą mie li obo wią zek
skła da nia wnio sków do KRS
w for mie elek tro nicz nej. Sto wa -
rzy sze nia, fun da cje i pu blicz ne
za kła dy opie ki zdro wot nej bę dą
mia ły wy bór, czy sko rzy stać
z for my elek tro nicz nej.

W tej for mie bę dą rów nież wy -
sy ła ne we zwa nia do uzu peł nie -
nia bra ków, skła da ne pi sma oraz
środ ki od wo ław cze.

Od 1 mar ca 2020 r. ak ta re je -
stro we ma ją być pro wa dzo ne
w for mie elek tro nicz nej, ale już
przed tą da tą do ku men ty fi nan -
so we bę dą skła da ne w for mie
elek tro nicz nej.

Przed się bior cy bę dą mie li
obo wią zek skła da nia spra wo-
z dań fi nan so wych w for mie 

elek tro nicz nej. Spra woz da nie fi -
nan so we bę dzie prze ka zy wa ne
przez KRS do Mi ni ster stwa 
Fi nan sów.

Do wnio sku o wpis osób re -
pre zen tu ją cych przed się bior cę
oraz li kwi da to rów i pro ku ren tów
bę dzie ko niecz ne do łą cza nie –
po za oświad cze niem o po wo ła -
niu – tak że ad re sów.

Orze cze nia koń czą ce po stę -
po wa nie bę dą wy da wa ne i do rę -
cza ne w for mie elek tro nicz nej.

Spo rzą dze nie uza sad nie nia
po sta no wie nia w spra wach in -
nych niż wpis nie bę dzie ko -
niecz ne rów nież wte dy, gdy
w po stę po wa niu bra li udział
wnio sko daw ca i uczest ni cy.

W ra zie zło że nia wnio sku
w for mie elek tro nicz nej ko lej ne
pi sma bę dą mu sia ły zo stać zło -
żo ne rów nież w po sta ci elek tro -
nicz nej.

Oma wia ny pro jekt prze wi du je
zmia ny w po stę po wa niu przy mu -
sza ją cym. Sąd bę dzie mógł we -
zwać w ter mi nie, w ja kim uzna
za sto sow ne, oso by upraw nio ne
do re pre zen ta cji do wska za nia,
że or gan re pre zen ta cji zo stał po -
wo ła ny i że bra ki w je go skła dzie
zo sta ły uzu peł nio ne. Sąd bę dzie
mógł na ło żyć grzyw nę tyl ko
na oso by, któ re zu peł nie zlek ce -
wa żą obo wią zek. Sąd re je stro wy
bę dzie mógł umo rzyć po stę po -
wa nie przy mu sza ją ce, je że li oko -

licz no ści spra wy wska żą, że obo -
wiąz ki zo sta ną do peł nio ne.

W myśl pro jek tu w spra wach
re je stro wych wy łącz nie wła ści wy
jest sąd re jo no wy (sąd go spo dar -
czy) wła ści wy ze wzglę du
na miej sce za miesz ka nia lub sie -
dzi bę pod mio tu, któ re go wpis
do ty czy.

Pro jekt prze wi du je stwo rze nie
Cen tral ne go Re po zy to rium Elek -
tro nicz nych Wy pi sów Ak tów
No ta rial nych.

Pro jekt li kwi du je in sty tu cję
ku ra to ra re je stro we go.

Do po stę po wań przed są dem
re je stro wym wszczę tych i nie za -
koń czo nych przed dniem wej ścia
w ży cie oma wia nej no we li za cji

usta wy bę dą sto so wa ne prze pi sy
do tych cza so we.

Oma wia ny pro jekt no we li za -
cji usta wy o Kra jo wym Re je -
strze Są do wym oraz nie któ rych
in nych ustaw tra fił do prac
w Sej mie.

Kan ce la ria Praw na
Skar biec

Spe cja li zu je się 
w ochro nie ma jąt ku 

oraz do radz twie 
stra te gicz nym 

dla przed się bior ców.
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Wprowadzenie obowiązku składania przez przedsiębiorców wniosków do KRS w formie elektronicznej,

sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, prowadzenia akt rejestrowych w formie

elektronicznej, likwidacja instytucji kuratora rejestrowego – to niektóre zmiany zaproponowane 

w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw.

Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

J
ak to zwy kle jed nak w po dat kach by wa,
dia beł tkwi w szcze gó łach, a kon cep cje
zmian, zmie rza ją ce do uprosz cze nia

sys te mu po dat ko we go, nie rzad ko od bie ga ją
od za ło żo nych po stu la tów i jesz cze bar dziej
kom pli ku ją sy tu ację praw no -po dat ko wą
firm. War to za tem bli żej przyj rzeć się pro -
po no wa nym roz wią za niom i ustrzec się
ewen tu al nych nie ści sło ści. 

Au dyt na za mó wie nie

Pro jekt no wej Or dy na cji po dat ko wej
wpro wa dza m.in. pro ce du rę szcze gól ną,
ma ją cą na ce lu kon sul ta cję skut ków po -
dat ko wych trans ak cji. W try bie kon sul ta -
cji zo bo wią za ny bę dzie mógł wy stą pić
do or ga nu po dat ko we go z wnio skiem
o uzy ska nie wią żą ce go po twier dze nia
kon se kwen cji po dat ko wych, opi sa nych
w tym wnio sku zda rzeń lub pro ce sów go -
spo dar czych. W prze ci wień stwie do po -
stę po wa nia w spra wie wy da nia in ter pre ta -
cji in dy wi du al nej, w ra mach pro ce du ry
kon sul ta cyj nej bę dą do ko ny wa ne usta le -
nia fak tycz ne, pro wa dzo ne bę dzie po stę -
po wa nie do wo do we, a tak że bę dą się od -
by wać uzgod nie nia mię dzy or ga na mi po -
dat ko wy mi a po dat ni ka mi. Tym sa mym
or gan nie ogra ni czy się w swo im roz strzy -
gnię ciu wy łącz nie do opi su sta nu fak tycz -
ne go przed sta wio ne go w tre ści wnio sku,
tak jak to ma miej sce przy ubie ga niu się
o in ter pre ta cję, ale do ko na kom plek so wej
– przy naj mniej tak wy ni ka z tre ści pro jek -
tu – oce ny zda rzeń go spo dar czych ma ją -
cych wpływ na wy so kość zo bo wią za nia
po dat ko we go.

Tryb po stę po wa nia za kła da, że or gan
po dat ko wy I in stan cji wła ści wy do po bo -
ru da ne go po dat ku na wnio sek za in te re so -
wa ne go i po prze pro wa dze niu z nim kon -
sul ta cji wy da de cy zję w spra wie skut ków
po dat ko wych czyn no ści lub zda rzeń, któ -
rych do ko nał bądź w któ rych brał udział.
Za kres przed mio to wy kon sul ta cji bę dzie
obej mo wał czyn no ści lub zda rze nia, w re -
zul ta cie któ rych do cho dzi do prze nie sie -
nia wła sno ści skład ni ków ma jąt ku lub
prze ka za nia ich do uży wa nia, udzie la nia
po ży czek lub kre dy tów, jak rów nież pro -
ce sów re struk tu ry za cyj nych w fir mie.

Prze pi sy zo sta ły skon stru owa ne w ta ki
spo sób, aby obej mo wa ły wy łącz nie ta kie
trans ak cje go spo dar cze, któ re cha rak te ry -
zu ją się znacz nym stop niem skom pli ko -
wa nia i są obar czo ne du żym ry zy kiem 
po dat ko wym.

Kon sul ta cje z kon se kwen cja mi

Sa mo zło że nie wnio sku o wszczę cie
kon sul ta cji nie ozna cza jed nak, że roz -
strzy gnię cie wład cze or ga nu bę dzie 

ko rzyst ne dla po dat ni ka. De cy zja wy mia -
ro wa w spra wie skut ków po dat ko wych do -
ko na nej trans ak cji wy wo ła bo wiem po -
dob ne skut ki praw ne, jak de cy zja okre śla -
ją ca wy so kość zo bo wią za nia po dat ko we -
go wy da na w to ku po stę po wa nia po dat ko -
we go, m.in. prze wi du je się tryb od wo ław -
czy oraz są do wą kon tro lę roz strzy gnięć
or ga nów po dat ko wych. W re zul ta cie, je śli
usta le nia or ga nu co do isto ty spra wy
w dro dze prze pro wa dzo nych kon sul ta cji
bę dą nie ko rzyst ne dla wnio sku ją ce go,
wów czas przed się bior ca bę dzie mógł do -
cho dzić swo ich praw przed są da mi ad mi -
ni stra cyj ny mi, ale ca ły pro ce der mo że 
po trwać na wet kil ka lat. 

Nie ma nic za dar mo

Jak ła two za uwa żyć, wy da nie de cy zji
w ra mach kon sul ta cji bę dzie wią za ło się
z wnie sie niem sto sow nej opła ty. Pro jek to -
daw ca uza leż nił wy so kość opła ty od roz -
mia rów i war to ści trans ak cji bę dą cej przed -
mio tem wnio sku. Przy kła do wo opła ta
za wnio sek o kon sul ta cję zło żo ny przez du -
że go przed się bior cę wy nie sie 1% war to ści
trans ak cji bę dą cej przed mio tem wnio sku,
jed nak nie mniej niż 5 tys. zł i nie wię cej

niż 100 tys. zł. Co wię cej, je śli za in te re so -
wa ny wy stą pi o kon sul ta cję w spra wie skut -
ków po dat ko wych wię cej niż jed nej trans ak -
cji al bo wię cej niż jed ne go po dat ku, or gan
za żą da od ręb nej opła ty od każ dej trans ak -
cji oraz każ de go po dat ku. Prze pis ten jest
kal ką re gu la cji do ty czą cych opłat za wy da -
nie in ter pre ta cji in dy wi du al nych, któ re
od wie lu lat wy wo łu ją wzmo żo ną kry ty kę
po dat ni ków i peł no moc ni ków. Wpro wa dze -
nie ta kie go roz wią za nia mo że spo wo do -
wać, że fi skus w spo sób uzna nio wy bę dzie
do ko ny wał sztucz nych po dzia łów na mniej -
sze trans ak cje, pod czas gdy cię ża rem kosz -
tów ta kie go po stę po wa nia w ca ło ści zo sta -
nie obar czo ny przed się bior ca.

Za kres ochro ny 

– prze wi dy wa nia a rze czy wi stość

In nym man ka men tem opi sy wa nej pro -
ce du ry jest za strze że nie, zgod nie z któ -
rym de cy zja wy mia ro wa mo że do ty czyć
skut ków po dat ko wych wy łącz nie tych
trans ak cji, któ re wy stą pi ły przed zło że -
niem przez po dat ni ka wnio sku o wszczę -
cie kon sul ta cji. Nie jest za tem moż li we
uzy ska nie w ta kim try bie ochro ny praw -
nej w od nie sie niu do do pie ro co pla no wa -
nych trans ak cji. Pro wa dzi to do ab sur dal -
nych wnio sków, po nie waż fir my, któ re do -
ko na ły roz li czeń wbrew te mu, co orzek nie
fi skus, sa me bę dą ra por to wa ły or ga nom
sche mat swo je go po stę po wa nia i na ra ża ły
się na kon se kwen cje praw ne, na to miast
nie otrzy ma ją w za mian żad nej wią żą cej
opi nii or ga nu na eta pie pro jek to wa nia
swo ich stra te gii biz ne so wych i po dej mo -
wa nia de cy zji fi nan so wych. 

Z tre ści pro jek tu usta wy wy ni ka tak że,
że do wnio sku o wszczę cie kon sul ta cji na -
le ży za łą czyć do ku men ta cję do ty czą cą
do ko na nej trans ak cji, w szcze gól no ści
ory gi na ły lub ko pie umów. Po stę po wa nie
do wo do we nie mu si jed nak ogra ni czać się
do do ku men ta cji przed sta wio nej przez
wnio sku ją ce go, a or gan pro wa dzą cy kon -
sul ta cję do sta je de fac to wol ną rę kę w za -
kre sie gro ma dze nia ma te ria łu do wo do we -
go. Ta ki za pis mo że bu dzić uza sad nio ne
oba wy przed się bior ców w sy tu acji, gdy or -
ga ny bę dą wy ko rzy sty wa ły zdo by tą do ku -
men ta cję firm w in nych po stę po wa niach,
nie ma ją cych związ ku z pro wa dzo ny mi
kon sul ta cja mi. 

Po wyż sze ar gu men ty da ją do zro zu -
mie nia, że po mi mo do brej wo li i prze ko -
na nia pro jek to daw cy, że pro ce du ra kon -
sul ta cji ma na ce lu uła twie nie pro wa dze -
nia biz ne su, mo że się oka zać, że sko rzy -
sta nie z niej ude rzy ry ko sze tem w fir mę
i wy wo ła nie po żą da ne skut ki praw no -
po dat ko we. ■

INFORMATOR KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

Kontrola podatkowa na życzenie
W październiku 2017 r. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opublikowała

projekt nowej Ordynacji podatkowej. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest wprowadzenie

konsultacji podatkowych pomiędzy organem i podatnikiem, które w założeniu mają rozwiać

wątpliwości przedsiębiorcy co do prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych.



W
pierw szej po ło wie 2017 r. do szło
łącz nie do 39 tys. wy pad ków. 
To o 0,4% mniej niż w tym sa mym

cza sie ub.r. Cho ciaż licz ba wy pad ków
przy pra cy jest nie mal ta ka sa ma jak rok te -
mu, to wię cej zda rzeń koń czy się tra gicz nie
– do koń ca czerw ca zgi nę ły w nich 93 oso -
by, czy li o 13,4% wię cej niż przed ro kiem.

– Utrzy mu ją ca się du ża licz ba pra cow ni -
ków ule ga ją cych wy pad kom przy pra cy po win -
na skło nić przed się bior ców nie tyl ko do prze -
glą du pro ce dur bez pie czeń stwa, ale rów nież
zwró cić ich uwa gę na moż li wość ochro ny
ubez pie cze nio wej. Po win ni bo wiem pa mię tać,
że od po wie dzial ność fi nan so wa za uszczer bek
pra cow ni ka na zdro wiu w wy ni ku nie szczę śli -
we go wy pad ku le ży po ich stro nie. Aby nie po -
kry wać ewen tu al ne go od szko do wa nia z fir mo -
wej ka sy, mo gą sko rzy stać z po li sy OC pra co -
daw cy – tłu ma czy w roz mo wie z Brand sco -
pe Da mian An drusz kie wicz, dy rek tor De par -
ta men tu Ubez pie czeń Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw Com pen sa TU. – Prze nie -
sie nie na ubez pie czy cie la kosz tów wy pad ku

przy pra cy to wy god ne roz wią za nie z punk tu
wi dze nia pra cow ni ka, a dla przed się bior cy
czę sto po pro stu je dy na moż li wość za cho wa -
nia sta bil no ści fi nan so wej fir my. Trze ba mieć
świa do mość, że od szko do wa nia po te go ro dza -
ju zda rze niach po tra fią być bar dzo wy so kie
i nie trud no wy obra zić so bie sy tu ację, że prze -
kro czą moż li wo ści bu dże tu przed się bior stwa.
Zwłasz cza że w ostat nich la tach za są dza ne
kwo ty są co raz wyż sze.

Za wie ra jąc umo wę ubez pie cze nia, fir ma
mu si zwe ry fi ko wać, ja ki ro dzaj wy pad ków
jest ob ję ty ochro ną, a ja kie ty py zda rzeń są
z niej wy łą czo ne. Bar dzo waż ne jest też usta -
le nie su my gwa ran cyj nej na od po wied nio
wy so kim po zio mie. Je śli po wy pad ku oka że
się nie wy star cza ją ca, część od szko do wa nia
bę dzie po kry wa na z fir mo we go bu dże tu. 

W świe tle prze pi sów ja ko wy pa dek
przy pra cy kla sy fi ko wa ne jest każ de zda -
rze nie zwią za ne z pra cą, któ re spo wo do -
wa ło uraz lub śmierć i mia ło miej sce
w cza sie wy ko ny wa nia co dzien nych obo -
wiąz ków lub do dat ko wych po le ceń prze -
ło żo ne go. W po ję ciu tym miesz czą się
rów nież zda rze nia po wsta łe w dro dze
do miej sca pra cy, jak rów nież pod czas
od by wa nia szko leń czy im prez fir mo -
wych. Do sy tu acji nie ob ję tych ka te go rią
wy pad ku przy pra cy na le żą te spo wo do -
wa ne np. epi lep sją lub in ną cho ro bą nie -
zwią za ną z wy ko ny wa ną pra cą. Po dob -
nie trak to wa ne są wy pad ki, pod czas któ -
rych pra cow nik jest pod wpły wem al ko -
ho lu, nar ko ty ków lub środ ków psy cho -
tro po wych. 

We dług ra por tu przy go to wa ne go
przez GUS 61% wszyst kich wy pad ków
po wsta je wsku tek nie pra wi dło we go za -
cho wa nia pra cow ni ka, a w 15,5% przy -
pad ków za wy pa dek od po wia da nie wła -
ści wy stan uży wa nych przed mio tów lub
nie od po wied nie po słu gi wa nie się ni mi.
Naj częst szy mi ura za mi są kon tu zje koń -
czyn gór nych (43,3%) oraz dol nych
(34,3%). Naj wię cej po szko do wa nych
w pierw szej po ło wie 2017 r. od no to wa no
w bran ży prze twór stwa prze my sło we go
(12,1 tys.), na dru gim miej scu zna la zły
się: han del i na pra wa sa mo cho dów 
(5,3 tys.), opie ka zdro wot na i po moc spo -
łecz na (4,3 tys.) oraz trans port i go spo -
dar ka ma ga zy no wa (3,2 tys.).

■
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A
rt. 8 ust. 4. W przy pad ku
cza so we go wy co fa nia po -
jaz du z ru chu w ro zu mie -

niu art. 78a usta wy – Pra wo
o ru chu dro go wym, skut ku ją ce -
go zmniej sze niem praw do po do -
bień stwa wy pad ku w okre sie
ubez pie cze nia, za kład ubez pie -
czeń, na wnio sek po sia da cza po -
jaz du me cha nicz ne go, jest obo -
wią za ny do pro por cjo nal ne go ob -
ni że nia skład ki ubez pie cze nio wej
na okres cza so we go wy co fa nia
po jaz du z ru chu.

5. Skład ka ubez pie cze nio wa,
w przy pad ku okre ślo nym
w ust. 4, po uwzględ nie niu przy -
słu gu ją cych po sia da czo wi po jaz -
du me cha nicz ne go zni żek skład -
ki, ule ga ob ni że niu nie mniej niż
o 95%.

6. Po sia dacz po jaz du me cha -
nicz ne go jest obo wią za ny
do nie zwłocz ne go po wia do mie -
nia za kła du ubez pie czeń o usta -
niu cza so we go wy co fa nia po jaz -
du z ru chu, o któ rym mo wa
w ust. 4.

7. W przy pad ku nie do peł nie nia
przez po sia da cza po jaz du me cha -
nicz ne go obo wiąz ku, o któ rym
mo wa w ust. 6, za kład ubez pie -
czeń mo że od po wied nio pod wyż -
szyć skład kę ubez pie cze nio wą, 
po cząw szy od dnia, w któ rym

usta ło cza so we wy co fa nie po jaz du
z ru chu, o któ rym mo wa w ust. 4.

Bio rąc pod uwa gę, że cza so we
wy co fa nie po jaz du z ru chu mo że
trwać od od 2 do 24 mie się cy,
z moż li wo ścią prze dłu że nia
do 48 mie się cy, pra wo do in ka so -
wa nia, w okre sie cza so we go wy -
co fa nia po jaz du z ru chu, nie wię -
cej niż 5% skład ki na leż nej
za peł ne ry zy ko ubez pie cze nio -
we (z uwzględ nie niem za sto so -
wa ne go wo bec po sia da cza sys te -
mu bo nus -ma lus), sta ła się do -
tkli wym roz wią za niem, choć
na szczę ście dla ubez pie czy cie li,
nie zbyt czę sto sto so wa nym. 
Do dać trze ba, że Pra wo o ru chu
dro go wym nie da je moż li wo ści
po wszech ne go sto so wa nia cza -
so we go wy co fa nia po jaz dów
z ru chu. Moż li wość do ty czy 
za re je stro wa nych:

1) sa mo cho dów cię ża ro wych
i przy czep o do pusz czal nej ma -
sie cał ko wi tej od 3,5 t;

2) cią gni ków sa mo cho do -
wych;

3) po jaz dów spe cjal nych;
4) au to bu sów.
Cza so we wy co fa nie po jaz du

z ru chu na stę pu je po zło że niu
do de po zy tu, we wła ści wym sta ro -
stwie po wia to wym, do wo du re je -
stra cyj ne go i ta blic re je stra cyj nych.

Dla osób, któ re nie wi dzą
pod sta wy dla trwa nia umo wy
ubez pie cze nia OC ppm i po bie -
ra nia ja kiej kol wiek skład ki
za okres cza so we go wy co fa nia
po jaz du z ru chu, nie zbęd na jest
in for ma cja, że za szko dę po wsta -
łą w związ ku z ru chem po jaz du
me cha nicz ne go uwa ża się rów -
nież szko dę po wsta łą pod czas
i w związ ku z:

1) wsia da niem do po jaz du
me cha nicz ne go lub wy sia da -
niem z nie go;

2) bez po śred nim za ła do wy -
wa niem lub roz ła do wy wa niem
po jaz du me cha nicz ne go;

3) za trzy ma niem lub po sto -
jem po jaz du me cha nicz ne go.

Przy tak sze ro kim okre śle niu
za kre su przed mio to we go obo -
wiąz ko we go ubez pie cze nia OC
po sia da czy po jaz dów me cha -
nicz nych, nie ule ga wąt pli wo -
ści, że pod czas cza so we go wy -
co fa nia po jaz du z ru chu mo że
dojść do wy rzą dze nia szkód, na -
wet w sy tu acji, w któ rej nie zo -
sta ną na ru szo ne wa run ki te go
wy co fa nia z ru chu. Wsia da nie
i wy sia da nie z po jaz du oraz za -
ła do wy wa nie i roz ła do wy wa nie
go mo gą mieć miej sce w cza sie
po sto ju po za dro gą pu blicz ną,
stre fą za miesz ka nia i stre fą 

ru chu, czy li w miej scu, w któ -
rym po jazd cza so wo wy co fa ny
z ru chu wi nien się znaj do wać.

Prze pi sy nie prze wi du ją moż -
li wo ści pod wyż sze nia skład ki
w sy tu acji, w któ rej zo sta nie
ujaw nio ne, że po jazd, w okre sie
cza so we go wy co fa nia z ru chu,
zo stał fak tycz nie wpro wa dzo ny
do ru chu. 

W skie ro wa nym do Sej mu
pro jek cie zmia ny art. 78a Pra -
wa o ru chu dro go wym zna la zły
się za pi sy od stę pu ją ce od ja -
kich kol wiek ogra ni czeń w za -
kre sie ro dza jów po jaz dów za re -
je stro wa nych, któ re mo gą być
cza so wo wy co fa ne z ru chu,
i okre sów, na ja kie mo gą być
wy co fa ne. Wpro wa dza się po -
nad to moż li wość wie lo krot ne -
go wy ko na nia tej ope ra cji oraz
do wol ne go prze dłu ża nia i skra -
ca nia okre su wy co fa nia po jaz -
dów z ru chu. Za pi sy usta wy
o ubez pie cze niach obo wiąz ko -
wych, UFG i PBUK po zo sta wia
się w przed mio to wym pro jek cie
bez zmian, za tem wy żej cy to wa -
ne prze pi sy tej usta wy znaj dą
za sto so wa nie do wszyst kich 
po jaz dów za re je stro wa nych
(o ile w ta kim kształ cie zo sta -
ną uchwa lo ne). Na pi sa łem, 
wie le mie się cy te mu, ar ty kuł 

do „Ga ze ty Ubez pie cze nio -
wej”, po stu lu jąc wpro wa dze nie
w Pra wie o ru chu dro go wym
obo wiąz ku po wia da mia nia
ubez pie czy cie la o każ dym przy -
pad ku za trzy ma nia, pod czas
ru chu, po jaz du wy co fa ne go
z ru chu (bez do wo du re je stra -
cyj ne go i ta blic re je stra cyj nych
od da nych do de po zy tu). Pro po -
no wa łem rów nież w fe lie to nie,
aby w ta kiej sy tu acji ist nia ła
moż li wość pod wyż sze nia skład -
ki do wy so ko ści wyj ścio wej
(za peł ne ry zy ko ubez pie cze -
nio we) oraz do cho dze nia rosz -
cze nia re gre so we go w sto sun ku
do spraw cy szko dy wy rzą dzo -
nej pod czas ru chu po jaz du cza -
so wo wy co fa ne go z ru chu
(do wy so ko ści 95% wy pła co -
nych świad czeń – ade kwat nie
do „zniż ki” wy ni ka ją cej z cza -
so we go wy co fa nia po jaz du 
z ru chu). 

Piotr Ka cza now ski 

Aka de mia Do rad ców 
Ubez pie cze nio wych

Materiał przedstawia obowiązujący stan prawny oraz zawiera uwagi dotyczące prawidłowej jego interpretacji, natomiast

nie odnosi się do praktyki stosowanej przez konkretne zakłady ubezpieczeń.

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH – PRAWO I PRAKTYKA (4)

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
W skierowanym do Sejmu projekcie zmiany art. 78a Prawa o ruchu drogowym znalazły się zapisy

odstępujące od jakichkolwiek ograniczeń w zakresie rodzajów pojazdów zarejestrowanych, które mogą

być czasowo wycofane z ruchu, i okresów, na jakie mogą być wycofane.

COMPENSA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

OC pracodawcy pozwoli zaoszczędzić
na kosztach wypadków

Każdego roku dochodzi w Polsce do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy. Finansowe

konsekwencje nieszczęśliwego wypadku pracownika ponosi właściciel firmy, w której

poszkodowany był zatrudniony. Aby chronić się przed wypłatą odszkodowania z firmowej kasy,

przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć się w ramach polisy OC pracodawcy.

www.gu.com.pl Zamów nasz codzienny, darmowy newsletter
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P
o wo łu jąc się po now nie w swo -
im fe lie to nie na czo ło we go
świa to we go mar ke tin gow ca –

Phi li pa Ko tle ra, opi szę no wy mar -
ke tin go wy miks – 4C. Mo że on
stać się punk tem od nie sie nia rów -
nież dla bran ży ubez pie cze nio wej.

Od 4P...

Za cznij my od sta rej wer sji na -
rzę dzia do za rzą dza nia mar ke tin -
giem, pro duk ta mi i sprze da żą w or -
ga ni za cji. W skład 4P wcho dzi: 

Pro dukt (pro duct) – po wsta je
po prze pro wa dze niu od po wied -
nich ba dań nad kon kret ną gru pą
do ce lo wą po ten cjal nych klien tów.
Jest to pew ne go ro dza ju kla sy ka
po stę po wa nia ana li ty ków ryn ko -
wych i mar ke tin gow ców. W ubez -
pie cze niach jest nie co utrud nio na,
po nie waż py ta nie klien ta o je go
ubez pie cze nio we po trze by to tro -
chę strze la nie „na śle po”. Za zwy -
czaj kon su ment nie ma żad nych
po trzeb ubez pie cze nio wych. A to,
że jed nak po wi nien je mieć, to już
zu peł nie in na spra wa. 

Ce na (pri ce) – ce na usta la na
jest za zwy czaj na ba zie kosz tów
wy two rze nia i pla no wa ne go zy sku,
war to ści pro duk tu dla klien ta i oto -
cze nia kon ku ren cyj ne go. W ubez -
pie cze niach jest po dob nie, acz kol -
wiek są nie co in ne skła do we, tzn.
za kła da na szko do wość, kosz ty
akwi zy cji, kosz ty ad mi ni stra cyj ne

i pla no wa na mar ża. Nie ste ty ta
ostat nia czę sto nie jest uwzględ nia -
na ze wzglę du na sil ną kon ku ren -
cję na na szym ryn ku. Ce na za zwy -
czaj jest raz usta la na i jest sta ła
w pew nym okre sie obec no ści pro -
duk tu (usłu gi) na ryn ku.

Dys try bu cja (pla ce) – je że li wie -
my, co chce my sprze da wać i za ile,
to mu si my za sto so wać od po wied ni
ka nał dys try bu cji. W mo de lu 4P
jest to kon kret ny spo sób do tar cia
do okre ślo ne go klien ta. Je że li
w jed nej or ga ni za cji wy stę pu ją róż -
ne mo de le do tar cia do od bior ców,
to za zwy czaj są one roz łącz ne
i nie po wią za ne ze so bą, a tak że 
ce lu ją w róż ne seg men ty klien tów. 

Pro mo cja (pro mo tion) – za zwy -
czaj od by wa się po przez kor po ra -
cyj ny ryn ko wy mo no log. Ozna cza
to, że wy ku pu je się za mi lio ny zło -
tych pro gra my pro mo cji, przy go to -
wu je re kla my, pla ka ty, spo ty itp. i...
moż na się cie szyć, że je ste śmy
w oto cze niu wi docz ni. W ubez pie -
cze niach po stę pu je my po dob nie. 

Wbrew po zo rom, pra wi dło wo
opra co wa ny na każ dym swo im
eta pie, mo del 4P ca ły czas mo że
być gwa ran tem sta bil ne go funk -
cjo no wa nia na ryn ku. Po zwa la
on rów nież nie co uwol nić się
od po le ga nia wy łącz nie na struk -
tu rach sprze da żo wych. Je że li 
bo wiem wszyst kie skła do we 4P 
są pra wi dło we, to sprze daż 

nie od gry wa klu czo wej ro li w ca -
łym pro ce sie.

Je że li jed nak chce się na ryn ku
wy zna czać kie run ki i tren dy roz -
wo jo we – to trze ba... za mie nić 
li ter kę P na C.

...do 4C

W oto cze niu peł nym po wią -
zań sie cio wych, a tak że
przy znacz nym przy spie sze niu
w pro ce sach wy twór czych oraz
de cy zyj nych na ryn kach, nie zbęd -
na jest ewo lu cja mo de lu 4P. Tak
wła śnie – po przez ob ser wa cję
oto cze nia i roz wój po przed niej
wer sji – po wsta ło na rzę dzie 4C.
W je go skład wcho dzą: 

Współ two rze nie (co -cre ation) –
współ cze sny miks mar ke tin go wy
wy ma ga od firm umie jęt no ści
zwięk sze nia za an ga żo wa nia klien -
ta. Prak tycz nie na każ dym eta pie
te go mo de lu współ pra ca i współ -
two rze nie są nie zbęd ne. Pro dukt
(ubez pie cze nie) nie po wsta je za -
tem w za ci szu biur – po ze bra niu
od po wied niej ilo ści od po wie dzi re -
spon den tów na wcze śniej wy sła ne
an kie ty. Te raz pro dukt two rzy się
wraz z klien ta mi, czę sto w cza sie
rze czy wi stym.

Wa lu ta (cur ren cy) – no wy mo -
del ina czej pod cho dzi tak że
do kwe stii ce ny. Nie jest ona raz
usta lo na i nie zmien na. Mu si 

bo wiem po dą żać za oto cze niem
ryn ko wym i pew ne go ro dza ju bie -
żą cym kon tek stem po py to wym.
Dla te go cza sa mi jest (mo że być)
wyż sza, in nym ra zem (po win na
być) niż sza. Fluk tu uje (jak wa lu -
ta) wraz ze zmie nia ją cy mi się oko -
licz no ścia mi. Ja ko przy kład moż -
na po dać cią gle zmie nia ją ce się
ce ny lo tów czy noc le gów w ho te -
lach. To cie ka we za gad nie nia
z per spek ty wy ubez pie czeń. Teo -
re tycz nie moż na so bie wy obra zić,
że po ata ku ter ro ry stycz nym czy
ka ta stro fie na tu ral nej – ce ny po lis
na da nym ryn ku ro sną. Ale
przy in nych oko licz no ściach, np.
ogło sze niu, że okre ślo na szcze -
pion ka eli mi nu je ry zy ko za cho ro -
wa nia – ce na za ubez pie cze nie
mo że chwi lo wo spaść. 

Ak ty wi za cja spo łecz no ści (com -
mu nal ac ti va tion) – ak tyw ność
oto cze nia za stę pu je ka na ły dys try -
bu cji. Co raz wię cej ma rek funk cjo -
nu je ja ko plat for ma (ry nek),
na któ rej spo ty ka ją się oso by i in -
sty tu cje, któ re od po wied nio re pre -
zen tu ją na niej za rów no po pyt jak
i po daż. To nie zwy kle cie ka we zja -
wi sko, po nie waż współ cze śnie
moż na być bar dzo bo ga tym, nie
wy twa rza jąc ni cze go po za miej -
scem do... wir tu al nych spo tkań
sprze daw ców i kup ców. Nie ste ty,
chy ba nie zbyt szyb ko przyj dzie
nam w ubez pie cze niach ko rzy stać

z do bro dziejstw te go ele men tu no -
wo cze sne go mik su mar ke tin go we -
go. War to jed nak wspo mnieć
o roz wo ju tzw. plat form friend su -
ran ce, na któ rych gru py osób sa me
się or ga ni zu ją, że by do stać lep szą
ofer tę ubez pie cze nio wą.

Roz mo wa (co nver sa tion) –
ostat ni ele ment 4C wy pie ra sta ry
mo del pro mo wa nia swo jej mar ki
i pro duk tów (usług). Za miast
mo no lo gu – mu si po ja wić się za -
an ga żo wa nie i głos od bior ców.
Dia log z klien ta mi jest nie zwy kle
istot ny dla zwięk sze nia ich lo jal -
no ści, a tak że uzy ska nia tak 
po żą da ne go orę dow nic twa ze -
wnętrz ne go mar ki (pi sa łem
o nim w po przed nim fe lie to nie).
Cza sy jed no stron nej pro mo cji
po wo li prze mi ja ją. Lu dzie ufa ją
bar dziej „swo im źró dłom in for -
ma cji”, a nie su chym prze ka zom
wy cho dzą cym od pro du cen tów.

Przej ście z 4P do 4C, któ re pro -
po nu je P. Ko tler, z per spek ty wy
ubez pie czeń jest po tęż nym wy zwa -
niem. O ile po wie lu la tach funk -
cjo no wa nia 4P moż na so bie wy -
obra zić usłu gę ubez pie cze nio wą
prze pro wa dzo ną pra wi dło wo
przez wszyst kie skła do we te go mo -
de lu (pro dukt, ce na, dys try bu cja
i pro mo cja) – to już z 4C (współ -
two rze nie, wa lu ta, ak ty wi za cja spo -
łecz no ści i roz mo wa) miał bym
spo ry pro blem, na wet że by po dać
wia ry god ne przy kła dy. Ale wła śnie
dla te go okieł zna nie mo de lu 4C
mo że sta no wić w naj bliż szych la -
tach świet ne wy zwa nie dla ubez -
pie czy cie li. 

dr Fi lip Przy dróż ny

Fe lie ton po wstał na pod sta wie
książ ki Mar ke ting 4.0. Era Cy fro -
wa, au tor stwa Phi li pa Ko tle ra, 
Her ma wa na Kar ta jaya, Iwa na 
Se tia wa na, któ rej prze czy ta nie zde -
cy do wa nie po le cam.

NOWY MIKS MARKETINGOWY

4C w ubezpieczeniach
Praktycznie każda osoba, która zetknęła się w swojej pracy zawodowej 

z marketingiem, sprzedażą czy rozwojem produktów – zna pojęcie 4P. 

Jest to narzędzie, które dobrze użyte pozwala na zaoferowanie klientom, 

w optymalny sposób, tego – czego oczekują. 

U
bez pie cze nie obej mu je na stę pu ją ce
zda rze nia: na stęp stwa nie szczę śli -
wych wy pad ków, kosz ty le cze nia

oraz ubez pie cze nie ba ga żu, przy czym ostat -
nie zda rze nie obej mu je po kry cie kosz tów
zwią za nych z utra tą sprzę tu na le żą ce go
do pra co daw cy, zwro tu kosz tów utra ty pry -
wat nych przed mio tów pra cow ni ka oraz
kosz tów zwią za nych z za ku pem nie zbęd -
nych w po dró ży przed mio tów użyt ku, zwią -
za nych z opó źnie niem ba ga żu.

Po li sa jest bez i mien na, po nie waż nie wia -
do mo, któ rzy pra cow ni cy zo sta ną de le go wa -
ni. Osta tecz ne roz li cze nie z ubez pie czy cie -
lem na stę pu je po za mknię ciu ro ku, zaś de le -
go wa ni pra cow ni cy nie ma ją wpły wu na de -
cy zję pra co daw cy o ubez pie cze niu.

Wnio sko daw ca wska zał, że zo bli go wa ny
jest wprost do po nie sie nia wy dat ków bądź
re fun da cji wy dat ków zwią za nych z kosz ta mi
le cze nia za gra ni cą na pod sta wie § 19 ust. 1
roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 29 stycz nia 2013 r. w spra -
wie na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow ni ko -
wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo -
rzą do wej jed no st ce sfe ry bu dże to wej 
z ty tu łu po dró ży służ bo wej, da lej zwa ne 

roz po rzą dze niem. Zgod nie z po wo ła nym
prze pi sem, w przy pad ku cho ro by po wsta łej
pod czas po dró ży za gra nicz nej, pra cow ni ko -
wi przy słu gu je zwrot udo ku men to wa nych,
nie zbęd nych kosz tów le cze nia za gra ni cą.
Gdy cho dzi o nie szczę śli we wy pad ki pra -
cow ni ków, któ rych na stęp stwem jest śmierć,
wska zał, że pra co daw ca jest zo bo wią za ny
wprost na pod sta wie § 19 ust. 4 roz po rzą dze -
nia do po kry cia kosz tów trans por tu zwłok
do kra ju. Gdy cho dzi o skut ki NW, nie ma
prze pi su wprost ob li gu ją ce go pra co daw cę
do po nie sie nia wy dat ków z tym zwią za nych,
jed nak jest sub sy diar na od po wie dzial ność
pra co daw cy za skut ki te go ty pu zda rzeń.
W przy pad ku śmier ci pra cow ni ka w wy pad -
ku przy pra cy, z rosz cze nia mi wo bec pra co -
daw cy zmar łe go ma ją pra wo wy stą pić tak że
oso by je mu bli skie. Pra co daw ca za tem za -
bez pie cza się od ewen tu al ne go po nie sie nia
bli żej nie ozna czo nych kosz tów zwią za nych
z na stęp stwa mi nie szczę śli wych wy pad ków
swo ich pra cow ni ków. Zda niem wnio sko daw -
cy, w opi sa nym po wy żej sta nie fak tycz nym,
po stro nie pra cow ni ka nie po wsta nie przy -
chód opo dat ko wa ny po dat kiem do cho do -
wym od osób fi zycz nych.

Wo bec ob szer nej ar gu men ta cji pra co -
daw cy, or gan po dat ko wy uznał po czę ści je -
go sta no wi sko za pra wi dło we, po czę ści
za nie pra wi dło we. Przy wo łał przy tym wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 8 lip -
ca 2014 r. sygn. akt K 7/13, we dług któ re go
przy cho dem pra cow ni ka mo gą być świad -
cze nia, któ re: po pierw sze zo sta ły speł nio ne
za zgo dą pra cow ni ka; po dru gie speł nio ne
zo sta ły w je go in te re sie, a nie w in te re sie pra -
co daw cy, i przy nio sły mu ko rzy ści w po sta ci
po więk sze nia ak ty wów lub unik nię cia wy -
dat ku, któ ry mu siał by po nieść; po trze cie,
ko rzyść ta jest wy mier na i przy pi sa na in dy -
wi du al ne mu pra cow ni ko wi. Za tem, w związ -
ku z ubez pie cze niem pra cow ni ka w za gra -
nicz nej po dró ży służ bo wej, je dy nie rów no -
war tość skła dek za pła co nych przez wnio sko -
daw cę ty tu łem sfi nan so wa nia ubez pie cze nia
obej mu ją ce go nie zbęd ne kosz ty le cze nia
pra cow ni ka za gra ni cą oraz kosz tów trans -
por tu zwłok do kra ju w ra zie zgo nu pra cow -
ni ka za gra ni cą, do któ rych zwro tu był by zo -
bli go wa ny sto sow nie do § 19 ww. roz po rzą -
dze nia w spra wie na leż no ści przy słu gu ją -
cych pra cow ni ko wi za trud nio ne mu w pań -
stwo wej lub sa mo rzą do wej jed no st ce sfe ry

bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej, nie
sta no wi dla pra cow ni ka przy cho du w ro zu -
mie niu usta wy o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych.

Na to miast rów no war tość skła dek z ty tu łu
wy ku pu przez wnio sko daw cę dla pra cow ni -
ka ubez pie cze nia w po zo sta łym za kre sie, tj.
ubez pie cze nia od na stępstw nie szczę śli wych
wy pad ków (in nych niż wy mie nio ne w § 19
ust. 4 ww. roz po rzą dze nia) oraz ubez pie cze -
nia ba ga żu, sta no wi przy chód z ty tu łu nie od -
płat nych świad czeń pod le ga ją cy opo dat ko -
wa niu po dat kiem do cho do wym. War tość
tych skła dek opła co nych za pra cow ni ka
wnio sko daw ca ma obo wią zek do li czyć
do przy cho dów pra cow ni ka oraz ob li czyć
i po brać za licz kę na po da tek do cho do wy
od osób fi zycz nych, we dług za sad prze wi -
dzia nych dla opo dat ko wa nia przy cho dów ze
sto sun ku pra cy, zgod nie z prze pi sa mi
art. 31, 32 i 38 usta wy o po dat ku do cho do -
wym od osób fi zycz nych. Tym sa mym sta no -
wi sko wnio sko daw cy jest pra wi dło we –
w czę ści do ty czą cej kosz tów le cze nia za gra -
ni cą, trans por tu zwłok do kra ju w ra zie zgo -
nu pra cow ni ka za gra ni cą, na to miast nie pra -
wi dło we – w po zo sta łym za kre sie.

Or gan zaj mu ją cy sta no wi sko w spra wie
do dał rów nież, że je go sta no wi sko od no si się
do ści śle okre ślo nej sy tu acji fak tycz nej
przed sta wio nej we wnio sku i to na wnio sko -
daw cy cią ży ry zy ko zwią za ne z in nym sta -
nem fak tycz nym. In ter pre ta cja in dy wi du al -
na wy wo łu je skut ki praw no po dat ko we tyl ko
wte dy, gdy rze czy wi sty stan fak tycz ny spra -
wy bę dą cej przed mio tem in ter pre ta cji po -
kry wał się bę dzie ze sta nem fak tycz nym.

Na pod sta wie in ter pre ta cji: 0114-KDIP3 -
-3.4011.398.2017.2.IM. 

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

INTERPRETACJA PODATKOWA

Kiedy ubezpieczenie zagraniczne 
pracownika jest przychodem?
Pracodawca wysyłający pracowników na zagraniczne delegacje

służbowe powziął wątpliwość podatkową, o której wyjaśnienie zwrócił

się do organu podatkowego. Co roku zawiera z ubezpieczycielem

umowę ubezpieczenia delegowanych pracowników.



O
d wie lu lat w Pol sce pa no -
wał trend się ga nia przez
pra co daw ców po oso by mło -

de. To one mia ły sta no wić o si le
i ja ko ści fir my. Jed nak wraz z re -
kor do wo ni skim po zio mem bez ro -
bo cia, utrzy mu ją cą się emi gra cją
za rob ko wą oraz ma le ją cą po da żą
po trzeb nych pra cow ni ków sy tu -
acja się zmie ni ła i wciąż się zmie -
nia. Jak bar dzo? 

Da ne. De fi cy ty kan dy da tów ro -
sną, a to wy mu sza na pra co daw -
cach zmia nę po dej ścia do za trud -
nia nych osób. Czy i jak mo gą
na tej sy tu acji sko rzy stać pra cow -
ni cy 50+? 

Fak tycz nie: pod ko niec 2017 r.
da ło się usły szeć, że pol skie fir my
co raz chęt niej się ga ją po oso by
po 50. ro ku ży cia. Na przy kład
z da nych Work Se rvi ce wy nik nę ło,
że bli sko 27% firm pla nu je za trud -
niać pra cow ni ków w tej gru pie wie -
ko wej, a jed no cze śnie w cią gu pół -
to ra ro ku o 10 pp. zwięk szył się od -
se tek firm, któ re ma ją w swo jej za -
ło dze oso by 50+.

Zmia ny wi dać by ło rów nież
w da nych GUS do ty czą cych bez -
ro bo cia (we dług me to do lo gii
BAEL): w II kw. 2015 w gru pie
55–64 wy no si ło ono 5,3%, a obec -
nie to już 4.

Jak to by ło z ju nio ry za cją? W ta -
kim oto cze niu fir my z pew no ścią
za sta na wia ją się nad struk tu rą 

wie ko wą swo ich kadr. Mo że po zo -
sta wić ją sta tus quo? Mo że war to
mieć wię cej pra cow ni ków star -
szych, a co wów czas z mło dy mi?
Co bar dziej waż ne czy po trzeb ne
u pra cow ni ka: do świad cze nie, mo -
ty wa cja, za an ga żo wa nie, zdro wie,
lo jal ność, sta bi li za cja? 

Stric te eko no micz nym, wy mier -
nym aspek tem te go wy bo ru mię -
dzy po ko le niem star szym a tym
młod szym jest zja wi sko ju nio ry za -
cji kadr, czy li od mła dza nia struk -
tu ry wie ko wej w fir mie. To po li ty -
ka po pu lar na zwłasz cza w USA,
gdzie od kil ku lat usil nie prze ko -
nu je się mło dych, że pra ca w du -
żych kor po ra cjach mo że być spo -
so bem na ży cie, ja kie go pra gną
mil le nial si.

W po szu ki wa niu oszczęd no ści
kor po ra cje z Wall Stre et ogra ni cza -
ją licz bę sta no wisk śred nie go
szcze bla i za stę pu ją je ar mią mło -
dych, któ rzy są o wie le tań si niż
ban kie rzy z dłu go let nim do świad -
cze niem. Dzię ki ta kiej po li ty ce,
we dług da nych J.P. Mor gan, np.
naj więk szym ban kom uda ło się
od 2009 r. ob ciąć kosz ty za trud nie -
nia o 21%, re du ku jąc licz bę pra -
cow ni ków je dy nie o 3% (m.in. z te -
go po wo du mię dzy na ro do we ban -
ki za czę ły ofe ro wać za trud nio nym
sze reg po za pła co wych be ne fi tów,
UBS oznaj mia swo im pra cow ni -
kom, że ma ją ty go dnio wo dwie 

go dzi ny w trak cie pra cy do wy ko -
rzy sta nia na za ła twia nie swo ich
pry wat nych spraw, a jesz cze in ni
wpro wa dza ją in ne zwy cza je: płat -
ne sab ba ti ca le czy bra nie wol ne go
w piąt ko wy wie czór, je śli w pra cy
nic wy jąt ko we go się nie dzie je. 

Ta ka prak ty ka, głów nie w Sta -
nach Zjed no czo nych i za chod niej
Eu ro pie, ma ocie plić wi ze ru nek
ban ków ja ko pra co daw ców i przy -
cią gnąć mło dych. Czy po dob ną
po li ty kę za sto su ją pol skie fir my
i cze ka nas ju nio ry za cja ro dzi me go
ryn ku pra cy? 

Pó ki co, jak moż na za uwa żyć,
ry nek ten zbyt dy na micz nie, zbyt
szyb ko ewo lu uje, zaś mło dzi
wciąż się do ra bia ją. Ich re la cje
z po ko le niem pra cow ni ków w po -
de szłym wie ku trze ba zaś okre -
ślić wciąż ja ko obo jęt ne (by nie
rzec: kon flik to we).

Jak jest z tym prze kwa li fi ko wa -
niem? Obok tej swo istej po ko le nio -
wej dys ku sji w fir mach wy ła nia się
tak że jed no, kon kret ne wy zwa nie
dla ka dry: do ilu lat pra co wać
w da nym za wo dzie. Ak tu al ne ob li -
cze ryn ku pod po wia da: jak naj dłu -
żej, ale czy na praw dę jest sens
w prze kwa li fi ko wa niu się? 

De cy zja o zmia nie za wo du jest
za wsze trud na bez wzglę du
na wiek. Je że li np. czu je my, że nie
roz wi ja my się za wo do wo, pen sja
jest po ni żej ocze ki wań oraz 

w per spek ty wie nie ma szans
na awans, to kie dy, jak nie te raz?
Obec ny ry nek pra cy, jak wi dzi my,
sprzy ja kan dy da tom, na to miast
pra co daw cy są otwar ci przede
wszyst kim na oso by, któ re chcą się
uczyć i roz wi jać.

War to za wsze za cząć od ana li zy
swo je go po ten cja łu, pre dys po zy cji
i wła snych moż li wo ści. Przy ta kiej
oka zji moż na sko rzy stać np. z po -
mo cy do świad czo ne go do rad cy za -
wo do we go, któ ry po mo że udzie lić
od po wie dzi na róż ne py ta nia
i skon stru ować ścież kę ka rie ry.
Po ta kiej ana li zie moż na za cząć
ba dać ry nek pra cy w obie ra nym
kie run ku. War to rów nież spraw -
dzić, czy wy obra że nia o wy bra nym
za wo dzie po kry wa ją się z rze czy wi -
sto ścią, py ta jąc o do świad cze nia
osób, któ re już go wy ko nu ją.

De cy zję o zmia nie za wo du czę -
sto utrud nia wy ma ga ne przez pra -
co daw ców dłu go let nie do świad -
cze nie. Kan dy dat po wi nien wte dy
wy eks po no wać w CV lub li ście
mo ty wa cyj nym swo je za le ty i po -
ka zać, że brak dłu go let nie go do -
świad cze nia w da nej dzie dzi nie
mo że być bar dziej atu tem niż
prze szko dą.

Do brze jest prze ana li zo wać, 
jak do tych cza so wa wie dza i do -
świad cze nia za wo do we mo gą przy -
dać się na sta no wi sku, o któ re 
się ubie ga my. Pod ję cie stu diów 

po dy plo mo wych lub kur sów spe -
cja li stycz nych po mo że zdo być wie -
dzę z no we go za kre su, ale rów nież
prze ko nać pra co daw cę, że po waż -
nie my śli my o swo jej przy szło ści.

Nie zmier nie istot ne w oma wia -
nym kon tek ście jest to, aby uwie -
rzyć we wła sne moż li wo ści. Pew -
ność sie bie to ce cha przy dat -
na pod czas szu ka nia pra cy bez
wzglę du na wiek. Wy ty cze nie ce lu
i stwo rze nie pla nu ma łych kro ków
po mo gą nam od nieść suk ces. 

Do brym po my słem wy da je się
po in for mo wać o swo ich pla nach
naj bliż szą ro dzi nę i przy go to wać
się – rów nież fi nan so wo – na róż ne
sce na riu sze.

Po trze ba. Czas po ka że, ja kie bę -
dą fak tycz ne wy bo ry firm i pra -
cow ni ków. Kto roz wi nie skrzy dła?
Czy nie ak tyw ni za wo do wo lu dzie
star si wie kiem bę dą efek tyw nie wy -
ko rzy sta ni? Ich licz ba po win na się
po wo li na dal zmniej szać, ale oby
ja ko wy nik sku tecz nych kam pa nii
czy pro gra mów ak ty wi za cyj nych. 

Pó ki co, za cho dzą ce zmia ny
wy da ją się ra czej efek tem ogól ne go
nie do bo ru rąk do pra cy. Do mi nu ją
przy tym de kla ra cje firm, że do ce -
nia ją doj rza łych pra cow ni ków, lecz
czy i jak spraw nie pój dą za ni mi
kon kret ne czy ny, dzia ła nia?

Cho dzi zaś ra czej o nie wie le.
Nie ma jesz cze zbyt wie lu pro gra -
mów skie ro wa nych do tej gru py
wie ko wej, lecz nie o ja kieś wy jąt ko -
we fa jer wer ki tu idzie. Po trze ba
świad czeń pod sta wo wych – jak
czy ta my w róż nych an kie tach – ty -
pu do fi nan so wa nie opie ki me dycz -
nej, do stęp do kur sów i za jęć do -
szka la ją cych, moż li wość pra cy
w nie peł nym wy mia rze go dzin czy
w koń cu o by cie men to rem 
dla młod szych pra cow ni ków.

dr Ma rek Śli per ski 
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Z
in we sto wa niem pie nię dzy jest już jed -
nak więk szy kło pot, gdyż ta ka for ma
po mna ża nia środ ków ko ja rzy się

z czymś trud nym, a na do da tek obar czo nym
du żym ry zy kiem wa hań czy wręcz strat.

Ba da nie prze pro wa dzo ne je sie nią ubie -
głe go ro ku przez BGŻOp ti ma „Po lak
Oszczęd ny 2017. Dla cze go prze cho dzi my
obo jęt nie obok zy sków?” po ka zu je, że z ro ku
na rok Po la cy oszczę dza ją co raz wię cej.
Swo je pie nią dze, trak to wa ne ja ko oszczęd -
no ści, trzy ma ją przede wszyst kim w ban -
kach – na ra chun kach i lo ka tach. Znaj du je
się tam pra wie 70% wszyst kich środ ków, ja -
ki mi dys po nu ją.

Aby czuć się bez piecz nie, ba da ni wska -
za li po sia da nie po dusz ki fi nan so wej w wy -
so ko ści śred nio 69 zł. Jed nak aż 3/4 an kie -
to wa nych uwa ża, że w ich przy pad ku ta
mi ni mal na kwo ta, da ją ca po czu cie bez pie -
czeń stwa, to ok. 100 tys. zł. Aby jed nak je
uzbie rać, ko niecz ne jest od kła da nie tych
środ ków, któ re nie są po trzeb ne na bie żą -
ce utrzy ma nie, jed nak ho ry zont cza so wy
ta kie go oszczę dza nia to okres mak sy mal -
nie 1 ro ku. We dług ba dań je dy nie co trze -
ci Po lak my śli o oszczę dza niu dłuż szym 
– po wy żej 3 lat.

Awer sja do ry zy kow nych in stru men tów
fi nan so wych spra wia, że in we sto wa nie 

nie cie szy się ta kim uzna niem, jak „pro sty”
pro dukt otrzy ma ny w ban ku. Na do da tek ba -
da ni uwa ża ją, że ani nie ma ją od po wied niej
wie dzy i umie jęt no ści do te go, by sa mo dziel -
nie in we sto wać (52%), ani nie dys po nu ją od -
po wied ni mi pie niędz mi (39%). Co wię cej,
cza sem sa mi nie są w sta nie okre ślić, 

co w ich sy tu acji jest oszczę dza niem, a co
moż na już na zwać in we sty cją. 

Za pew nie nie bez pie czeń stwa po sia da -
nych środ ków to pod sta wo wy wy bór aż 81%
an kie to wa nych, dla te go trud no się dzi wić, 
że np. z fun du szy in we sty cyj nych ko rzy sta
tyl ko co dzie sią ty Po lak. Po dob nie jest 

z sa mo dziel nym in we sto wa niem na Gieł dzie
Papie rów War to ścio wych. – Gdy Po la cy my -
ślą o sku tecz nym in we sto wa niu i po mna ża niu
oszczęd no ści, bio rą pod uwa gę zwy kle te roz -
wią za nia, któ re ze wzglę du na wy so ki próg wej -
ścia dla więk szo ści z nich są nie osią gal ne. Jest
to np. za kup nie ru cho mo ści na wy na jem lub in -
we sty cja w an ty ki lub zło to. Jed no cze śnie tra ci -
my z oczu wie le roz wią zań ofe ro wa nych przez
ry nek fi nan so wy, któ re są bez piecz ne i sku tecz -
nie po mna ża ją oszczęd no ści, a przy tym są do -
stęp ne i płyn ne – uwa ża Piotr Mar ci niak, 
dy rek tor za rzą dza ją cy BGŻOp ti ma.

Na ra zie więc przed in sty tu cja mi fi nan -
so wy mi wie le pra cy, po le ga ją cej przede
wszyst kim na tym, aby po ka zać za le ty dłu -
go ter mi no wych in we sty cji. Bo tak na praw -
dę je dy nie one mo gą przy nieść na praw dę
wy so kie zy ski. A w przy pad ku pla no wa nia
przy szło ści fi nan so wej wy da ją się wręcz
ko niecz ne, nie tyl ko w ob sza rze zy sków,
ale też od po wied niej dy wer sy fi ka cji po sia -
da nych pie nię dzy. I choć jak słusz nie
wska zu ją ba da ni, fun du sze nie są wol ne
od ry zy ka, to jed nak, ko rzy sta jąc z dłuż -
sze go ho ry zon tu cza so we go, moż na je
zna czą co zmniej szyć. A prze cież o to
m.in. in ny mi cho dzi.

Grze gorz Pio trow ski
gpio trow ski@o2.pl

Chociaż jak wynika z raportu BGŻOptima oszczędności polskich gospodarstw domowych rosną 
i w połowie 2017 r. wyniosły  już 1,3 bln zł, to jednak przeciętny Polak ma z oszczędzaniem problem. 
O ile już zacznie odkładać jakieś nadwyżki finansowe, to raczej robi to na krótko, wykorzystując do tego
najmniej zyskowne instrumenty.

PRACA 50+

Gdzie te programy?
Na kilka tygodni przed końcem ub.r. media doniosły, że polscy pracodawcy
przestają obawiać się zatrudniać osoby po pięćdziesiątce. Czyżby? Jak duży
miałby zatem wtedy być sens np. przekwalifikowania zawodowego? Inne
pytanie: czego stale potrzebują pracownicy 50+ na rynku zatrudnienia?

ROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA PRZECIĘTNEGO POLAKA

Oszczędzać czy może inwestować?



W
książ ce przed sta wio -
no 63 to wa rzy stwa ubez -
pie cze nio we, dzia ła ją ce

w II Rze czy po spo li tej Pol skiej,
w tym: 33 to wa rzy stwa ubez pie -
cze nio we bę dą ce spół ka mi ak cyj -
ny mi, 15 to wa rzystw ubez pie -
czeń wza jem nych, 7 pu blicz nych
to wa rzystw ubez pie czeń, 7 za gra -
nicz nych to wa rzystw ubez pie cze -
nio wych dzia ła ją cych w II Rze -
czy po spo li tej oraz 1 pod miot nie -
bę dą cy to wa rzy stwem ubez pie -
cze nio wym, pro wa dzą cy dzia łal -
ność ubez pie cze nio wą.

Oma wia jąc po szcze gól ne to -
wa rzy stwa do ko na no krót kiej
cha rak te ry sty ki ich dzia łal no ści,
w mia rę moż li wo ści za pre zen to -
wa no ak cje przez nie emi to wa ne
oraz po li sy ubez pie cze nio we. 

Ma te riał ilu stra cyj ny przed sta -
wia 25 ak cji, świa dectw tym cza -
so wych lub ułam ko wych, 1 kwit
udzia ło wy, 75 po lis ubez pie cze -
nio wych oraz 17 anon sów pra so -
wych to wa rzystw ubez pie cze nio -
wych z oma wia ne go okre su. 

Książ ka po wsta ła przy istot -
nym wspar ciu ilu stra cyj nym 
ze stro ny Po wszech ne go Za kła -
du Ubez pie czeń, a szcze gól nie 
Re na ty Zie liń skiej -Mi siu ra z Mu -
zeum Ubez pie czeń w Kra ko wie.

Książ ka w for ma cie po mniej -
szo ne go A4 ma ob ję tość 208
stron. In deks na zwisk umiesz czo -
ny w książ ce za wie ra 794 po zy cje.

Książ kę moż na na być bez po -
śred nio u au to ra (kon takt: ru -
phus_xl@wp.pl) lub na por ta lu
Al le gro.

Ce na: 192 zł. 
■
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Ubezpieczenia w II Rzeczypospolitej
Ubezpieczenia na ziemiach polskich są obecne już 215 lat. Szczególnie interesującym okresem dla naszej branży, a niekoniecznie dobrze
znanym, jest międzywojnie. Na rynek wydawniczy trafiła właśnie bardzo ciekawa albumowa publikacja, prezentująca towarzystwa
ubezpieczeniowe działające w tym czasie. Na uwagę zasługują ilustracje - reprodukcje ówczesnych polis, akcji i innych dokumentów.

O au to rze. Mi chał To masz
Wil czek (rocz nik 1963), dok -
tor na uk eko no micz nych, au -
tor sze re gu pod ręcz ni ków i kil -
ku dzie się ciu ar ty ku łów z za -
kre su pro ble ma ty ki in we sty -
cyj nej i nie ru cho mo ścio wej.
Od wie lu lat ko lek cjo nu je hi -
sto rycz ne pa pie ry war to ścio -
we, w szcze gól no ści gór no ślą -
skie oraz ban ków pol skich.
Książ ka To wa rzy stwa ubez pie -
cze nio we w II Rze czy po spo li tej
Pol skiej jest je go trze cią pu bli -
ka cją zwią za ną z hi sto rycz ny -
mi pa pie ra mi war to ścio wy mi.

W
i ce pre zes PZU SA Ro ger Hodg -
kiss po wie dział, że ubez pie czy ciel
zo stał udzia łow cem w jed nym

z syn dy ka tów Lloyd’s – Ar gen ta Hol dings 
Li mi ted – po dał „Puls Biz ne su” za PAP. 
Me ne dżer stwier dził, że to nie tyl ko pre stiż
dla PZU, ale tak że re ali za cja za ło żeń stra te -
gii do 2020 r., zgod nie z któ rą PZU ma my -
śleć o klien tach mię dzy na ro do wych.

– Ry nek Lloyd’s to ma tecz nik świa to we go
ryn ku ubez pie czeń kor po ra cyj nych. Od po -
nad 320 lat zaj mu je czo ło wą po zy cję w bran ży
ubez pie cze nio wej, prze cie ra jąc szla ki i two rząc
no we for my ochro ny dla szyb ko zmie nia ją ce go
się świa ta. Każ de go dnia po nad 50 czo ło wych
firm ubez pie cze nio wych oraz po nad 200 za re je -
stro wa nych bro ke rów Lloyd’s i ogól no świa to wa
sieć po nad 4000 lo kal nych co ver hol de rów pro wa -
dzi swo ją dzia łal ność i ge ne ru je biz nes na ryn ku
Lloyd’s – tłu ma czy Ro ger Hodg kiss.

Jak mó wi, znacz na część ka pi ta łu do stęp -
ne go na ryn ku Lloyd’s do star cza na jest na za -
sa dzie sub skryp cyj nej. – Czy li ubez pie czy cie le
Lloyd’s, jak np. PZU Cor po ra te Mem ber, łą czą
się w syn dy ka ty, któ rych jest po nad 80, a te z ko -
lei łą czą się ze so bą, aby ubez pie czać ry zy ka
i pro gra my – wy ja śnia Ro ger Hodg kiss. 
– Ar gen ta Hol dings Li mi ted swo im pro fi lem
dzia łal no ści – ener ge ty ka i du ży ma ją tek – jest
zbli żo na do pro fi lu dzia łal no ści PZU na ryn ku 

ubez pie czeń kor po ra cyj nych. Stąd wy bór part ne -
ra był nie przy pad ko wy. Nie sa ma in we sty cja jest
dla nas naj waż niej sza, ale per spek ty wy, uwia ry -
god nie nie na ryn kach mię dzy na ro do wych i pre -
stiż, ja ki nie sie ze so bą cer ty fi kat, ja kim jest ty tuł
„mem ber of Lloyd’s”. Jak mó wi, de cy zja ta dla
spół ki ozna cza eks pan sję na ryn kach za gra -
nicz nych. – Chce my być wi docz ni i speł niać swo -
ją mi sję nie tyl ko w kra ju, ale rów nież na ryn -
kach ościen nych – pod kre śla. I do da je, że Gru -
pa PZU „po wo li sta je się gra czem glo bal nym”.

– To waż ne, aby na ryn ku ubez pie czeń kor po -
ra cyj nych być tak że człon kiem ryn ku Lloyd’s. 
To nie tyl ko pre stiż, ale rów nież na tu ral na ko lej
rze czy do te go, aby my śleć o do stę pie do klien tów
mię dzy na ro do wych. To dla nas ka mień mi lo wy
roz wo ju – tłu ma czy wi ce pre zes.

Wy ja śnia, że PZU zy ska rów nież m.in. do -
stęp do wie dzy i know -how naj lep szych, m.in.
in ży nie rów ry zy ka, kon tak ty do za gra nicz -
nych, du żych bro ke rów, któ rzy mo gą być
w przy szło ści łącz ni kiem do bez po śred niej
współ pra cy z PZU mię dzy na ro do wych firm.

– Aby uzy skać „mem ber of Lloyd’s”, mu sie -
li śmy przejść przez szcze gó ło wy au dyt Lloyd’sa.
Ta ki ty tuł to ni czym do dat ko wy ra ting dla fir -
my. Człon ka mi ryn ku Lloyd’s są naj więk sze
gru py ubez pie cze nio we świa ta. Gru pa PZU do -
łą czy ła do te go pre sti żo we go gro na – pod kre -
ślił. („Puls Biz ne su” z 20 grud nia 2018 r.)    ■

Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW

PZU wszedł na rynek Lloyd’s

BIBLIOTECZKA AGENTA
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Chcesz dotrzeć ze swoją reklamą do osób 

z branży ubezpieczeniowo-finansowej? Dobrze
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www.gu.com.pl
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około 4500 osób 
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ubezpieczeń. 
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z kampanią internetową 

● patronaty medialne 

● codzienny newsletter 

– 7600 unikalnych adresów
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Napisz: aleksandra.wysocka@gu.com.pl
lub zadzwoń: 501 278 916,
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Aleksandra Emilia Wysocka
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„Gazety Ubezpieczeniowej”

pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowychaktualności

pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowychaktualności

korzystamy ze zdjęć z serwisu:

rf123.com
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