
Kongres organizowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń  
oraz Związek Banków Polskich

Józefów, 20–21 październik 2011 r.

III Kongres Bancassurance
Rola banków i ubezpieczycieli  
w tworzeniu wartości dodanej dla Klienta





Rada Programowa

Ramon Billordo – Członek Zarządu Santander Consumer Bank

Stanisław Borkowski –  Wiceprezes Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie 

Polska S.A.

Andrzej Gliński – Członek Zarządu Millenium Bank SA

Maciej Jankowski – Prezes TUnŻ Aviva SA i Aviva TUO SA

Piotr Narloch – Prezes Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA i Concordia Polska TUW

Jacek Obłękowski – Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski SA

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Związku Banków Polskich

Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Wojciech Sass – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA

Maciej Szwarc – Prezes Zarządu AXA TUiR SA



Dzień I – 20 października
12:00–13:00 Rejestracja gości oraz lunch
13:00–13:15 Powitanie  

Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń  
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

13:15–14:00 Raport – Polski rynek bancassurance 2011 
Małgorzata Knut – Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance PIU, Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 
Norbert Jeziolowicz – Sekretarz Grupy roboczej ds. bancassurance Związku Banków Polskich, Dyrektor w ZBP

Bancassurance szansą dla Klientów i rynku finansowego
14:00 –14:45 Bancassurance – czego potrzebują banki, by lepiej obsłużyć Klientów 

Michał Trochimczuk – Członek Zarządu Sollers Consulting
14:45–16:00 Panel dyskusyjny przedstawicieli zarządów banków i ubezpieczycieli – Bancassurance szansą dla Klientów  

i rynku finansowego 
Andrzej Gliński – Członek Zarządu Millennium Bank SA 
Wojciech Sass – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA 
Szymon Wałach – Dyrektor Zarządzający PKO Bank Polski 
Rafał Grodzicki – Wiceprezes Zarządu PZU Życie SA 
Jacek Podoba – Prezes Zarządu TU Europa SA i TUnŻ Europa SA 
Ewa Dąbrowska – Członek Zarządu AXA Życie TU S.A. 
Norbert Jeziolowicz – Sekretarz Grupy roboczej ds. bancassurance Związku Banków Polskich, Dyrektor w ZBP 
Małgorzata Knut –Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance PIU, Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 
Paweł Zawisza – Wiceprezes BZ WBK – Aviva TUnŻ S.A., BZ WBK Aviva TUO S.A. 
Prowadzący: Michał Trochimczuk – Sollers Consulting 

16:00–16:15 Przerwa kawowa
16:15–16:45 Case study – Dobre praktyki z wieloletniej współpracy w bancassurance 

Robert Sokołowski – CEO Groupama SA Oddział w Polsce 
Thomas Lausdat – Manager Central Eastern Europe Regional Bancassurance Groupama

16:45–17:30 Zmiana oczekiwań klientów a innowacje w usługach finansowych  
Maciej Rekosz – Manager Accenture

17:30–18:00 Zmiany w prawie UE a Bancassurance na przykładzie m.in. zmian w ustawie o kredycie konsumenckim 
i w dyrektywie o pośrednictwie ubezpieczeniowym 
Paweł Stykowski – Starszy Prawnik w Departamencie Instytucji i Usług Finansowych CMS Cameron McKenna

19:00 Kolacja

Dzień II – 21 października
8:45–9:00 Kawa powitalna
Trendy w produktach bancassurance
9:00–9:30 Bancassistance – źródło satysfakcji i lojalności klientów oraz dochodów dla banków 

Ryszard Grzelak – Prezes Zarządu Europ Assistance
9:30–10:00 Bankowe ubezpieczenia zdrowotne – szansa warta wykorzystania  

dr Adam H. Pustelnik – Wiceprzewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU
10:00–10:30 Ubezpieczenia emerytalne w kanale bancassurance 

Jacek Koronkiewicz – Wiceprezes Zarządu Aviva TUnŻ SA
10:30–10:45 Przerwa kawowa
Doświadczenia europejskich rynków w obszarze bancassurance
10:45–11:30 Redefinition of the Payment Protection Insurance – French Market’s Experience 

Dominique Paina – Head of Creditor Business AXA France
11:30–12:15 Wartość dodana dla Klienta w bancassurance na podstawie doświadczeń rynku niemieckiego 

Wolfgang Glaubitz – Członek Zarządu Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit oraz Concordia 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG

12:15–12:30 Przerwa kawowa
Konsument na rynku bancassurance
12:30–13:30 Panel dyskusyjny – Praktyka rynku bancassurance 

Katarzyna Marczyńska – Arbiter Bankowy 
Aleksander Daszewski – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 
Małgorzata Knut – Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance PIU, Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.  
Norbert Jeziolowicz – Sekretarz Grupy roboczej ds. bancassurance Związku Banków Polskich, Dyrektor w ZBP 
Prowadzący: Andrzej Gładysz – Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bancassurance PIU

13:30–14:00 Pozycja klienta banku w modelu bancassurance – aktualne problemy 
Michał Przywara – Prawnik w Departamencie Instytucji i Usług Finansowych w CMS Cameron McKenna

14:00 Lunch
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Spis treści 

Bancassurance w oczach banków 

Wyzwania dla banków w kontekście bancassurance 

Jak wykorzystad potencjał bancassurance? 

Podsumowanie 

Copyright © Sollers Consulting 2011 

Bancassurance: czego potrzebują banki, by lepiej obsłużyd klientów 
Jak wykorzystad szanse i czerpad korzyści z bancassurance w długim okresie 

Warszawa, 20 października 2011 
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Organizacja bancassurance 

Postrzeganie bancassurance najczęściej wyłącznie jako źródła dochodu 
skutkuje wyborem modelu umowy dystrybucyjnej. 

Umowa 
dystrybucyjna 

Sojusz 
strategiczny 

Joint Venture Podmiot 
zależny 

UBEZPIECZYCIEL BANK 
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Bancassurance w oczach banków 

Banki traktują bancassurance jako „jednorazowy strzał” - zastrzyk gotówki - 
a nie jako narzędzie do budowy i wzmocnienia relacji z klientami. 

 W sytuacji niedostatecznej płynności, 
działalnośd bancassurance pozwala osiągad 
zysk nie wymagający zaangażowania 
kapitału  

 Wprowadzenie do oferty produktów 
bancassurance umożliwia poprawę 
wskaźników rentowności kapitału (ROE, 
ROCE)  

 Bancassurance jest sposobem na szerszą 
penetrację posiadanej bazy klientów 
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Rozwój bancassurance 

Przy wszystkich korzyściach z modelu umowy dystrybucyjnej, posiada on 
poważne ograniczenia. Zwiększenie sprzedaży wymaga rozszerzenia oferty. 

Produkty 
ubezpieczeniowe ściśle 

powiązane z 
bankowymi 

Produkty 
ubezpieczeniowe luźno 

powiązane z 
bankowymi 

Produkty  

stand-alone 

 Bancassurance stało się głównym 
kanałem dystrybucji ubezpieczeo na  
życie w wielu europejskich krajach 

 Największy przypis składki jest notowany w 
krajach, w których współpraca bankowo-
ubezpieczeniowa opiera się na ściślejszej 
współpracy między partnerami 
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Zalety dla banków 

Model umowy dystrybucyjnej dzięki swojej prostocie posiada z punktu 
widzenia banku istotne zalety. 

 W tym modelu bank ponosi najniższe koszty 
inwestycji 

 Bank nie angażuje się kapitałowo w działalnośd 
ubezpieczeniową 

 Ryzyko ubezpieczeniowe w całości ponosi ubezpieczyciel 

 Brak powiązao kapitałowych nie wymaga utrzymywania 
wyższych rezerw 

 Dostawcę produktów można łatwo zmienid, lub 
współpracowad równolegle z kilkoma 

 Konkurencja między ubezpieczycielami podwyższa 
oferowane bankowi prowizje 

 Bank, podobnie jak konkurenci, oferuje standardowe, 
proste i wysokomarżowe produkty ubezpieczyciela 
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Bancassurance w ubezpieczeniach non-life 

Polisy non-life sprzedawane są w Europie głównie za pośrednictwem 
agentów i w kanale bezpośrednim. Udział bancassurance to średnio 5%.  

Źródło: CEA: „European Insurance – Key Facts “ (September 2011); 
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Bancassurance w ubezpieczeniach life 

Bancassurance jest głównym kanałem dystrybucji ubezpieczeo life w wielu  
paostwach europejskich.  

Źródło: CEA: „European Insurance – Key Facts “ (September 2011); 
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Spis treści 

Bancassurance w oczach banków 

Wyzwania dla banków w kontekście bancassurance 

Jak wykorzystad potencjał bancassurance? 

Podsumowanie 
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Potencjał rynku polskiego – case study 

Cechą rozwiniętych rynków jest sprzedaż szerokiej gamy 
produktów w ramach bancassurance. Na polskim rynku 
przykładem jest współpraca BZWBK z BZWBK-Aviva. 

Ubezpieczenia mieszkaniowe „Locum” 
 
 Struktura polis „Locum” w 2010 r. 

42,4
% 57,6

% 

Locum + kredyt Locum standalone 

 Oferta dla każdego Klienta; możliwy up-selling 
ubezpieczenia ruchomości i OC 

 Potencjał sprzedaży do Klientów  „nie-kredytowych” 
większy niż do kredytów hipotecznych 

Ubezpieczenie „Ochrona Płatności” 
 Unikalna oferta na polskim rynku: utrata pracy, niezdolnośd 

do pracy i hospitalizacja bez powiązania z ofertą 
kredytową/kart kredytowych 

 Zarządzanie efektywnością i jakością sprzedaży przynosi 
wymierne efekty: sprzedaż 5-8 sztuk / oddział / miesiąc 

Źródło: BZ WBK - AVIVA 

Ubezpieczenia „Dla Bliskich” (NNW) 
 Oferta wyłącznie w call-centre Banku; prosty proces w 3-5 min 

 Konwersja do bazy skontaktowanej na poziomie > 7% 

 
Ubezpieczenie turystyczne „Na Podróż” 
 Zakup on-line (4 proste kroki); potwierdzenie polisy e-mail / SMS  

 Sprzedaż – kilka tysięcy sztuk 

 Często jako oferta komplementarna, wykorzystywana promocyjnie do 
sprzedaży innych produktów 

 
Ubezpieczenia komunikacyjne: 
 BZWBK generuje leady do Aviva; Call-centre  Aviva sprzedaje 

 50,000 leadów w 2010  
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Niewykorzystany potencjał sprzedaży bancassurance 
– oferta produktowa 

Do oferty bancassurance włączane są produkty będące aktualnie w ofercie 
ubezpieczyciela i jednocześnie generujące najwyższe przychody dla banku. 

 Produkty ubezpieczeniowe w 
ofercie bankowej powinny byd 
dopasowane do etapu życia 
klientów  

 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 
nie pokrywa ryzyk wynikających z 
danego produktu bankowego* 

 Wdrażane do oferty bankowej 
produkty ubezpieczeniowe są 
substytucyjne względem 
bankowych, co rodzi ryzyko 
kanibalizacji 

 
* Rzecznik Ubezpieczonych, Raport  „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce”, Warszawa 2007. 
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Niewykorzystany potencjał sprzedaży bancassurance 

Banki w Polsce nie wykorzystują w pełni potencjału sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych.  

 Klienci chcą kupowad 
ubezpieczenia w banku, ale 
oferta produktowa nie 
zaspokaja wszystkich 
potrzeb 

 Niewystarczająca motywacja 
i kompetencje sprzedawców 
powodują, że ich działania są 
mniej efektywne 

 

Słabsze wyniki sprzedażowe, 
niewykorzystany potencjał rynku  

40,9% 

21,7% 
26,3% 

19,5% 

0% 

20% 

40% 

60% 
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100% 

Banki OFE Zakłady 
ubezpieczeo 

Giełdy 

Zaufanie do instytucji finansowych w 2011 r.  

Źródło: „Diagnoza Społeczna : warunki i jakośd życia Polaków 2011”. 
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Niewykorzystany potencjał sprzedaży bancassurance 
– problemy dla pracowników i klientów 

Częsta zmiana oferty produktowej bancassurance może zniechęcad zarówno 
bankowych sprzedawców, jak i klientów.  

 Niechęd personelu sprzedażowego do 
uczenia się często modyfikowanej oferty 
i sprzedaży „nieznanych” produktów 

 Wydłużony czas obsługi i błędy 
pracownika mogą zniechęcad do zakupu i 
odnowienia produktu  

 Niewystarczający poziom kompetencji i 
wiedzy po stronie pracowników może 
przekreślid szansę na sprzedaż nie tylko 
ubezpieczenia, ale również produktu 
bankowego, z którym jest powiązane 
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Niewykorzystany potencjał sprzedaży bancassurance 
– mała sprzedaż stand-alone 

Sprzedaż produktów stand-alone przeważnie nie jest wspierana przez front-
end bankowy.  

Pracownicy banków zaniedbują sprzedaż 
produktów bancassurance 

 Pracownik bankowy woli sprzedad 
klientowi:  

- produkt, który rozumie  
- w systemie, który zna 

 Sprzedawca oferuje przede 
wszystkim produkt, którego proces 
sprzedaży jest znany, szybki i 
efektywny 
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Niewykorzystany potencjał sprzedaży bancassurance 
– procesy biznesowe 

Niższa sprzedaż produktów bancassurance i niezadowolenie klienta z oferty 
i obsługi mają swe źródło także m.in. w niewydajnych procesach.  

 

 
 

Częste zmiany ubezpieczycieli i oferty 
produktowej mogą rodzid takie problemy, jak: 

 brak standaryzacji procesu sprzedaży, 
obsługi produktu oraz obsługi 
posprzedażowej  

 istnienie papierowego, manualnego oraz 
niewystandaryzowanego obiegu 
dokumentów, którego skutkiem jest 
znaczna ilośd błędów  

Przykładem jest znacznie dłuższy czas likwidacji 
szkody w przypadku bancassurance niż w przypadku 
bezpośredniej likwidacji przez ubezpieczycieli 
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Wypłata wartości wykupu 

Zakooczenie umowy 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenia indywidualne (w dniach) 

Na podstawie badania Sollers Consulting „ Wypłata świadczeo w ubezpieczeniach na życie” przeprowadzonego wśród polskich 
ubezpieczycieli na życie reprezentujących 92% składki. 

Nieefektywnośd procesu wypłaty świadczeo 

Badanie przeprowadzone wśród polskich ubezpieczycieli na życie pokazuje, 
że proces obsługi roszczeo i wypłaty świadczeo w kanale bancassurance jest 
nieefektywny. 

Czas procesowania roszczenia w ubezpieczeniach na życie 
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Niewykorzystany potencjał sprzedaży bancassurance 
– rezygnacja klientów z ubezpieczenia 

Banki nie robią wystarczająco dużo, aby utrzymad klientów, którzy chcą 
zrezygnowad z ubezpieczeo. 

Pracownik bankowy nie stara się przekonad klienta 
zgłaszającego chęd wypowiedzenia polisy, bądź 
zaproponowad mu alternatywnych produktów 

 Procesy utrzymania klienta w bankach nie 
obejmują produktów bancassurance 

 Życie produktu ubezpieczeniowego zwykle 
kooczy się wraz z powiązanym produktem 
bankowym 
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Spis treści 

Bancassurance w oczach banków 

Wyzwania dla banków w kontekście bancassurance 

Jak wykorzystad potencjał bancassurance? 

Podsumowanie 
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Jak zwiększyd sprzedaż bancassurance 

Do zwiększenia sprzedaży produktów bancassurance niezbędne jest stworzenie 
unikalnej oferty, wdrożenie systemów i procesów wsparcia sprzedaży oraz 
szczególna dbałośd o utrzymanie klienta. 
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Ulepszona oferta 

Wdrożenie atrakcyjnej oferty produktowej wymaga porozumienia i 
współpracy pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem.  

Oferta bancassurance powinna byd: 

 komplementarna w stosunku do oferty 
bankowej  

 odpowiadająca rzeczywistym potrzebom 
klienta  

 unikalna na rynku, dzięki czemu pozwoli 
bankowi zdobyd przewagę 
konkurencyjną 

 

 
Spójny wachlarz produktów bankowo-ubezpieczeniowych 
zapewnia wzrost uproduktowienia, lojalności i satysfakcji 
klientów, co przekłada się na wzrost sprzedaży 

Ilośd produktów Retencja 

3 
1 podstawowy produkt 
+ 2 dodatkowe produkty 

83% 

2 
1 podstawowy produkt  
+ 1 dodatkowy produkt 

80% 

1 
1 podstawowy produkt 

73% 

Źródło: LOMA 2011, dane dla  banków w USA 
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Bank jako centrum zakupu produktów finansowych 

Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych produktów, łatwiej będzie 
przyciągnąd i utrzymad klientów.  

 Banki powinny wykorzystad swoje przewagi 

 Większa częstotliwośd interakcji z klientami 

 Więcej aktywnie używanych kanałów dostępu 

 Większa wiedza o finansowych potrzebach 
klienta 

 

Banki mogą w skuteczny sposób przygotowywad i 
prezentowad swoją ofertę ubezpieczeniową klientom 

Tylu Polaków aktywnie korzysta z 
bankowości internetowej. 
To 9,43 mln klientów, do których 
można dotrzed codziennie. 
Źródło: Związek Banków Polskich, Raport netB@nk 2011 

9,43 mln 
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Wsparcie sprzedaży - operacje 

Nowym produktom powinno towarzyszyd przygotowanie banków do ich 
sprzedaży i dalszej obsługi.   

Wzrost sprzedaży, obniżenie kosztów operacyjnych, 
poprawa ergonomii pracy i kompetencji 

Zwiększenie sprzedaży i efektywności obsługi produktów 
ubezpieczeniowych może zapewnid: 

 optymalizacja i unifikacja procesów bancassurance z 
wewnętrznymi procesami bankowymi 

 budowa centrum utrzymania klienta po stronie 
ubezpieczyciela lub banku  

 prowadzenie wspólnej strategii marketingowej w 
zakresie, na który klient wyrazi zgodę 

 wdrożenie szkoleo pracowników z zakresu produktów 
bancassurance 
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Wsparcie sprzedaży - technologia 

Do pełnego wykorzystania potencjału bancassurance przez banki niezbędne 
jest zastosowanie narzędzi wsparcia sprzedaży.  

Automatyzacja i uproszczenie procesów sprzedażowych 
posprzedażowych oraz analitycznych 

Zakres projektów wspierających sprzedaż może obejmowad 
wdrożenie narzędzi informatycznych zapewniających: 

 dostępnośd kompleksowej informacji o kliencie (np. 
poprzez rozbudowę front-endu bankowego o informacje i produktach 
ubezpieczeniowych)  

 szybki przepływ informacji, raportowanie oraz obieg 
dokumentów 

 pozwalających na szybką analizę danych dotyczących 
sprzedaży  
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Zarządzanie dokumentami 

Przykładem usprawnienia procesu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej 
bancassurance jest wdrożenie systemu zarządzania dokumentami. 

Platforma wspólnej wymiany dokumentów  
zapewniająca przyspieszenie procesów, wzrost 
dostępności dokumentów oraz ułatwiająca kontrolę 

Proces obsługi sprzedaży produktów bancassurance 
jest uwarunkowany specyfiką ubezpieczyciela.  

 Brak kompatybilności systemów sprzedaży 
banków i ubezpieczycieli powoduje, że obieg 
dokumentów przebiega poza systemem 
informatycznym  

 Dokumenty w formie papierowej muszą byd 
skanowane i przesyłane do ubezpieczyciela - jest 
to proces pracochłonny, czasochłonny i kosztowny  
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Wsparcie dla bankowego Call Centre 

System sprzedaży usług bankowo-ubezpieczeniowych w kanale Call Centre 
banku może byd wspierany poprzez Call Centre ubezpieczyciela.  

Satysfakcja klienta wynikająca z otrzymania wyczerpujących 
informacji od kompetentnego pracownika 

 Podstawowych  informacji na temat usług bancassurance 
powinno udzielad Call centre banku  

 Jeżeli klient ma pytania wykraczające poza wiedzę pracownika 
Call centre banku, powinien byd przez niego przekierowany do 
centrum obsługi telefonicznej ubezpieczyciela  

 Po uzyskaniu wyczerpującej informacji od Call centre 
ubezpieczyciela klient powinien zostad ponownie przekierowany 
do bankowego centrum obsługi w celu dokooczenia transakcji 
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Utrzymanie klienta 

Poprawa wyników sprzedaży bancassurance zależy także od wdrożenia 
utrzymania klienta obejmującego produkty bancassurance. 

Wzrost retencji klientów przy niewielkim 
koszcie nakładów 

 Przedstawienie klientowi korzyści z zachowania 
ubezpieczenia lub oferty produktu alternatywnego  

 Powiazanie wynagrodzenia sekcji utrzymania z jej 
skutecznością;  

 System potrącania sprzedawcom banku prowizji od 
umów wypowiedzianych przed terminem 

 Powiązanie systemu wynagrodzeo sieci sprzedaży z 
utrzymaniem klientów 
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Monitoring procesu wypowiedzeo 
- schemat procesu utrzymania klienta 

W zależności od kanału, w którym klient zgłasza chęd rezygnacji z 
ubezpieczenia, w procesie uczestniczą różne komórki banku oraz 
ubezpieczyciela.  

Ka
na

ł w
yp

ow
ie

dz
en

ia
 Bank 

Call 
Centre 

List 

 ustalenie 
przyczyny 

 przedstawienie 
oferty 

 ustalenie 
przyczyny 

 przedstawienie 
oferty 

 Przekierowanie 
do Call Centre 

Rezygnacja 

Przyjęcie 
oferty 

Unikalna 
oferta 

Sekcja 
utrzymania 
klienta Przyjęcie 

oferty 

Rezygnacja 
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Spis treści 

Bancassurance w oczach banków 

Wyzwania dla banków w kontekście bancassurance 

Jak wykorzystad potencjał bancassurance? 

Podsumowanie 
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Podsumowanie 
- czynniki wzrostu sprzedaży 

  
Podniesienie wolumenu sprzedaży możliwe jest nawet przy niewielkich 
nakładach ze strony banków. 

Wzrost 
sprzedaży 

Lepsza oferta 
produktowa 

Lepsze procesy 
obsługi 

sprzedażowej i 
posprzedażowej 

Wzrost 
satysfakcji 
klientów 
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Podsumowanie 
- przykładowe działania usprawniające 

Warto podjąd szereg konkretnych działao, by zapewnid większe powodzenie 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.  

 Zdefiniowanie miejsca bancassurance w 
strategii banku i modelu biznesowego 

 Wybór produktów, procesu sprzedażowego 
i stworzenie unikalnej oferty dopasowanej 
do potrzeb klienta i banku  

 Poprawa retencji oraz wydłużenie cyklu 
życia (odnawialności) produktu 
ubezpieczeniowego (np. poprzez 
implementację sekcji utrzymania klienta) 

 Usprawnienie procesów i operacji dzięki 
systemom (np. DMS, Call Centre)  

 

 

1-2 miesiące 

3 miesiące 

2 miesiące 

3 miesiące 



Dane kontaktowe 

Prawa do wszelkich użytych zarejestrowanych znaków towarowych lub firmowych należą do ich właścicieli. 

Niniejszy dokument jest własnością Sollers Consulting. Zawarte w nim informacje, wartości intelektualne i proponowane metodyki prac chronione są prawami autorskimi Sollers Consulting bądź innych podmiotów. 
Wykorzystanie opracowania i zawartych w nim propozycji lub przekazanie innym podmiotom niż podmiot, do którego jest kierowany, jest możliwe jedynie po uprzedniej pisemnej zgodzie Sollers Consulting. 

Michał Trochimczuk 
Członek Zarządu 

Tel.: +48 22 542 42 12 

Kom.: +48 501 084 642 
michal.trochimczuk@sollers.pl 
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widespread but significant market share diferences remain

Bancassurance; market shares; GWP; %Bancassurance; market shares; GWP; %

Succes in P&C banking has been achieved via several models
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Succes in P&C banking has been achieved via several models
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Groupama, a major player in France and Europe (1/2)

billi h h ld ’€ 7.0 billion shareholders’ equity
€ 17.6 million revenue (up 2.3%, like-for-like and at constant exchange rates)

48% of insurance turnover in P&C  52% in life and health48% of insurance turnover in P&C, 52% in life and health
Multichannel distribution
€ 398 million of net profit (group perimeter)

1st mutual insurance group in France
6th insurance group in France6th insurance group in France
15th insurance company in Europe

16 millions policy holders
38 500 employees



Groupama, a major player in France and Europe (2/2)
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Groupama, a major player in France and Europe (2/2)

Strong and 
diversified 
leadership 

First agricultural insurer, individual health 
insurer *, local authority insurer
Second marine and transport insurer, home 

positions in 
France

Second marine and transport insurer, home 
insurer
Third motor insurer, SME insurer

Hungary
Groupama Garancia BiztositoSlovakia

Groupama 
United 
Kingdom

China
Groupama Groupama 

Poistovna
Kingdom
Groupama 
Insurances

Romania
Groupama Asigurari

Increased 
international Spain

G  

Bulgaria
Groupama Zastrahovane

Groupama 
Insurance
(Hong Kong)
Groupama S.A. 
Chegdu Branch

Portugal
Groupama 

ItalyTunisia

Turkey
Groupama Sigorta /
Emeklilik

international 
reach

Groupama 
Seguros

Greece
Groupama Phoenix

Groupama China 
Beijing Office

Vietnam

Seguros Italy
Groupama Assicurazioni

Tunisia
Star (35%)

Groupama Vietnam

* Excluding mutual 45 and IP

A strong partnership culture in France and abroad
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A strong partnership culture in France and abroad

In France AbroadIn France Abroad
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b d
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subsidiaries in eastern Europe

SLOVAKIA
5,4 million people
OTP Banka Slovensko (2002)

RUSSIA
142,9 million people
OTP Bank Russia (2006)

Number of branches

1 500
HUNGARY
9,9 million people 
OTP Bank (1995*)

UKRAINE
46,6 million people
OTP Bank JSC (2006)

Number of employees

30 500
Number of customers

12 millions

CROTIA
4,5 million people 
OTP Banka Hrvatska (2005) ROMANIA

20,3 million people 
OTP Bank Romania (2004)12 millions

SERBIA
10,4 million people 
OTP Banka Srbija (2007)

OTP Bank Romania (2004)

BULGARIA
7,4 million people
DSK Bank (2003)

MONTENEGRO
0,7 million people
CKB (2006)

* Privatisation in 1995 of National Savings Bank established in 1949



A strategic partnership going beyond distribution agreement 
f d
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in terms of scope, term and governance

An extended and long‐term strategic partnership…
A strong commitment of both partners: 

Selection of Groupama for this partnership through a competitive process including all major 
European insurance companies

L t l i t hi 20 t b i i i 2008Long term exclusive partnership: 20 years agreement beginning in 2008.

A shareholder participation of Groupama of 8% in OTP bank

Large geographical scope: 9 countries (of which 4 have insurance operations currently)

d d d b (l f d l f ) d b kExtended product scope: bancassurance  (life and non life) and assurbanking

… seated on 20 years of history…
St ti b b i i 1990 ( fi t)Starting bancassurance business in 1990 (as first).

Having 20 years experience and a consolidated bancassurance business

Multi‐countries experiences

… and different levels of governance
3 levels of Committee to make decisions and insure a successful cooperation in the regionp g

LOCAL COMMITTEE
IN EVERY COUNTRY

REGIONAL  
COMMITTEE

STRATEGIC  
COMMITTEE

An extended product range – both in life and non life
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An extended product range – both in life and non life 

Life Products Non Life Products

► Household

► SME / Industrial Property

► Credit / Payment Protection Insurance
(Mortgage loans, Personal loans, Credit Cards)

► Unit Linked (Single Premium)

► Accident Insurance

► Travel Insurance

► Unit Linked (Single Premium)

► Unit Linked (Regular Premium)

► Risk Life (Individual)

► Casco 

► MTPL

► ( )

► Group Life

► Endowment ► MTPL

► Bill & Income Protection► Whole Life



A gradually maturing partnership, from basic cross‐selling 
of CPI to being the leader of the insurance industry on
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Separated Non‐life 
&Life Insurances

of CPI to being the leader of the insurance industry on 
some product ranges

Separated Non‐life 

&Life Insurances

Emergence of 
publicity 
campaigns 

Stages of Bancassurance development

Saving Offer / 

Insurance

Proposal to the 
whole customer 
base (Travel

p g
conducted by the 
banks in the 
insurance field for 
the entire market

Associated Non‐life

Unit‐Linked

Insurance product 
complementary to 

base (Travel 
Insurance, car, 
property or health)
Travel Insurance
=> HU BG SK RO

the entire market
Bill / Income Protection 

Associated Non‐life 
Insurance

Casco or property 
Insurance directly 

other savings 

products (deposits)
UL Single Premium => HU, BG

UL Regular Premium => HU

> HU, BG, SK, RO

Creditors’ Insurance*

CPI / PPI
Insurance directly

related to a loan
Property => HU, BG, RO, SK

Accidental Bankcards => HU, BG, RO, SK

MTPL => RO, SK

g

Insurance products sold by OTP Bank

* Credit / Payment Protection Insurance

Insurance directly 
related to a loan
CPI / PPI => HU, BG, RO, SK

MTPL   RO, SK

Casco => RO,HU, SK

What was achieved with OTP – some figures
14

What was achieved with OTP  some figures

CONTRIBUTION 
OF BANCASSURANCE CHANNEL ‐ %

BREAKDOWN OF CEE PREMIUMS 
BETWEEN LIFE AND NON LIFE %

Bulgaria 86%  

Hungary  37%

OF BANCASSURANCE CHANNEL % BETWEEN LIFE AND NON LIFE ‐ %

30%
NON LIFE

CEE 36%

Romania 27%

Slovakia 13%

70%
LIFE

Slovakia 13%

BANCASSURANCE MARKET SHARE IN HU ‐ % OTP BANK’S COMMISSION INCOME IN HU

45% +72%

+48%15% OTHER

19% K&H
GROUPAMA
& OTP BANK

+72%19% K&H

21% ERSTE

Source : Association of Hungarian Insurance Companies



What was achieved with OTP – qualitative assessment
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What was achieved with OTP  qualitative assessment

A daily win‐win cooperation
Trusting each other ‐Mutual confidence

Defining a very obvious governance at operational and strategic levelsDefining a very obvious governance at operational and strategic levels

Sharing the same strategic ambition even if we don’t have the same objectives

Setting up yearly action and business plan 

Competence Centres
IT, products design, tariffs…

An innovative and ambitious product strategy 
Sharing the same expectations

Agreeing on product priorities (product design, volumes, margin level….)

Sales Sales 
To offer a strong local support to the Bank (bancassurance coordinators), 

To draw up a strong training program (existing network and new arrivals).

To develop very efficient sales tools (portals simulators CRM complementarity )To develop very efficient sales tools (portals, simulators, CRM complementarity…)

Key success factors for OTP partnership
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Key success factors for OTP partnership

Banking partner
Wide and effectively accessible customer database,

“Selling power” of the bank’s sales force“Selling power” of the bank’s sales force.

Cooperation model
Exclusivity, sustainable and deep integration processes

Competence Centre
Integrating IT systems is necessary to fully realise cross‐selling potentials

Common IT platforms / Banking and Insurance knowledge (international support)

Products & Sales model
Product Design: Tailoring insurance products to the bank’s needs significantly enhances 
the sales efficiency,

Sales approach : a proactive sales approach fuels revenue growth

Distribution system : branches and direct sales (telesales) are complementary.

Operative performances for productivityp p p y
Operational sales support from insurance company : coaching and training



To work with reliable KPI dedicated to bancassurance
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To work with reliable KPI dedicated to bancassurance

Full resultsFull results
Per country

Per Bank

i l lid iRegional consolidation

Quantitative view
Indicators : written premium, commissions…

To be in accordance with Group expectations 

Qualitative view:
Product indicators : net collection, Unit‐Linked %… 

Sales efficiency Indicators: average premium, 
number of policies per Banking adviser, collected 
premium per Banking adviser…

Taking into consideration local specificities:
Languages

Currency exchange rates

IT SUPPORTIT SUPPORT CENTERCENTER
GROUPAMA INFORMATION SYSTEM BULGARIA

To set up efficient and shared action plans
18

To set up efficient and shared action plans

Context:
Economic Environment

Financial market forecasts

Retail Banking Plan

Insurance market trend

Bancassurance marketBancassurance market

Results analysis of previous year

Yearly business plan
Main facts which can affect bancassuranceMain facts which can affect bancassurance 
activity

Actions to set up to reach the plan focusing 
on expected results, advantages againston expected results, advantages against 
competitors, responsible people and 
deadlines to follow. 

Actions milestones.

Multi annual plan – 3 years rolling



To increase sales efficiency
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To increase sales efficiency

To increase number of active banking advisers 
to sell insurance products

Training for new people who arrive in the 
company,

OVERALL OF 
BANKING ADVISERS

Segmented offers for different kind of banking 
advisers,

To increase the efficiency of every banking 
d i t ll i d t

BANKING ADVISERS 
WITH POTENTIAL adviser to sell insurance products

Continuous training focusing on sales method and 
continuous monitoring (evaluations),

10 12 l i / t tACTIVE BANKING 10‐12 sales campaigns / contests per year,

Individual incentive system,

To increase the products average premium

ACTIVE BANKING
ADVISERS in daily 
sales of insurance 
product

Launching new offers,

Segmented marketing packages,

To develop new channels of distribution
Direct Marketing

Telesales

To speed sales through telesales channel
20

To speed sales through telesales channel

Direct telesales can strongly support bancassurance sales,

Additional source of profit without any additional workload on the Bank 
sales network,

Attractive channel of distribution : efficient, flexible, centralized with a 
100% under controlled sales force,100% under controlled sales force,

An real potential of growth in bancassurance due to non insured banking 
customers portfolios,

Groupama has significant telesales experience built in France and in G oupa a as s g ca t te esa es e pe e ce bu t a ce a d
Hungary with external partners or with our own telesales Centres.

A very successful activity measured by penetration ratios (sold policies / 
database) Main eligible product PPI Household Bill protection Traveldatabase). Main eligible product : PPI, Household, Bill protection, Travel 
insurance, accidental insurance…



To improve bancassurance visibility in bank branches
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To improve bancassurance visibility in bank branches

Visibility of the insurance activities while respecting identity of the banking 
partner (to be reinforced during insurance campaigns),

Co-Branding strategy: a positioning close to the bank brand increases 
customer and employee acceptance,

To launch new and innovative offers
22

To launch new and innovative offers

Launching new products… but innovative, simple, easy and quick to sell !

Capitalizing on common regional product platform. From this platform, every 
country will be able to offer one or several products and marketing packages.

Synergies : CPI Unit‐Linked accidental guarantees bill protection and propertySynergies : CPI, Unit Linked, accidental guarantees, bill protection and property 
insurance

For example : development of unit-linked products in CEE

Investment Management Product Concept Channels of Distribution

AgentsFund n°1

For example : development of unit linked products in CEE

Bancassurance

Brokers

Hungary

IT System solutions

Product design (regional & national) 

Fund n°2
Fund n°3 Common

Funds

Agents

Bulgaria

?

Financial and technical control

Sales Force (tools, training…)

Management and Customer ServiceNon
Common

Funds

Bancassurance

Brokers

Agents

B?Funds

REGIONAL IT PLATFORM

Bancassurance

Brokers



Typical competitive bancassurance products : unit‐linked
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Typical competitive bancassurance products : unit linked

Bank 
deposit

Mid 
term
single 

Long 
term 
single 

Integrated 
Financial 
Packagep g

life
g

life Package

Unit-Linked through an Integrated Financial Package
AdvantagesAdvantages

High quality integrated product
Comfortable service
L  t  i t t l ti  (i  d t )Long term investment solution (income and assets)
Decreasing client loss (long-term connection with clients)

Groupama is one of the main player in Unit-Linked market p p y
in Hungary and in Bulgaria

Typical competitive bancassurance products : cpi &  24

property insurance

h l ( )Household Insurance (Mortage)

Payment Protection Insurance

Loan (mortgage, personal, credit card)

CPI & Property Insurance : 2 pillars of bancassurance
Simple products easy to cross-sell (multi-channel sales applied)
High quality integrated product
Extra income and profit on a core (loan) business
Decreasing lending riskDecreasing lending risk
Decreasing client loss
An attractive range of supplementary to package for CPI

Death (D)
Total Permanent 
Disability (TPD)

Temporary Disability
(TD)

Involuntary 
Unemployment (IU)



Typical competitive bancassurance 
d b ll &

25

products : bill & income protections

Temporary Disability
(Accident & illness)

Unemployment
(Dismissal)

Non-payment of alimony
(Divorce)

Groupama Renfort in France
Income Proctection

Mentőöv in Hungary
Standard of Living Protection

Bill ProtectionBill Protection

Income Protection 

= Standard of Living Protection

++

Standard of Living Protection

Agenda
26

Agenda

1

2

3

• Non‐life bancassurance presence in Europe – market share over last years 
The right model for efficient bancassurance partnership

Groupama – business overview in France and Europe

C ti b t G d OTP G i CEE3 Cooperation between Groupama and OTP Group in CEE
• Scope of cooperation
• Product specificities and expected evolution of bancassurance model in CEE
• 2010 performance indicators
K f t f OTP t hi

4

• Key success factors for OTP partnership
• Groupama & OTP Bank best practices for operational efficiency
• Main competitive products  sold by OTP Bank

Banque Postale: Building a best‐in‐class practice in a mature country
• Cooperation characteristics
• Multichannel sales and operational model
• Support of IT solution
• Cooperation results in 2011

5 Strategy of Groupama on Polish market – general information and plans of bancassurance business activity



In 2009, Groupama and La Banque Postale signed a 
partnership agreement in P&C (1/2)

27

The joint venture, set-up in 2010, is 65% / 35% owned 
by respectively La Banque Postale and Groupama

partnership agreement in P&C (1/2)

by respectively La Banque Postale and Groupama.

It operates on a stand alone basis on its core business 
lines.

It optimizes its organization and benefits form synergies 
A stand 
l  It optimizes its organization and benefits form synergies 

with its parent companies (reinsurance by Groupama SA, 
investment management delegated to LBP Asset 
Management, IT operating system provided to Groupama 

alone 
company

SI during the early years).

La Banque Postale serves nearly 30 million 
 i  l  i l di  9 9 illi  i  

A very 
large 

customers in total, including 9.9 million active 
customers.

Its also benefits from :
large 
target 
customers

A significant pool of « non-customers » : an average 
daily traffic of 2 million people in 14 000 post offices

A loyal customer base : 446 000 postal workers or 
eti ees  pa tic la l  sensiti e to p od cts offe ed b  retirees, particularly sensitive to products offered by 

La Banque Postale

In 2009, Groupama and La Banque Postale signed a 
partnership agreement in P&C insurance (2/2)

28

partnership agreement in P&C insurance (2/2)

An 
i

A simple offer: a basic offer which is modulated through a 
small number of formulas

attractive 
offer

An extensive cover: the company offers higher levels of 
cover than those of competitors

Competitive tariffs

A 

The company has been distributing its non-life products 
via remote channels (online and phone) since 9 December 
2010progressive 

deployment

2010.

It will gradually be rolled out in 2011 to the post office 
network.



In this project, each partner contributed its expertise and 
experience to set up a modern and innovative company
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experience to set up a modern and innovative company 
with a total commitment to service quality

Groupama’s La Banque Postale’s Groupama s
contribution

La Banque Postale s 
contribution

A range of insurance 
products covering the 

100% of capital stock

Modern insurance pricing 
principles and method

C  i  d ll  

Access to customers

Efficiency of its multichannel 

essential needs of 
customers

At reasonable price

Easily accessible
Core insurance and call-center 
systems

Experience in Direct online 
and phone distribution of 
insurance products and 

Efficiency of its multichannel 
system

Marketing plan in the post 
office network

Easily accessible

Simple to understand

Totally multichannel

Exemplary level of insurance products and 
services

Exemplary level of 
service in terms of claims 

handling and speed of 
payment

Maximum customer 
service

The first totally multichannel bancassureur to meet 
d d
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customers demand

Quote Follow-up Policy
purchase 

Rene
wal Claim report

Internet

Quote 
achievable 
on all 
channels

A single 

Policy 
purchase 
possible on 
all channels 
but 

Opportunity 
to use all 
channels to 
make an 
annual 

Follow-up 
only by 
remote 
channels, 
more cost-

Claim report 
possible on 
all remote 
channels

LBP 

A single 
quotes base 
made 
available to 
every 
channel

preferably on 
remote 
channels

Opportunity 
to make an 

i t t 

renewal 
(preferably 
on remote 
channels)

effective

LBP 
IARD’s 

call-
center

appointment 
with a 
financial 
advisor in 
post office

LBP’s 
network

For any given transaction, the customers will be able to combine different 
channels as they wish, from information to policy purchase and claims.



All customer traffic is used to generate insurance quotes 
and qualify appointments
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Customer acquisition program of car and home insurance products

and qualify appointments

Phone calls to LBP 
financial centres

Customers who do 
not use LBP.fr or 
financial centres

Prospect 
customers in post 

officesLBP.fr suscribers

Banking
appointments

in LBP 
offices Loans

Target 
customers

Website
management : e-
mails, pop-ups, 

banners

Proposal of making 
an insurance quote

Insurance quote 
during bank 
appointment

Supports 
used Mailing In-store advertising

8 weeks per year of 
LBP website 

advertising in 
addition to insurance 

5 % of phone calls 
pre-qualified by 
financial centres

An annual 
campaign of 

piggyback mailing

Insurance Corners + 
in-store advertising 
+ 4 weeks a year of 

actions in post 

3 insurance quotes 
a week per 

financial advisor + 
a four-week 

Objectives

Mode of 
drawing up 
quotes

highlights offices insurance highlight

Joint-venture

Qualified quotes base

Systematic follow-up  for direct purchasing 
or booking 

appointment in LBP officesappointment in LBP offices

An up‐to‐date website entirely designed by Groupama 
team and focused on online sales

32

team and focused on online sales



A large role of remote channels to improve sales 
efficiency

33
efficiency

Mix channel

Expressed as a percentage of the total sales 

18

Expressed as a percentage of the total sales 

Very low internal 
i iti  t

46

28

acquisition costs :

• 3% in car insurance

• 4% in home insurance

5454

An optimised LBP’s 
network use thanks to 
financial advisors’ 

lli  t  (70 selling competences (70 
appointments per year)

LBP's network Phone Internet Total

A permanent search to increase customers equipment and  34

reduce acquisition costs

A full range of 
insurance productsinsurance products

A complete offer 
from the start of the 

Systematical offer of  
product extensions and 

cross-selling actions
from the start of the 
company

Car insurance

Home insurance Systematic up-
selling actions 

Objective 
: Two or 

Legal protection

After one year, 
e tension of the 

Objective of a 
maximum of 

multiple sales 
per interview

selling actions 
on the 

clientele 
(policies 

holders and 

: Two or 
more 

insurance 
products 

per extension of the 
product scope :

School 
insurance

holders and 
quotes)

per 
customer

Pet insurance

Travel insurance

2 wheels 

Encourage the purchase of 
self-service products in 

post office

insurance

…



An industrial approach based on the Lean Six‐Sigma principles 
t hi ti l ll d t t i t
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to achieve operational excellence and cost containment

Industrial approach of operations Operating costs
E d   t  f i  iStreamlines processes

Standard operating procedures 

Claim
report

After-sales
service

Policy 
h

Expressed as a percentage of premium income

26%

Fixed costs

Variable costs.
reportservicepurchase

13%

/3

Intelligent task 
processing

Coaching,

16%

Front Office

Commercial 
and

technical
assistance

Coaching,
performance

dialogue,
and real time 
management

3%
13%

9%.

Technical 
Back
Office

(claims)

Administr
ative
Back
Office

Providers

6%

2012 2021 Market average

(claims) Office

A stand‐alone IT platform interfaced with LBP’s IT banking  36

system
LBP IARD IT system

Website Customer advisor 
workstation

Intelligent 
task 

processing

La Banque 
Postale IT 

Core Insurance Solution
CLEVA

system
Providers’ IT 

systems

Customers 
information

Accounting / Statistical tool / …



Encouraging results so far 37g g

Launch calendar Number of contracts sold

December 2010 : 
Commercial launch, 
distance selling only 80 000

100000

120000

distance selling only

May 2011 : Launch 
of two pilots in two 
departments for on 
site selling

50 000

70 000
80 000

40000

60000

80000

site selling

June 2011 : 
initiation of mass 
deployment on the 

t k

0
10 000

0

20000

déc-10 févr-11 mars-11 mai-11 juil-11 août-11 oct-11 déc-11

network

December 2011 : 
end of deployment 
phase

At the end of June

90% of the contracts were sold to existing clients and 
10% to new clientsp
60% of the contracts were home contracts, 25% were 
motor contracts and 15% were legal protection contracts

The penetration rate of riders ranged from 30% to 50%

Agenda
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Agenda
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2
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• Non‐life bancassurance presence in Europe – market share over last years 
The right model for efficient bancassurance partnership

Groupama – business overview in France and Europe

C ti b t G d OTP G i CEE3 Cooperation between Groupama and OTP Group in CEE
• Scope of cooperation
• Product specificities and expected evolution of bancassurance model in CEE
• 2010 performance indicators
K f t f OTP t hi

4

• Key success factors for OTP partnership
• Groupama & OTP Bank best practices for operational efficiency
• Main competitive products  sold by OTP Bank

Banque Postale: Building a best‐in‐class practice in a mature country
• Cooperation characteristics
• Multichannel sales and operational model
• Support of IT solution
• Cooperation results in 2011

5 Strategy of Groupama on Polish market – general information and plans of bancassurance business activity



Groupama has started its activity on Polish market
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Groupama has started its activity on Polish market

• Groupama wishes to enter the Polish non life market in
Greenfield through mass products designed for individuals.

Total retail motor market
• Our distribution channels will be the following:

o Direct channel (core distribution channel): call center
and internet website,

o Untied agents

Total retail motor market 

EUR bn, GWP
o Untied agents,
o Partnerships: with banks and other companies.

• Groupama wants to focus first mainly on motor and to
extend gradually to other products

3,7

5,0

+ 2%

+ 6%

extend gradually to other products.

• One of major activities of our company is going to be
bancassurance: we see a high potential concerning
this business area in Poland

2,2 2,4

this business area in Poland.

• In all the countries of its footprints, Groupama aims at being
a major player (among the Top10) and the launch of a
greenfield branch in Poland is a first step of its expansion in

2005 2009 2015 2021

greenfield branch in Poland is a first step of its expansion in
this country.

• Groupama team in Poland is made up of young and
dynamic insurance professionals with extensive and multi-dynamic insurance professionals with extensive and multi
companies experience.

Bancassurance – one of main points of Groupama’s 
l h k
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strategy on Polish market

Car 
Loans

Motor 
Insurance

Motor 
Insurance GAPGAP PPIPPI Legal

Protection
Legal

Protection
Accident

Insurance
Accident

Insurance

Multi Year Products

Loans InsuranceInsurance ProtectionProtection InsuranceInsurance

Cash 
Loan/ 

Mortgage

Household
Insurance
Household
Insurance PPIPPI Legal

Protection
Legal

Protection
Accident

Insurance
Accident

Insurance
Mortgage

Credit
Cards

PPIPPI Legal
Protection

Legal
Protection

Accident
Insurance
Accident

Insurance

WE ARE OPEN TO YOUR SUGESSTIONS AND READY TO FULFILL YOUR CUSTOMERS 
SPECIFIC NEEDS

What advantages do we have as direct company over traditional insurers?:
• shorter claims handling process
• lower prices of insurance products
• flexibility• flexibility
• experienced teem with bancassurance know-how
• support of French team
• best IT solutions and standards
• processes with no paper flow
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THANK YOU 
FOR YOUR ATTENTION!
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Thomas Lausdat
CEE Regional Bancassurance Manager

Groupama
thomas.lausdat@groupamagarancia.hu 

tel:+36 30 488 5644

Robert Sokołowski 
Chief Executive Officer

G  S A  B h i  P l dGroupama S.A. Branch in Poland
robert.sokolowski@groupama.pl

tel  504 155 550tel. 504 155 550





Zmiany w prawie UE a bancassurance 
na przykładzie m.in. zmian w ustawie o kredycie 
konsumenckim i w dyrektywie o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym

Paweł Stykowski
Radca Prawny, Starszy Prawnik
CMS Cameron McKenna

20 października 2011 r.

Program wystąpienia

Planowane zmiany w Dyrektywie 92/2002

Wyrok w sprawie Test-Achats (C-236/09)

Dyrektywa 138/2009 (Solvency II)

Dyrektywa w sprawie uprawnień konsumentów 

z 10 października 2011 r.



Zmiany w Dyrektywie 92/2002

Wstępne załoŜenia Komisji Europejskiej:

1. Banki mają zostać objęte regulacjami dotyczącymi pośredników 
ubezpieczeniowych

 zakres pełny czy częściowy?

 „wymogi powinny być proporcjonalne do naraŜenia konsumentów 

i ryzyka”

Zmiany w Dyrektywie 92/2002

– Prawdopodobny zakres:

 dostarczanie kompletnych OWU (i umowy?);

 informowanie klienta o tym, Ŝe bank nie udziela porad w zakresie doboru 

produktów ubezpieczeniowych;

 przeszkolenie pracowników banku (?);

 rejestracja banków jako ubezpieczających – najprawdopodobniej nie;

 OC dla banków-”multiagentów” – podobnie.



Zmiany w Dyrektywie 92/2002

– Wprowadzenie dodatkowych wymogów w zakresie sprzedaŜy 
produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym

 analogiczne jak w Dyrektywie MIFiD;

 obowiązkowa ankieta dla klienta;

 dodatkowe obowiązki informacyjne w zaleŜności od stopnia jego 

znajomości rynku;

 zasada „best execution”.

Zmiany w Dyrektywie 92/2002

2. PodwyŜszenie standardów ochrony konsumentów

 moŜliwe wprowadzenie europejskiego standardu informowania 

konsumentów o statusie pośrednika.



Zmiany w Dyrektywie 92/2002

3. Jawność zysków bezpośrednich i pośrednich (?)

 informowanie o posiadanych akcjach w zakładzie ubezpieczeń, którego 

produkt bank sprzedaje;

 informowanie o wysokości osiąganych z produktu przychodów.

Zmiany w Dyrektywie 92/2002

4. PodwyŜszenie standardów w kwestii kwalifikacji pośredników (?)

5. Bardziej precyzyjne uregulowanie kwestii świadczenia usług z 
innych krajów UE (przez oddział lub bez otwierania oddziału) (?)



Wyrok w sprawie Test-Achats (C-236/09)

– Z ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

 Art. 18a. 1. Zakład ubezpieczeń moŜe proporcjonalnie róŜnicować składki 
ubezpieczeniowe i świadczenia poszczególnych osób w przypadkach, w 
których zastosowanie kryterium płci jest czynnikiem decydującym w 
ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych 
aktuarialnych i statystycznych.

 RóŜnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń, o którym mowa w 
ust. 1, jest uzaleŜnione od gromadzenia, podawania do publicznej 
wiadomości oraz uaktualniania przez zakład ubezpieczeń dokładnych 
danych uzasadniających zastosowanie kryterium płci jako decydującego 
czynnika aktuarialnego.

 Art. 18b. RóŜnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń do celów 
ubezpieczeń z działu I i II załącznika do ustawy i związanych z nimi usług 
finansowych ze względu na ciąŜę i macierzyństwo jest zakazane.

Wyrok w sprawie Test-Achats (C-236/09)

– Trybunał Sprawiedliwości:

 „przepis [art. 5 ust. 2 Dyrektywy 2004/113] uprawniający państwa 

członkowskie Unii Europejskiej do utrzymywania przez nieograniczony

czas (nie ustalając momentu końcowego) wyjątku od zasady jednolitych 

dla obu płci składek i świadczeń ubezpieczeniowych jest sprzeczny z art. 

21 i 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.”;

 art. 5 ust. 2 Dyrektywy jest niewaŜny ze skutkiem od dnia 21 grudnia 

2012 r.;

 wymaga zmian w art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej.



Wyrok w sprawie Test-Achats (C-236/09)

– Stanowisko CEA:

 UniewaŜnianie art. 5 ust. 2 Dyrektywy narusza zasadę, na której opiera 

się cały system ubezpieczeń gospodarczych, tj. zasadę ustalania składek 

i świadczeń odpowiednio do  naraŜenia na ryzyko.

 Brak moŜliwości opierania się na kryterium płci jako na czynniku istotnym 

przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego spowoduje, Ŝe ubezpieczyciele 

nie będą w stanie dokonywać oceny ryzyka w sposób tak dokładny jak 

obecnie. 

 Wyrok niekorzystnie wpłynie na wysokość składki płaconej przez kobiety 

w ubezpieczeniach Ŝyciowych i komunikacyjnych.

Wyrok w sprawie Test-Achats (C-236/09)

– Czy wyrok będzie miał zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawartych przed 21 grudnia 2012 r.?

– CEA wezwała Komisję Europejską do potwierdzenia do końca 2011 
r., Ŝe wyrok znajdzie zastosowanie wyłącznie do umów 
ubezpieczenia zawartych po 21 grudnia 2012 r.

– Szansa dla bancassurance – zawrzeć długoterminowe umowy przed 
21 grudnia 2012 r. Umowy ramowe?



Dyrektywa 138/2009 (Solvency II)

– Jak Solvency II moŜe wpłynąć na rynek bancassurance?

 ubezpieczenia zdrowotne bez ryzyka śmierci oferowane przez zakłady 

ubezpieczeń na Ŝycie (oddzielne zarządzanie);

 zwiększenie nadzoru ubezpieczycieli nad produktami w celu ustalenia 

rzeczywistego poziomu ryzyka;

 nadzór European Insurance and Occupational Pensions Authority;

 ograniczenie współpracy pomiędzy ubezpieczycielem i bankiem, gdy 

powoduje ona znaczącą zaleŜność (?)

Dyrektywa z 10 października 2011 r.

– „on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and 
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council
and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC
of the European Parliament and of the Council”;

– zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. d nie dotyczy „financial services”, w tym 
usług ubezpieczeniowych.



Dziękuję za uwagę

Paweł Stykowski

Radca Prawny, Starszy Prawnik

Departament Instytucji i Usług Finansowych

T +48 22 520 5665

E pawel.stykowski@cms-cmck.com

www.cms-cmck.com

CMS Cameron McKenna - Kancelaria Prawna Roku w CEE 2010
PLC Which Lawyer? Law Firm Awards 2010
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Bancassistance - źródło satysfakcji i lojalności 
klientów oraz dochodów dla banków 
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Kilka słów na temat historii assistance 

Rok 1963 Paryż, powstanie Europ Assistance 

Lata 60. i 70.  Assistance podróżny i samochodowy, pierwsze polisy 
obejmujące podróżujących poza granice Europy 

Lata 90. Zmiany demograficzne i ewolucja potrzeb społecznych 
powodują zwiększenie popytu na usługi assistance  

Współcześnie 
Wzrost świadomości i oczekiwań Klientów oraz zmiany 
w stylu życia powodują powstawanie kompleksowych i 
zaawansowanych technologicznie rozwiązań 
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Jak to wygląda w Polsce? 

CZYNNIKI 
ROZWOJU 

Zmiany 
demograficzne 

i społeczne 
Rozwój 
turystyki 

Wzrost 
zamożności 

Zmiana stylu 
życia 

ŹRÓDŁA 
OFERTY 

Towarzystwa 
ubezpieczeń Banki 

Producenci 
pojazdów, firmy 

leasingowe 

Portale 
internetowe 

ROZWÓJ 
OFERTY 

Bogate zakresy 
ochrony 

Kompleksowe 
rozwiązania 

Warianty 
dopasowane do 

potrzeb 

Innowacyjne i 
zaawansowane 
technologicznie 

świadczenia 
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Ewolucja programów assistance 

TRADYCYJNY ASSISTANCE NOWOCZESNY ASSISTANCE 

Ściśle powiązany z głównym produktem 

Pomoc wyłącznie w przypadku zdarzenia 

ubezpieczeniowego 

Podstawowe usługi, limity i ograniczenia 

Niska świadomość klientów 

Kilka wariantów do wyboru 

Zróżnicowane kompleksowe usługi 

Zaawansowane technologie  

Wiele kanałów dystrybucji 

Wysoka świadomość 

 

ZAPEWNIA POMOC PODNOSI JAKOŚĆ ŻYCIA 
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Trendy na rynku assistance 

PROGRAMY 
DEDYKOWANE 
Kobiety 

Młode matki 

Osoby starsze 

„Single” 

Właściciele zwierząt 

 
 

ZRÓŻNICOWANE 
KANAŁY 
DYSTRYBUCJI: 
Agenci 

Placówki bankowe 

Placówki pocztowe 

Sklepy sieciowe 

Telefony komórkowe 

 

KOMUNIKACJA Z 
KLIENTEM 
Ulotki 

Karty 

Internet 

SMS 

 

 
 

ROZWÓJ USŁUG 
NA ŻYCZENIE 
Infolinie 

Concierge 

Serwis „Tanie Zakupy” 

 

 

 
 

Bancassistance – źródło lojalności  
i satysfakcji klientów oraz dochodów 
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Jakość, forma obsługi klienta 

Opłaty, prowizje i oprocentowanie 

Sieć oddziałów bankowych 

Tradycyjne obszary konkurencji 

Lojalność, komfort  i satysfakcja klientów  

Obecność banku w życiu codziennym klienta 

Użyteczne i atrakcyjne kosztowo rozwiązania 

Maksymalizacja dochodów banku 

B A N C A S S I S T A N C E  

Standardowe produkty i usługi bankowe  

Jakość, forma obsługi klienta 

Opłaty, prowizje i oprocentowanie 

Sieć oddziałów bankowych 



Modele oferowania bancassistance 
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 Sprzedaż fakultatywna: 

 Wzbogacenie produktu bankowego 
 Koszt bancassistance wkalkulowany 

w cenę produktu bankowego  
 Przychody generowane na poziomie 

produktu bankowego 
 
 

Dla Klienta: 

Produkt bankowy 
Bancassistance 

 Bancassistance jako integralna         
część produktu bankowego: 

Dla Klienta: 

Produkt bankowy 
 

 Oferowany jako osobny produkt 
 Zaspokojenie dodatkowych potrzeb 

klientów 
 Przychody prowizyjne generowane na 

poziomie bancassistance 

Bancassistance 

Możliwości konfiguracji 
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OBLIGATORYJNA 

PROMOCYJNA 

CEL:  AKTYWIZACJA KLIENTÓW  
•  zwiększenie używalności np. kart kredytowych 
•  zachęta do regularnych wpływów na konto osobiste 

W „nagrodę” za płatność kartą w danym miesiącu Klient otrzymuje ubezpieczenie  
assistance w kolejnym miesiącu za darmo. 
Podobnie posiadacz konta osobistego, jeżeli będzie dokonywał regularnych wpłat na konto  
np. z tytułu wynagrodzenia assistance otrzyma bezpłatnie 

CEL:  AKWIZYCJA NOWYCH KLIENTÓW 
W okresie promocyjnym (np. przez pierwsze 3 miesiące) Klient otrzymuje assistance  
bezpłatnie. Po tym okresie istnieje możliwość kontynuacji programu na zasadzie płatnej  
opcji assistance. 

AKTYWACYJNA 

FAKULTATYWNA 

CEL: LOJALNOŚĆ I SATYSFAKCJA KLIENTÓW - UZUPEŁNIENIE I  
         UATRAKCYJNIENIE OFERTY BANKOWEJ – VALUE FOR MONEY 
Assistance oferowany bezpłatnie dla klientów 
 

CEL: GENEROWANIE DODATKOWYCH PRZYCHODÓW NA  
         PRODUKTACH POZABANKOWYCH  
Assistance oferowany jako płatna opcja do produktu bankowego 
 



Możliwości konfiguracji 
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Programy dedykowane – przykłady  

OSOBY STARSZE 
Wizyta lekarza 

Opieka pielęgniarki 

Transport medyczny 

Dostarczanie leków 

Infolinia medyczna 

Zapytanie o zdrowie 
 

MŁODZI RODZICE 
Wizyta pediatry 

Opieka domowa 

Opieka nad 

niemowlęciem 

Tele-Maluch 

Infolinia rodzinna 
 

UCZNIOWIE 
Wizyta pediatry 

Transport medyczny 

Dostarczenie leków 

Korepetycje 

 

 
 

WŁAŚCICIELE 
PSÓW 
Wizyta weterynarza 

Infolinia weterynaryjna 

Transport zwierząt 
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Programy dedykowane – czy warto? 

Kontrola wydatków domowych przez kobiety 

Źródło: Raport „Women want more”, Boston Consulting Group, 2009 

WYPOSAŻENIE 
DOMU  

94% 

WAKACJE 
92% 

SAMOCHÓD 
60% 

SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY  

51% 

DOM LUB 
MIESZKANIE 

91% 

A w Polsce? 

Kobiety podejmują decyzje o wydatkach: 
Domowych 62% 
Na produkty finansowe 35% 
 
Według 73,5% badanych kobiety są dużo bardziej 
wymagającymi klientkami 
A 61,8% uważa, że marketing skierowany do kobiet ma 
w Polsce przyszłość  
 
52% kobiet uważa, że posiadanie produktu assistance 
wzmocniłoby jej więź z oferującą je firmą 
68% zaś, że dołączenie assistance do produktu 
bankowego uatrakcyjnia ten produkt 
 
 

Źródło: Raport „Płeć konsumenta w marketingu” , MarketingKobiet.pl, 2009 oraz 
Badanie Świadomości Assistance wśród  Polaków wykonane na zlecenie Europ 
Assistance, marzec 2011 

 Usprawnienie pojazdu   
 Holowanie pojazdu 
 Wynajęcie samochodu zastępczego 
 Nocleg w hotelu dla kierowcy i pasażerów 
 Kontynuacja podróży 
 Parking strzeżony 
 Odbiór naprawionego pojazdu 
 Inne 

Assistance samochodowy 
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 Interwencja specjalisty (elektryka, ślusarza, 
hydraulika, szklarza itp.) 

 Interwencja specjalisty w zakresie napraw 
sprzętu RTV/ AGD 

 Interwencja specjalisty w zakresie napraw PC 
 Wymiana zamków w razie utraty klucza 
 Transport ludzi i mienia 
 Przechowanie mienia 
 Dozór mienia 
 Zakwaterowanie w hotelu 
 Inne 

Assistance domowy 
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 Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 
 Wizyta pielęgniarki 
 Transport medyczny 
 Dostarczenie lekarstw 
 Opieka domowa po hospitalizacji 
 Opieka do dzieci i osób niepełnosprawnych 
 Opieka nad zwierzętami domowymi 
 Pomoc domowa 
 Infolinia medyczna 
 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 
 Inne 

Assistance medyczny 
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 Gwarancja wypłaty odszkodowania na 
wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa  

 Ochroną objęte zdarzenia na terenie PR 
 Bogaty zakres świadczeń assistance 

medycznego dostępne niezależnie od 
zdarzenia NW 

 Jedna składka bez względu na wiek i płeć 
 Ubezpieczenie w formie grupowej imiennej – 

indywidualne lub rodzinne 

Ubezpieczenia NNW 
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 Gwarancja wypłaty świadczenia na wypadek 
konieczności poddania się zabiegowi 
chirurgicznemu na skutek zachorowania bądź 
NW na terenie RP i zagranicą 

 Ponad 1 000 zabiegów podzielonych na klasy 
 Kwota świadczenia przypisana do klasy, 

niezależna od rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez Ubezpieczonego 

 Jedna składka bez względu na wiek i płeć 
 Brak badań wstępnych 
 Bogaty zakres świadczeń assistance 

medycznego niezależnie od 
przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego 

Zdrowie i Opieka 
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 Interwencja specjalisty 
 Pomoc serwisanta sprzętu biurowego 
 Pomoc informatyka 
 Organizacja lokalu zastępczego 
 Transport mienia 
 Przechowanie mienia 
 Dozór mienia 
 Inne 

Office assistance 

17 

 Koszty leczenia za granicą 
 Transport medyczny 
 Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji  
 Repatriacja 
 Przyjazd członka rodziny 
 Pomoc prawna 
 Przedpłata kaucji 
 Ubezpieczenie bagażu 
 Ubezpieczenie opóźnienia odlotu 
 Inne 

Ubezpieczenia podróżne 
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Przedmiotem programu są usługi przedłużonej 
gwarancji na sprzęt gospodarstwa 
domowego RTV/AGD po wygaśnięciu 
gwarancji producenckiej. 

Zalety programu dla Klienta: 
 brak nieoczekiwanych wydatków (w okresie 

trwania przedłużonej gwarancji naprawy będą 
przysługiwały Klientowi bezpłatnie)  

 poczucie bezpieczeństwa (wystarczy jeden 
telefon, aby specjaliści zajęli się naprawą) 

 jakość naprawy (naprawy dokonywane w 
autoryzowanych serwisach przy użyciu 
oryginalnych części) 
 

Przedłużone gwarancje 
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Assistance prawny 
 Udzielanie informacji prawnej przez telefon 
 Przesyłanie wzorów aktów prawnych 
 Umawianie wizyt w kancelariach prawnych 
 Udzielanie informacji o adresach i   

godzinach otwarcia urzędów, kancelarii 
 Infolinie 
 Informacje podróżne 
 Informacje medyczne 
 Informacje kulturalne 
 Informacje motoryzacyjne 
 Informacje pogodowe 
 Informacje techniczne 
 Infolinie socjalne 

Assistance prawny i serwisy 
informacyjne 
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 Organizacja i dostarczenie pod wskazany 
adres kwiatów, zakupów, prezentów etc. 

 Organizacja wypoczynku w wybranym 
miejscu na świecie 

 Rezerwacje  (sala konferencyjna, stolik         
w restauracji etc.) 

 Organizacja wynajęcia i podstawienia 
samochodu zastępczego 

 Organizacja usług pomocy w przypadku 
problemów technicznych w domu lub 
samochodzie 

 Organizacja wolnego czasu etc. 

Usługi informacyjne 
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 Organizacja pomocy w przypadku utraty 
dokumentów, czy kart kredytowych i 
płatniczych 

 Zgłoszenie kradzieży do odpowiednich 
podmiotów 

 Specjalny poradnik dla klientów dotyczący 
reagowania w sytuacji zagubienia 
dokumentów 

 Pomoc w uzyskaniu nowych dokumentów 

ID Theft 
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Platforma Concierge                                
www.ea-concierge.pl 

 Część ogólnodostępna – zawiera podstawowe informacje o ofercie concierge 

 Strefa Klienta – dostępna po zalogowaniu, zawiera dedykowane danemu 
programowi oferty w kategoriach: m.in..  
 Kultura 

 Sport 

 Pasje 

 Strefa dobrego smaku 

 Style&Wellness 

 Żyj eko 
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Platforma Concierge  
www.ea-concierge.pl  

 Platforma została przygotowana we współpracy z uznanymi partnerami 

 Oferty przygotowują m.in.: 

 Martyna Wojciechowska 

 Ewa Minge 

 Robert Mielżyński 



  

  

  

 Elektroniczny miesięcznik 
wydawany od kwietnia 2005 r. 

 Dostępny w wersji polskiej i 
angielskiej. 

 Cel: szerzenie świadomości 
assistance w Polsce. 

 Często cytowany przez prasę 
ubezpieczeniową, bankową, 
samochodową oraz ogólną. 

Assistance Newsletter 
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 Pierwsze i jedyne w Polsce badanie dot. assistance 
 Cel badania: 

 Określenie poziomu świadomości assistance i znajomości 
poszczególnych rodzajów assistance 

 Zbadanie stopnia wykorzystania poszczególnych usług 
assistance przez polskich klientów  

 Identyfikacja preferowanych przez klientów usług 
assistance 

 Określenie najlepszych sposobów informowania o 
usługach assistance 

 Cenne źródło informacji o aktualnych i potencjalnych 
klientach 

 Wyniki prezentowane w prasie branżowej oraz klientom 
korporacyjnym Europ Assistance 

Ogólnopolskie Badanie Assistance 

25 



Zasady Dobrych Praktyk Assistance 

 Zasady Dobrych Praktyk powstały, by określić reguły etycznego postępowania 
firmy assistance z podmiotami współpracującymi oraz pomiędzy 
przedsiębiorstwami prowadzącymi konkurencyjną działalność assistance 

 
 Przygotowaliśmy je we współpracy z przedstawicielami: 

 Branży ubezpieczeniowej w Polsce 
 Centrum Etyki Biznesu z Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie  
 Związku Banków Polskich  

Europ Assistance Polska zobowiązuje się do 
przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk Assistance, 
jednocześnie zachęcając do tego samego podmioty 
konkurencyjne 
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„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011.    
Dobre praktyki”  

 Firma Europ Assistance Polska została aż trzykrotnie wyróżniona w tegorocznym 
raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 
 Opublikowany 31 marca 2011 roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. 
Dobre praktyki” wymienia inicjatywy Zasad Dobrych Praktyk Assistance, programu dla osób 
dotkniętych skutkami powodzi oraz EKO Assistance. 

 
 Stworzone w czerwcu 2010 roku Zasady Dobrych Praktyk Assistance to pierwszy tego 
typu dokument na polskim rynku Assistance 

 
 Program dla osób dotkniętych skutkami powodzi powstał w maju 2010 r. w odpowiedzi 
na trudną sytuację powodziową w kraju. Europ Assistance Polska uruchomiła specjalny 
program, który obejmował organizację zakwaterowania zastępczego, transportu dobytku i 
zwierząt domowych do schronisk, wizyt lekarza lub pielęgniarki, pojazdu zastępczego oraz 
nieodpłatną dostawę leków. Dzięki tym usługom udało się pomóc wielu osobom, które na 
wskutek powodzi znalazły się w trudnej sytuacji. 

 
 Inicjatywą wyróżnioną w raporcie jest również stworzony przez Europ Assistance Polska 
program usług informacyjnych i organizacyjnych EKO Assistance, który pomaga klientom 
żyć w zgodzie ze środowiskiem i je chronić. 

 
 W ramach ekologicznej misji, Europ Assistance Polska przygotowała również Dekalog 
EKO, który w przejrzysty sposób przypomina o zasadach dbania o środowisko.  
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Europ Assistance Polska rozpoczęła działalność 15 lat temu.  
 

Jesteśmy najszybciej rozwijającą się firmą assistance na rynku 
polskim oraz liderem rynku bancassistance.  
 
 

Europ Assistance Polska współpracuje z 28 bankami i obsługuje         
60 programów bankowych. Jest partnerem assistance  
najbardziej prestiżowych kart kredytowych w Polsce. 
 

Europ Assistance jest aktywnym animatorem polskiego                     
rynku assistance, autorem inicjatyw branżowych jak m.in.: 
 

 Forum Assistance 
 Kodeks Dobrych Praktyk Assistance 
 Assistance Newsletter 
 Ogólnopolskie badanie assistance 
 

 
 

 
 

 
Europ Assistance Polska   
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Europ Assistance Group | 2010 Overview 

Grupa Europ Assistance 
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80 zjednoczonych firm w 38 spółkach zależnych 
Angola, Argentyna Austria Bahamy, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, 
Czad, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, 
Irlandia, Kamerun, Kanada, Kongo, Libia, Luxemburg, Niemcy, 
Nigeria, Polinezja Francuska, Polska, Portugalia, Republika 
Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Singapur, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

40 Centów Alarmowych 
Angers, Arnhem (Holandia), 
Athens, Badajoz (Hiszpania), 
Bangkok, Barcelona, Beijing, 
Brussels, Budapest, Buenos Aires, 
Deventer (Holandia), Fort 
Lauderdale (USA), Geneva, 
Istanbul, Johannesburg, Le Mans 
(Francja), Lisbon, London, Madrid, 
Milan, Moscow, Mumbai, Munich, 
Navan (Irlandia), Papeete, Paris, 
Prague, Rende (Włochy), Rostock 
(Niemcy), San Diego, Santiago 
(Chile), São Paulo, Shanghai, 
Singapore, Toronto, Tunis, Vienna, 
Warszawa, Washington DC, Zurich. 



Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
 
 

EUROP ASSISTANCE POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Wołoska 5, budynek TAURUS, 02-675 Warszawa 

E-mail: handlowy@europ-assistance.pl  
tel: +48(22) 205 50 00  
fax: +48(22) 205 50 20 

www.europ-assistance.pl  





Bankowe ubezpieczenia zdrowotne – szansa warta 
wykorzystania 

III Kongres Bancassurance 
Rola banków i ubezpieczycieli w tworzeniu wartości dodanej dla Klienta 

20–21 października 2011 roku, Józefów 
 

dr Adam H. Pustelnik 
Wiceprzewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU 

Definicje 

• W Polsce brak jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących 
ubezpieczeń zdrowotnych. 

• Definicji ubezpieczeń zdrowotnych nie znajdziemy, ani w kodeksie 
cywilnym, ani w wielokrotnie nowelizowanej ustawie o działalności 
ubezpieczeniowej. 

 
• „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są to ubezpieczenia zawierane 

dobrowolnie przez osoby fizyczne lub pracodawców w ich imieniu, 
opłacane ze środków prywatnych.”  

 Mossialos i Thomson w Private Health Insurance in the European Union, LSE Health 
 and Social Care 2009 
 

• „Ubezpieczenie, którego zakres może obejmować świadczenia opieki 
zdrowotnej na rzecz ubezpieczonego zapewniane lub finansowane przez 
zakład ubezpieczeń na zasadach określonych w ustawie oraz 
świadczenia medycyny pracy i inne świadczenia związane z 
oferowaniem, organizowaniem i wykonywaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej” 

 Fragment z całościowego projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 
 przygotowanego przez PIU (kwiecień 2011) 



Rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 

Źródło: PIU na podstawie B. Więckowska, M. Osak,  
Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, 
w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w. , red. W. Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

Rodzaj 
ubezpieczenia 

Relacja w stosunku 
do systemu 
bazowego 

Przeznaczenie Kraj 

ubezpieczenia 
komplementarne/ 
uzupełniające 

„ponad” 

•świadczenia zdrowotne wyłączone co 
do rodzaju z ubezpieczenia 
powszechnego  
•świadczenia objęte współpłaceniem 

Francja 
Słowenia, 

Belgia, Łotwa, 
Dania, Węgry  

ubezpieczenia 
suplementarne/  
równoległe  

„obok” 

•szybszy dostęp do świadczeń i 
szerszy wybór świadczeniodawców w 
odniesieniu do 
•świadczeń należnych w ramach 
ubezpieczenia powszechnego  

W. Brytania 

Polska 
Irlandia, 

Rumunia, 
Hiszpania, 
Szwecja 

ubezpieczenia 
substytucyjne „zamiast” 

•osoby wyłączone z zabezpieczenia   
publicznego 
•możliwość wyjścia z systemu 
publicznego  

Niemcy 

ubezpieczenia 
bazowe   „wyłączność” 

•podstawowa droga „dostępu” do  
świadczeń zdrowotnych  
•obowiązkowe bazowe ub. prywatne 

Holandia 

O co idzie gra, czyli ile wydajemy na zdrowie 

Źródło: Opracowanie Sequence HC Partners na podstawie informacji z różnych źródeł (PIU, NFZ, 
GUS, Diagnoza Społeczna 2007) 



O co idzie gra, czyli ile wydajemy na zdrowie 
 

 Globalne wydatki na ochronę zdrowia osiągnęły na świecie według danych 
WHO w 2009 roku poziom 5 bilionów USD, co stanowi 10 procent światowego 
dochodu brutto. Polska wydaje obecnie (2011) na ochronę zdrowia około 100 
miliardów złotych 
 

 Wykres przedstawia polskie wydatki na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 
Jak widać w ciągu ostatnich 10 lat ilość pieniędzy w systemie uległa 
podwojeniu (!), a mimo to Polacy we wszystkich dostępnych badaniach 
deklarują swoje niezadowolenie z poziomu otrzymywanych usług medycznych 
oraz sposobu zaspokajania swoich potrzeb w tym zakresie. 

 
 Co więcej, wydatki prywatne stanowią już około 30% wszystkich wydatków na 

zdrowie. Oznacza to, że po opłaceniu „składatku” do zgromadzonych tą 
metodą środków redystrybuowanych przez NFZ Polacy dopłacają dodatkowo 
ponad 30 miliardów złotych. Pobierana w Polsce obligatoryjna opłata na 
„ubezpieczenie zdrowotne” w wysokości 9% indywidualnych przychodów jest 
w istocie podatkiem nazywanym składką ubezpieczeniową. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners oraz  analizy PIU na podstawie różnych źródeł 

Polska 2010 (w mld złotych) 

O co idzie gra, czyli ile wydajemy na zdrowie 



Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners oraz  analizy PIU na podstawie różnych źródeł 

Polska 2010 (w %) 

O co idzie gra, czyli ile wydajemy na zdrowie 

O co idzie gra, czyli ile wydajemy na zdrowie 
 
 Większość prywatnych wydatków (szacuje się, że jest to ponad 90%), 

ponoszonych jest bezpośrednio z kieszeni podatników (pacjentów). Jest to 
najbardziej nieefektywny sposób, i jak twierdzi minister Jakub Szulc „najbardziej 
barbarzyński” sposób finansowania usług medycznych. Utrwalający nierówności 
w dostępie do świadczeń medycznych i stojący w opozycji do zasady solidaryzmu 
społecznego.  

 Leczenie szpitalne jest w praktyce finansowane wyłącznie ze środków 
publicznych. W tym obszarze istnieje zatem olbrzymi potencjał dla rozwoju 
prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Co jest zresztą zgodne z istotą 
ubezpieczeń – finansowanie dużych szkód (zabiegi szpitalne są drogie), których 
częstotliwość występowania jest stosunkowo nieduża. 

 Podobny potencjał tkwi w polisach lekowych, zwłaszcza w świetle zmian jakie 
przynosi od stycznia 2012 roku nowa ustawa refundacyjna 

 
 



O co idzie gra, czyli ile wydajemy na zdrowie 
 
 Liczby pokazują, że nawet w zakresie podstawowej opieki ambulatoryjne i 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Polacy preferują płatności z kieszeni (ang. 
out of pocket). Dzieje się tak, mimo dużej dostępności i popularności tak zwanych 
abonamentów medycznych. Na abonamenty Polacy wydali około 2 z 9 miliardów 
złotych przeznaczonych na leczenie ambulatoryjne. 

 Stomatologia w Polsce została w praktyce, już wiele lat temu, sprywatyzowana. 
 W Polsce zbyt dużo środków przeznacza się na opiekę szpitalną, a zdecydowanie 

zbyt mało na leczenie ambulatoryjne, długoterminowe i różnego rodzaju 
profilaktykę. 

 Analizując powyższe dane warto pamiętać o tym, jak silnie w naszym 
społeczeństwie zakorzeniona jest tak zwana szara i czarna strefa. Że istnieje 
szerokie przyzwolenie społeczne na tego typu zachowania personelu 
medycznego i pacjentów. W prezentowanych wyżej danych wartość usług 
medycznych finansowanych w ten nieformalny sposób nie została uwzględniona. 

 
 

Udział ubezpieczeń  
w prywatnych wydatkach na zdrowie  

(w mld zł) 

Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne w Polsce   
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Wydatki prywatne Abonamenty Ubezpieczenia 

Dlaczego ? 

Przewagi prawne 
abonamentów: 
Nieprecyzyjna ustawa 
o służbie medycyny 
pracy, brak 
ustawowego 
określenia czym jest 
ubezpieczenie 
zdrowotne 
 

Kształt systemu: 
Szeroki koszyk świadczeń 
gwarantowanych, brak 
standardów świadczeń, 
szara strefa, brak 
odpowiednich regulacji 
prawnych  

Przewagi podatkowe 
abonamentów: 
PIT, ZUS  – jako świadczenia 
medycyny pracy finansowany               
jest dostęp do innych               
świadczeń, nie powiększający 
podstawy opodatkowania 



Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne w Polsce 

• Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w roku 2010 był wart zaledwie około 
160 milionów złotych. Dominują na nim polisy grupowe (około 400 tysięcy 
ubezpieczonych osób). 

• Dla zachowania obiektywności danych oraz, aby obraz rynku był kompletny, należy 
funkcjonujące w Polsce abonamenty medyczne kwalifikować jako suplementarne 
(równoległe) ubezpieczenia zdrowotne. 
 

Szlachetne zdrowie, ile cię trzeba cenić… 

  
Płatności „fee for service” (przykłady): 
 Wizyta u lekarza 100 – 150 zł 

 Wizyta „profesorska” 250 – 500 zł 

 Badania specjalistyczne do 800 zł 

 „Przegląd gwarancyjny 40-latka” 3.000 zł 

 Operacje ginekologiczne (mięśniaki) 10.000 zł 

 Pęcherzyk żółciowy endoskopowo 6.000 – 8.000 zł 

 Poród 6.000 – 14.000 zł 

 „Wymiana” stawów biodrowych ok. 25.000 zł 

 Ablacja                     15.000 – 25.000 zł 
 Przepuklina krążka międzykręgowego + implant              ok. 25 000 zł 

 
     Źródło: dane własne Signal Iduna Polska (2009) 



Szlachetne zdrowie, ile cię trzeba cenić… 

  
 
     Źródło: dane własne Signal Iduna Polska (2009) 

Opis  
Ceny wybranych procedur w 

Niemczech w 2009  
Ceny wybranych procedur w 

Polsce w 2009  

Operacja By-pass 45 000 PLN 24 00 PLN 

PTCA bez stentu prosty 
przypadek 10 000 PLN 7000 PLN 

Wycięcie wyrostka robaczkowego 18 000 PLN 6 500 PLN 

Usunięcie pęcherzyka żółciowego 19 000 PLN 6 000 PLN 

Laparoskopowe usuniecie 
pęcherzyka żółciowego 11 000 PLN 5 000 PLN 

Artroskopia stawu 7 000 PLN 4 500 PLN 

Usunięcie prostaty - TURP 10 500 PLN 3 500 PLN 

Ureteroskopia diagnostyczna 8 000 PLN 4 000 PLN 

Usunięcie jajników i macicy 18 000 PLN 6 500 PLN 

Usunięcie jajników 20 000 PLN 5 000 PLN 

Bankowe zdrowie  

 
 Od mniej więcej trzech można zaobserwować wzrastające zainteresowanie 

ubezpieczeniami zdrowotnymi ze strony partnerów bankowych. 
 Ubezpieczenia zdrowotne oferuje aktualnie 15 ubezpieczycieli, w tym trzech 

„prawdziwe” polisy szpitalne (Signal Iduna, PZU, Allianz) 
 Polisy zdrowotne sensu stricto (włączając rozwiązania abonamentowe) 

można już kupić w ponad 20 bankach 
 Bardzo często banki reklamują jako polisy zdrowotne innego rodzaju usługi: 

polisy na życie z ryczałtem wypłacanym za każdy dzień pobytu w szpitalu, 
NNW, poważne zachorowania, usługi assistance itp. 

 Kształtujący się rynek ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych klientom 
banków  rośnie bardzo dynamicznie - obecnie wartość sprzedawanych przez 
banki ubezpieczeń przekracza 10% ogólnego przychodu (składek) 
ubezpieczycieli 

 W praktyce produkty zdrowotne są dodawane do prostych produktów 
bankowych takich jak: karty kredytowe, rachunki osobiste 

 Czasem produkty te stanowią wyróżnik dla oferty inwestycyjnej (klienci 
affluent), bardzo rzadko są łączone z kredytami. 
 

 



Bankowe zdrowie – przegląd rynku 

Bankowe zdrowie – przegląd rynku  



Bankowe zdrowie – przegląd rynku 
 
Dla nieubezpieczonych dodatkowo 
 

 Szybsza dostępność świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych i szpitalnych 
finansowanych ze środków publicznych 

     
 Pośrednia korzyść z podniesienia poziomu obsługi pacjentów 
 
 Możliwość z odpłatnego skorzystania z serwisu dostępnego w szpitalach dla 

pacjentów posiadających dodatkowe ubezpieczenie   
 

Bankowe zdrowie – przegląd rynku 



Bankowe zdrowie – przykład oferty ubezpieczyciela  

• oferta 

Zdrowie jest najważniejsze… 
Czyli jak WSPÓLNIE osiągnąć sukces 

 Fundamentalne znaczenie dla sukcesu ma zaakceptowanie przez 
obie strony istniejącej specyfiki ubezpieczeń zdrowotnych. 

 Oferowanie produktów zdrowotnych w formule dobrowolnych 
ubezpieczeń grupowych oznacza, że z punktu widzenia oceny 
ryzyka są to w rzeczywistości portfele ubezpieczeń indywidualnych, 
nie zawierające mechanizmów poprawiających ich jakość 
(powszechne jest zjawisko antyselekcji, bo brak jest underwritingu 
medycznego). 

 Dlatego warto zawsze rozważyć formułę obligatoryjną lub semi-
obligatoryjną, oczywiście zgodną z ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 W pierwszych miesiącach trwania umowy obowiązuje zasada 
sprawdzam (co kupiłem, czy to rzeczywiście działa) - co oznacza 
znacznie podwyższoną utylizację usług medycznych  

 



Zdrowie jest najważniejsze… 
Czyli jak WSPÓLNIE osiągnąć sukces 

 Wzrost szkodowości zwykle daleko wykraczający poza 100% ma 
miejsce na początku trwania programu i na jego końcu (jeśli 
zapowiedziano np. koniec finansowania). 

 Dlatego warto konstruować programy długoterminowe, optymalnie 
znacznie dłuższe niż dwuletnie 

 Głównym kryterium wyboru partnera dla banku jest cena netto (stąd 
dość częste przypadki współpracy z firmami abonamentowymi). 
Standardem jest „wymuszanie” niższej ceny przy zadanych zakresie 
usług. 

 Taki styl współpracy (walka o jak najwyższą marżę = wysoka cena 
brutto) niesie, w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, za sobą 
bardzo poważne ryzyka – przede wszystkim reputacyjne (łatwośc 
zakupu podobnego produktu za niższą cenę, niska jakość serwisu, 
długi czas oczekiwania)  

 Rozwiązaniem jest poskromienie w pierwszej fazie współpracy 
dużego apetytu na marżę i uzyskanie przychodów np. z klauzuli 
podziału zysku 

•   

Zdrowie jest najważniejsze… 
Czyli jak WSPÓLNIE osiągnąć sukces 

• Nieuniknioną konsekwencją niedoszacowania składki 
ubezpieczeniowej netto jest późniejsza zmiana warunków/ zakresu 
ochrony dla klienta (najczęściej podwyższenie ceny) 

• W efekcie każdego z tych rozwiązań dochodzi do negatywnych 
zjawisk jakimi są: spadek liczby nowo przystępujących oraz masowe 
rezygnacje niezadowolonych klientów (sięgający nawet do 10 % -
20% wielkości portfela) oraz gwałtowny wzrost zagrożenia 
antyselekcją. 

• Po stronie banku oznacza to konieczność komunikowania do 
klientów podwyżki lub/i zejście z własnej marży. W każdym 
przypadku Bank zmuszony jest do weryfikowania pierwotnych 
założeń biznesowych dotyczących danego projektu. 

• Absolutnie krytycznym elementem oferty zdrowotnej jest jakość 
serwisu.  



Zdrowie jest najważniejsze… 
Czyli jak WSPÓLNIE osiągnąć sukces 

 W odróżnieniu od ubezpieczeń o niskiej częstości (frekwencji) 
zdarzeń – ubezpieczenia życiowe, mieszkaniowe, samochodowe, 
czy wypadkowe - element jakości serwisu jest decydujący w 
odbiorze oferty przez klienta.  

 W praktyce nie ma klientów, którzy nie skorzystaliby z oferty 
zdrowotnej swojego Banku. Warto pamiętać, że przeciętny Kowalski 
odwiedza lekarze 2.5 raza w roku, a posiadacz (zwłaszcza nowy) 
polisy zdrowotnej nawet dwukrotnie częściej. 

 Mówiąc o jakości – trzeba pamiętać o dostępności usług (czas 
oczekiwania) – uwaga na tanie oferty abonamentowe - oraz o 
profesjonalnej obsłudze przez medyczne call – center . 

 Obsługa informacyjna ma dla produktów zdrowotnych szczególne 
znaczenie ze względu na niejasny, niezrozumiały zakres udzielanej 
ochrony (terminy medyczne, wyłączenia odpowiedzialności versus 
w NFZ mam wszystko za darmo). 

Zdrowie jest najważniejsze… 
Czyli jak WSPÓLNIE osiągnąć sukces 

• Podsumowując, niedostosowanie się banków do specyfiki biznesu 
zdrowotnego może doprowadzić do dewaluacji atrakcyjności tego 
typu produktów, a w konsekwencji do całkowitego zahamowania lub 
znacznego opóźnienia rozwoju zdrowotnego bancassurance. 

 
• A mamy tu jeszcze wiele niewyeksploatowanych i dochodowych 

obszarów jak: ubezpieczenia szpitalne, ubezpieczenia dla małych 
firm (medycyna pracy), ubezpieczenia lekowe… W tym kontekście, 
tak duża koncentracja wyłącznie na ofertach dotyczących leczenia 
ambulatoryjnego wygląda nieco dziwnie… 
 

• Dotąd udało nam się WSPÓLNIE uszczknąć z 30 miliardowego tortu 
zaledwie kilkanaście milionów złotych. 

• Jestem pewny, że następnych kilkaset milionów złotych czeka już 
teraz na nas w portfelach naszych klientów – musimy się tylko 
umiejętnie po nie schylić… 



Dziękuję za uwagę i proszę o pytania… 





 

Ubezpieczenia emerytalne w 
kanale bancassurance 

 

 

 
Jacek Koronkiewicz – członek zarządu  

Grupy Aviva w Polsce 

 

III Kongres Bancassurance,  
Józefów, 20-21 października 

Nie i nie 
planuję

55%

odmowa 
odpowiedzi

5%

Tak
13% nie dotyczy

6%

Nie, ale 
planuję

21%

Perspektywa klienta – skłonność do oszczędzania 

Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę jest niewielka. 
Jedynie 13% osób w wieku produkcyjnym deklaruje, że oszczędza z myślą o emeryturze, 
a kolejne 21% deklaruje, że obecnie nie oszczędza, ale zamierza to robić.  
Ponad połowa respondentów będących w wieku produkcyjnym (55%) twierdzi, że nie oszczędza z myślą 
o wieku emerytalnym i nie zamierza tego robić. 
Skłonność do oszczędzania na przyszłą emeryturę wykazuje związek z wykształceniem 
badanych – im ono wyższe, tym większy jest odsetek oszczędzających. absolwenci wyższych uczelni składają je osoby 
z wykształceniem średnim (29%). 

Czy oszczędza pan(i) dodatkowo z myślą o emeryturze / czasie, gdy będzie pan(i) w wieku emerytalnym?                          
Chodzi o oszczędzanie poza krus, zus i ofe (otwartymi funduszami emerytalnymi) 
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Perspektywa klienta – możliwości oszczędzania  
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Poniżej
100zł

100-199zł 200-299zł 300-399zł 400-499zł 500-1000zł Powyżej
1000zł

Nic Trudno
powiedzieć

Odmowa
odpowiedzi

JAKĄ KWOTĘ MIESIĘCZNIE BYŁ(A)BY PAN(I) W STANIE PRZEZNACZYĆ NA DOBROWOLNE DODATKOWE 
OSZCZĘDZANIE Z MYŚLĄ O OKRESIE, KIEDY BĘDZIE PAN(I) W WIEKU EMERYTALNYM? 
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Perspektywa klienta – dlaczego nie oszczędzamy  

59%

15%

4%

2%

2%

5%

6%

1%

7%

Nie stać mnie na oszczędzanie, w ystarcza mi jedynie na
bieżące w ydatki

Uw ażam, że mam jeszcze czas na rozpoczęcie
oszczędzania

Brak w iedzy na temat skutecznych metod pomnażania
oszczędności w  dłuższym terminie

Nie muszę, mam zabezpieczenie emerytalne, np. w  postaci
nieruchomości lub inne

Uw ażam, że emerytura z ZUS i OFE będzie w ystarczająca

inne pow ody

trudno pow iedzieć

odmow a odpow iedzi

nie dotyczy

DLACZEGO NIE OSZCZĘDZA PAN(I) DODATKOWO NA EMERYTURĘ? 
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJWAŻNIEJSZĄ PRZYCZYNĘ 
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28%

23%
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Konto osobiste w banku (ROR)

Polisa ubezpieczeniowa
Fundusze inwestycyjne

Lokata bankowa

Konto oszczędnościowe w banku
Nieruchomości, działki, grunty rolne

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Odkładam pieniądze w domu

Obligacje Skarbu Państwa
PPE - Pracownicze Programy Emerytalne

Programy systematycznego oszczędzania/
inwestowania

Inne sposoby
trudno powiedzieć

odmowa odpowiedzi

W JAKI SPOSÓB OSZCZĘDZA PAN(I) NA CZAS, GDY BĘDZIE PAN(I) W WIEKU EMERYTALNYM?                                                    
Z PODANEJ LISTY PROSZĘ WSKAZAĆ WSZYSTKIE STOSOWANE PRZEZ PANA(IĄ) SPOSOBY OSZCZĘDZANIA 

Perspektywa klienta – jak oszczędzamy  

page 5 
 

81
81

81
80

79
79

79
79
79

77
75

75
74

73
73

68 70 72 74 76 78 80 82

Spain

France

Sweden

Germany

Greece

Belgium

Ireland

EU 27

UK

Czech Republic

Poland

Slovakia

Hungary

Bulgaria

Lithuania

64
59
59

64

63

59
61

62
62
62
64
61

62
60

60

Średni wiek przejścia na emeryturę 

Przeciętna długość życia 

Źródło: Eurostat 

… i trochę faktów – żyjemy dłużej  

W ciągu ostatnich 30 lat 
średnia długość życia  
zwiększyła się o 6 lat !!! 
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Poziom dzietności nie zapewniający zastępowalności pokoleń 

Współczynnik dzietności (liczba urodzonych dzieci na kobietę w wieku rozrodczym 15 – 49 lat) 

…  - rodzi się nas mniej 
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…  więc będziemy coraz starszym społeczeństwem 

Prognozowane wzrosty / spadki wielkości poszczególnych grup 2035 vs. 2009 

-5,5 

105,5 

48,6 

-15,0 

-21,6 

52,8 

6,5 

-29,2 

-21,8 

page 8 
 



Z natury ludzie nie są skłonni odkładać na przyszłość.  
To tak, jak z przechodzeniem na dietę: planujemy, że zrobimy to jutro… 

Nikt nie zadba o Ciebie lepiej niż Ty sam, więc oszczędzaj i pracuj jak najdłużej – tyle 
możesz zrobić żeby na emeryturze żyć godnie… 

Rocznik Wiek Kobieta Mężczyzna

1951 60 lat 53.30% 62.70%

1962 49 lat 44.00% 52.40%

1970 41 lat 36.10% 46.90%

1978 33 lata 29.50% 38.40%
1985 26 lat 26.40% 33.80%

Stopy zastąpienia przy założeniu, że osoba zarabia przeciętne wynagrodzenia w 
gospodarce odchodzi na emeryturę w wieku 60 lat (kobieta), 35 lat aktywności zawodowej 
(mężczyzna 65 lat, 40 lat aktywności). Wejście do systemu ubezpieczeń w wieku 25 lat. 

Kobiety są w zdecydowanie gorszej sytuacji – 
krócej pracują i dłużej żyją (dochodzą jeszcze 
urlopy wychowawcze) 

!! 

…  i otrzymamy coraz niższe emerytury 
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Obywatele 27 krajów UE przechodzący na emeryturę w ciągu 
następnych 40 lat potrzebują zaoszczędzid dodatkowo €1.9 biliona 

każdego roku dla utrzymania oczekiwanego poziomu życia  
„Pension Gap” 

5 10 25 40 

370 

„Pension Gap” to różnica  poziomu emerytury jaką 
otrzymają a emerytury jaką będą potrzebowali po 
zakooczeniu aktywności zawodowej dla zapewnienia 
70% stopy zastąpienia. 

…  - musimy oszczędzać już teraz aby zapobiec tragedii 
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Czyżby bardzo wolny start? 

• Na IKE oszczędza ok. 5% ogółu aktywnych 
zawodowo 

• 32% tych rachunków było aktywnych w 2010 
(wpłynęła jakakolwiek wpłata) 

• W ostatnim roku wartość aktywów w IKE 
wzrosła o 24% 

• Najwięcej aktywów jest w zakładach 
ubezpieczeń: 1.2 mld 

• 50 tys osób zamknęło rachunki IKE w 2010 
(wycofało środki) 

 

 

2,7 mld zł 

Liczba 
oszczędzających 

w IKE 

Wartość 
aktywów na tych 

rachunkach 

793 tys 

IKE na koniec 2010 

Liczba 
oszczędzających 

w PPE 

5 mld zł 
Wartość 

aktywów na tych 
rachunkach 

PPE na koniec 2010 

335 tys 

• W PPE oszczędza ok. 2% aktywnych 
zawodowo 

• Na koniec 2009 roku 80% rachunków było 
aktywnych  

• Najwięcej aktywów jest w funduszach 
inwestycyjnych: ok. 2,3 mld 

• ok. 50% to uczestnicy programów do 50 osób 
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Ulgi podatkowe nie zawsze skuteczne - IKE i IKZE 

<=4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
emerytalne ustalonej dla oszczędzającego za rok 
poprzedni, NIE WIĘCEJ jednak niż do wysokości 4% 
rocznego limitu wpłat na ZUS (w 2011: 100 770 zł) 
 Max. wpłata w roku 2011 to 4030,8 PLN 

Do 3-krotności średniej pensji 
Max. wpłata w roku 2011 to 10 077 PLN 

ROCZNY LIMIT WPŁAT 

IKZE IKE 

ULGA PODATKOWA 

Możliwość odliczenia  wpłat od podstawy 
opodatkowania (max. 4%) w rozliczeniu za rok, w 
którym dokonano wpłat do IKZE 

 

 

 

 

Wypłata środków nie jest obciążona podatkiem 
od zysków kapitałowych (obecnie 19%) 

Liczba  IKE prowadzonych przez poszczególne insytytucje finansowe oraz aktywa 
w nich zgromadzone na koniec 2010 roku

579 090
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Ubezpieczenia stanowią pokaźną ofertę oszczędzania 
również bez ulgi podatkowej 

Produkty inwestycyjne typu UL: 
• regularne 
• jednorazowe 

Produkty inwestycyjno-ochronne typu UL: 
• regularne + ad hoc 
 

Produkty inwestycyjne na życie i dożycie: 
• terminowe 
• strukturyzowane 

Faza akumulacji 

Produkty nieubezpieczeniowe: 
• fundusze inwestycyjne 
• nieruchomości 
• bezpośrednie inwestycje giełdowe 
• obligacje  
• depozyty bankowe 
• inne 
 

Oszczędności Polaków 
w ostatnich 6 latach 
zwiększyły się 
dwukrotnie. Stan na 
Q1 2011 – 845 mld zł. 
…z czego ponad połowa 
to depozyty bankowe, a 
ubezpieczenia to zaledwie 
40 mld zł 
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W dalszej perspektywie - jak korzystać ze zgromadzonych środków 

Renta kapitałowa: 
• dożywotnia 
• okresowa 

Jednorazowa wypłata 
zgromadzonego kapitału 

Dowolne wypłaty 
nieregularne 
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Faza (de)kumulacji 



A wnioski dla bancassurance? 

1. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że produkty oszczędnościowe to margines 

oferty bancassurance 

2. Ogromny chociaż wciąż nie wykorzystany potencjał – 70 mld zł rocznie Pension Gap 

3. Potrzebna  będzie wielka praca edukacyjna do wykonania przez banki i ubezpieczycieli 

4. Konieczność opanowania umiejętności sprzedaży oferty produktów „stand alone” 

5. Zmierzenie się dylematem: długoterminowe korzyści czy bieżąca marża/finansowanie 

6. Konieczność promowania większych zachęt podatkowych dla oszczędzających – mimo 

świadomości, że to prawie niewykonalne w obecnych warunkach makroekonomicznych 

7. Większa koncentracja na produktach emerytalnych przyniesie w efekcie pozytywny 

wpływ na gospodarkę (inwestycje) i odciąży niezrównoważony system emerytalny 

8. Konieczność działania w środowisku niestabilności obecnych rozwiązań emerytalnych  

i reguł inwestycyjnych 
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Ubezpieczenia emerytalne powinny być nieodłącznym elementem 
oferty produktów emerytalnych w banku 

Dziękuję za uwagę 
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Redefinition of the payment 
protection insurance in Europe: 
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Executive Summary

 France is one of the first countries selling PPI schemes
 Penetration is one of the highest in Europe  
 Regular premiums and full range of PPI covers
 Concentration of a few captive players and historic insurers

 The credit life European market suffered serious challenges 
in the recent years:
 Banks reduced their lending during the economic crisis,
 Unemployment figures rising, leading to rate increases and shyness of 

insurers to underwrite unemployment covers, 
 Customers affected by tough economical conditions are in need of more 

protection 
 Customers more aware of what is available in the market place, looking for 

insurance products meeting quality criteria, competitive pricing and 
transparency

 Consumer associations becoming more aggressive against some current 
market practices

 Last by not least, increased focus of regulatory bodies (FSA, ISVAP, 
BAFIN, FFSA, ..) towards the Credit Life Industry, leading to major market 
changes practices, with a heavy impact on bank margins 

Professional

Consumer Mortgage

4

The French PPI Market 

GWP in €bn: €7.8 bn in 2010 … … mostly in mortgage …

Amounts lent – €1038bn in 2010

… and covering death and disability mainly

Other
Overdraft
Mortgage

Death Disability Unemployment

Mortgage Consumer Professional Total

 Mortgage lending 
represents over 70 % of 
total lending

 Slight decline since 2008 
due to economic crisis

• 4% yearly growth since 
2008, versus 8% growth 
before crisis.

• Mortgage portion the largest
• Death cover = 70% of GWP 
• Consumer loans =27% 

GWP.
• In majority, regular 

premiums preferred to single 
premiums

• 2010 GWP repartition: 
• 50%Group mortgage 
• 10% individual mortgage
• 25% consumer
• 15% revolving & others

1. The lending market

1. PPI market

Sources: Argus de l’Assurance / GEMA
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The French PPI Market – Major players’
market shares

1. The lending market

1. PPI market

Concentration of players:
Mortgages:

Crédit Agricole 28%
BCPE 24%, 
Crédit Mutuel 20%

Consumer:
BNP Paribas 21 %,
Crédit Agricole 21 %, 
Crédit Mutuel 14 %

Market largely dominated by 
bank Captives: 

 Credit Agricole = CACI
 BNP = Cardif
 Crédit Mutuel = ACM
 Société Générale = 

SOGECAP

 Classic insurers (AXA, 
Generali, Allianz, CNP) 
shifting from Group to 
Individual offers

Mortgages – Banks 
Market shares in 2009

Consumer credit – Market
shares in 2009

Sources: Argus de l’Assurance / GEMA
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The “Lagarde” Law

 Loi Lagarde France (2010)

 The new Lagarde Law is intended for personal / consumer and mortgage loan. 
 When applying the 2008 European Directive into French Law, the French government 

went further in its directives.
 Its main goal was to safeguard a “responsible” sale of the credit offering and better 

prevent over-debt situations. 
 The law allows borrowers to chose their insurance provider. They are no longer forced 

to accept the Group cover selected by the bank. 
 The law enforces new obligations on the lender to: 

 Provide clearer information to the clients, 
 Grant them the right to retract from the cover, 
 Provide pre-contractual information (heavy financial penalties if this is not done),
 Offer a “responsible” credit solution,
 Check the solvency of the borrower,
 Ensure the contract is a “perfect” contract. 



How to turn constraints into a new opportunity: 
A new way to sell mortgage credit life in France

Before Loi Lagarde Since Loi Lagarde

 Before Loi Lagarde, 70-80% premiums were 
systematically internalized through a Group 
contract

 Remaining 30% written through individual 
contracts …

 … and distributed through brokers
 … without any control from the bank
 …without remuneration to the bank 

80%
In-house

20%
Via brokers

 Loi Lagarde changed the rules of the game 
on the remaining 30%.

 The bank launched individual solutions 
through a panel of external insurers among 
which each customer can chose the insurer 
he likes. 

 Better control, remuneration for the bank, 
opportunity for new insurers to work with 
the bank

75%
In-house

20%
INSURERS PANEL

 Bank has no 
control

 Brokers can 
choose any 
insurer

Group Insurance vs. Individual contracts
Group Insurance: Previously, same price for everybody, high price for 50% of the customers, no 

cover to aggravated risks. Market had to adapt by offering more segmentation.  
Individual Insurance: Segmented price, cheaper for young generally, possibility to cover 

aggravated risks, seniors, specific sports / jobs …..

In the 
future?

5% via brokers

1. Distribution

2. Technical

 Cost reduced
 Simplified lean processes
 Web tool for medical underwriting
 Diversification of revenues

 Bank still 
commissioned

 Opportunity for 
insurers to be part of 
the panel
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Credit life new regulations: European 
examples / issues

Italy
 Premium refunds: Obligation of premium 

refunds in case of early termination of the loan  
 Costs transparency: Insurance T&Cs related to 

loans must indicate all costs charged to the 
customer, in absolute value and percentages. 

 The bank can no longer be the insurance 
beneficiary

Spain
 Commission disclosure under way and 

Financing of single premium insurance 
no longer allowed

Portugal
 Commission disclosure on all credit 

life covers, but no disclosure on profit 
sharing schemes

Germany
 Commission  disclosure on all life 

covers (but not on non life 
covers….)

France
 Consumer associations are raising questions over 

who should benefit from profit sharing schemes: the 
bank / policy holder or the individual insured 
customer? 

Europe
 Under IM II, the European Commission is reviewing the 

2002 EU Insurance Intermediation Directive (IMD) with a 
view to enhancing consumer protection, introducing a 
level regulatory playing field between distribution 
channels and improving conduct of business rules for 
insurance intermediaries
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The UK regulatory experience

 In the UK, credit life has been badly hit by the regulators, 
who paid specific attention to the Credit Life Industry 
Players and their past market practices.  
 Ban on single premium products (since 2009)
 Prohibition of distribution at Point-of-Sales. Minimum 7 days between loan 

arrangement and insurance offering
 Obligation to provide personal PPI Quote
 Obligation to provide annual review of Cost of PPI

 PPI cover was meant to look after the borrowers' 
repayments if they ever fall sick or lose their jobs, but the 
UK regulator is blaming the industry for having sold policies 
with hidden costs, difficult to cancel and with too many 
exclusions, leading to too rare claims payments

1010

The UK regulatory experience (2)

 Millions of personal loans and mortgages clients are 
considered to have been sold unwanted PPI policies

 This situation has damaged the banks, and the FSA has 
encouraged more borrowers to file complaints 

 The FSA statistics show that banks and other financial 
institutions are receiving up to 10,000 complaints every day. 

 It is estimated that banks will have to pay up to UK £9 B in 
premium and commission refunds. This will have a huge 
impact on their financial results.
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FSA rules: impact on PPI sales

 Credit life sales have dropped significantly. One may 
consider the market is dead, because “Credit life cover is 
sold not bought.”

 Anti-selection factor for the insurers has substantially 
increased

 Anyone who got sold a credit life policy in the past years 
can be eligible for a complaint and a refund of all his 
premiums, if his claim was denied, and even if he never 
claimed.  

 A new complaints market has surfaced. Any UK 
consumer can call those newly formed “complaints 
agencies (who advertise in the press)” and an operator 
will handle all the complaints procedure on his behalf.

1212

What we should learn from all that 

 Avoid hidden costs, even if the regulation still allows you 
to do so. 

 Better self regulate / discipline than be forced to do so 
by regulators

 “Greed” is no longer tolerated 
 Be prepared to diversify PPI sales from Point Of Sale.
 Better communicate on the real benefits of credit life 

cover.
 Provide genuine protection solutions in line with the 

global economic deteriorated environment, such as 
income protection and loss of value: GAP Life cover, 
reverse mortgage, etc.  
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AXA Credit life in Europe

EXPERTISE HUBEND 
CUSTOMERS

CONTRACTING 
PARTNER

PLATFORM

•Front office and customers welcome in local language

•Registration of applications and claims

•Single point of contact for all claims

•Full management of simple applications and claims

•Reporting

•Complex applications and claims

•Quality control

•Designing processes and evolutions

•Issue technical reports

AXA Credit life in Europe

Our organization and services

AXA offers a global organization for international customers with a 
single entry point for partners relying on a complementary approach: 

- Global offers and product design, expertise along the whole value 
chain (sales support, marketing, pricing, medical underwriting, lean and 
consistent administration processes, ..)
- A pan-European administration platform with multilingual and 
polyvalent applications and claims managers to provide local 
services in local language (22 countries covered by end 2011)
- A multi lingual team of 150 dedicated employees focused 100 % on 
creditor development

Our commitments
Offer tailor-made and innovative creditor insurance products to its 
partners.
Design attractive products in line with your business practices and 
strategies:

• Packages covering specific territories, organizations, marketing 
strategies and various distribution channels (POS, Direct Marketing, 
Internet)

• Innovative financial schemes combined with detailed reports
Build strong partnerships relying on shared incremental revenues

Our partners

More than 50 major accounts (among which BNP Paribas, Société
Générale, Renault, Mercedes Daimler, Scania, Auchan, …) in more 
than 25 countries have confidence in our know-how and rely on AXA 
Creditor for their insurance business.

AXA Creditor Business Unit

For Creditor Protection Insurance (CPI) issues, AXA relies on a 
dedicated division of 150 experts in Creditor Insurance .
With a turnover of 1 billion Euros (3rd largest specialized player) 
and more than 6 million individual customers, AXA supplies its 
partners in 27 countries with innovative products that combine Credit 
Protection Insurance, affinity products with other business lines (gap 
insurance, assistance coverage, …)

AXA Creditor is the specialized Credit Life UNIT within AXA France



AXA Credit life in Europe / Sectors of Expertise
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Credit 
Protection

Protection against
Negative Equity

Income 
Protection

Finance 
Re-engineering

 Mortgage Creditor

 Consumer Creditor

 Automobile Creditor
 SME Creditor

 Credit Card Creditor

 Other Creditor

 GAP Insurance

 Purchase Resale Guarantee 

 Reverse Annuity Mortgage
 Transferrable securities 

 Shopping Trolley

 Bill Protection 

 Savings Protection 
 Rent Protection

 Involuntary Unemployment/

Temporary Disability 

 Support and study 

Solvency ratio
 Reinsurance scheme

 Set up of SPV 

 International settlement

Bundle or Package with Other Products

Support and Generate financial benefits to the partners 

 Underwriting Process

 Financial scoring 

 Claims management 

Services & 
Consulting

 Accounting 

 Actuarial supports 

 IT Tools 

 Commercial management 

 Coordination to TPA (e.g. AXA Assistance)

 Training / Seminars / Workshop 

1 2 3 4

55

Thank You

Dominique Paina
Head of Credit Life
AXA 
dominique.paina@axa.fr
+ 33157322105

Local contact information:
Ewa Dąąąąbrowska
Head of Bancassurance and Partnership Programs
AXA Życie TU S.A.
ewa.dabrowska@axa-polska.pl
+48 22 555 0009





Wartość dodana dla Klienta 
w bancassurance 

na podstawie doświadczeń
rynku niemieckiego

Prelegent
Wolfgang Glaubitz
Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit
Vorstand
Karl-Wiechert-Allee 55
30625 Hannover
Telefon 05 11 / 57 01 - 12 05
Telefax 05 11 / 57 01 - 7 12 04
wolfgang.glaubitz@concordia.de
www.concordia.de

Agenda

● Czym jest Concordia?
● Rozwój bancassurance na rynku niemieckim
● Powody wprowadzania pośrednictwa ubezpieczeniowego do banków
● Modele współpracy
● Przesłanki sukcesu:

● Jakie strategiczne warunki i przesłanki muszą być spełnione dla 

2011-10-21

● Jakie strategiczne warunki i przesłanki muszą być spełnione dla 
skutecznego bancassurance?

● Wzrost wartości dla klienta i banku
● Podsumowanie

2Wolfgang Glaubitz



Agenda

● Bancassurance i Concordia
● Ubezpieczenia ochrony prawnej i bancassurance –

skuteczna droga
● Przykłady sprzedaŜy produktów ochrony prawnej
● Podsumowanie

2011-10-21 3Wolfgang Glaubitz

Czym jest Concordia?

● Utworzenie: 1864 r.
● Zatrudnienie: 1.200
● Wyłączne agencje

Concordii: 650
● Brokerzy: 5.000
● Składki: 750 mln €

● Specjalista w zakresie:
● ubezpieczeń rolnych
● klientów indywidualnych
● osób prowadzących działalność

gospodarczą

2011-10-21

● Składki: 750 mln €
● Szczególne aspekty: 

● ochrona prawna
● ubezpieczenie na Ŝycie oeco 

capital
● Concordia Polska
● Concordia Capital

4Wolfgang Glaubitz



Czym jest Concordia? 
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Rozwój bancassurance na rynku niemieckim

ubezpieczenia na życie

83%

14%

26% 27% 32% 34%

22% 25% 26% 31%
6% 6% 5% 4%2%

1%

40%

60%

80%

100%

Udział kanałów 
dystrybucji w nowych 

umowach

+ 2%

+ 5%

- 1%
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83%

46% 42% 37% 31%

34%

0%

20%

40%

1985 2000 2003 2006 2012 
Prognose

Agenci wyłączni Brokerzy/niezal.doradcy finans. Bank Direct i inne

- 6%

+ 2%

prognoza

Źródło: Oliver Wymann, Tillinghast



Rozwój bancassurance na rynku niemieckim

procentowy podział zgłoszonych szkód

23% 24%

12% 13%

7% 10%

60%

80%

100%

Udział kanałów 
dystrybucji 

+ 1%

+ 1%

+ 3%

2011-10-21

58% 53%

0%

20%

40%

2006 2012
Prognoza

Direct i inne
Bank
Brokerzy/niezal.doradcy finans. 
Agenci wyłączni

- 5%
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Źródło: Oliver Wymann, Tillinghast

Rozwój bancassurance na rynku niemieckim
Rozwój 2007-2009 r.:
Udziały kanałów dystrybucji w nowych umowach komunikacyjnych w %
(według przypisu składki)

Agenci
wyłączni
Multiagenci
instytucje 
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Źródło: GDV

instytucje 
finansowe
sprzedaŜ
bezpośrednia
inne kanały 
dystrybucji



Rozwój bancassurance na rynku niemieckim
Rozwój 2007-2009 r.:
Udziały kanałów dystrybucji w nowych umowach zdrowotnych w %
(według miesięcznego naleŜnego przypisu składki)

Agenci
wyłączni
Multiagenci
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Źródło: GDV

instytucje 
finansowe
sprzedaŜ
bezpośrednia
inne kanały 
dystrybucji

Rozwój bancassurance na rynku niemieckim

Rozwój 2007-2009 r.:
Udziały kanałów dystrybucji w nowych umowach ochrony prawnej w %
(według miesięcznego naleŜnego przypisu składki)

Agenci
wyłączni
Multiagenci

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 10

Źródło: GDV

instytucje 
finansowe
sprzedaŜ
bezpośrednia
inne kanały 
dystrybucji



Rozwój bancassurance na rynku światowym

50%
60%
70%
80%
90%

Bancassurance – Ubezpieczenia na Ŝycie (2009)

2011-10-21
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Portugal Brazil Spain Italy France Poland Germany United
Kingdom
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Dane dla Polski za rok 2009 na podstawie raportu PIU

Powody wprowadzania ubezpieczeń do banków

● spadające marŜe w tradycyjnych produktach bankowych
● przychody z tytułu prowizji z pośrednictwa produktów ubezpieczeniowych
● związanie kapitału własnego wskutek Bazylei III
● korzyść dla banku i ubezpieczyciela

2011-10-21

● korzyść dla banku i ubezpieczyciela
● rosnące wymagania klientów
● wspólne kształtowanie produktów banków i ubezpieczycieli
● zwiększenie przywiązania klienta
● banki i ubezpieczyciele troszczą się o �pakiet beztroski”

Wolfgang Glaubitz 12



Model współpracy

Oldenburgische Landesbank (OLB) Allianz

na szczeblu 
centralnym

• wymiana informacji fachowych pomiędzy centralami
• zapewnienie wsparcia technicznego
• organizowanie backoffice

na szczeblu 
dystrybucyjnym

• zaangaŜowanie ponad 1.100 
doradców bankowych

Zadania:

• zaangaŜowanie 53 specjalistów

Zadania:
• sprzedaŜ kompleksowych

2011-10-21

Zadania:
• sprzedaŜ okołobankowych produktów 
Ŝyciowych i emerytalnych,
ubezpieczeń NW oraz majątkowych
(od zdarzeń losowych)

• przekierowanie klienta do specjalisty
z Allianz z uwzględnieniem wymogów
ochrony danych osobowych

• sprzedaŜ kompleksowych
ubezpieczeń Ŝyciowych, majątkowych
i zdrowotnych we wspólnej bazie
danych klientów

• wspieranie i szkolenie pracowników
OLB w ich miejscu pracy

Wolfgang Glaubitz 13

Źródło: Oldenburgische Landesbank

Przesłanki sukcesu

Jakie strategiczne warunki i przesłanki muszą być spełnione 
dla skutecznego bancassurance?

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 14



�Nie odkryjesz nowych lądów bojąc się stracić z 
oczu stare brzegi.“

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 15

André Gide

Przesłanki sukcesu

● Banki i ubezpieczyciele muszą zaakceptować fakt, Ŝe muszą się zmienić
● Ubezpieczyciel jest dostawcą produktu i usługodawcą
● Bank jest silniejszy jako sprzedawca u klienta

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 16



Przesłanki strategiczne

Partner bankowy z 
silnym potencjałem 

sprzedaŜowym

Ścisły model
współpracy pod

kontrolą  strategiczną

A

B Ukierunkowanie 
strategiczne

Strategiczne 
czynniki 
sukcesu

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 17

Produkty i modele 
sprzedaŜy nadające się
do sprzedaŜy w banku

C

sukcesu

Quelle: Oliver Wymann

Przesłanki strategiczne 
Bank musi być w stanie wykorzystać w sprzedaŜy duŜy potencjał klientów

�Potencjał statyczny“ – wszyscy klienci banku
● wszystkie segmenty klientów
● niezaleŜnie od rodzaju i liczby wykorzystywanych produktów (np. ROR, 

konto oszczędnościowe, lokata, ksiąŜeczka mieszkaniowa)
● niezaleŜnie od aktywności relacji z klientem

�Potencjał moŜliwy do zaadresowania“ – szansa na dotarcie do klienta
● regularne transakcje, np. przy koncie osobistym
● regularny kontakt między klientem a doradcą bankowym

A

�Potencjał statyczny“

�Potencjał 
moŜliwy do 

zaadresowania“

�Potencjał 
moŜliwy do 

Klienci banku

2011-10-21

�Potencjał moŜliwy do zrealizowania“ – zaleŜny od kultury sprzedaŜy
● generalna mentalność sprzedaŜy w oddziałach banku
● gotowość do wykorzystania szans sprzedaŜy poza klasycznym 

biznesem bankowym
● wskaźniki

− obrót na klienta
− obrót na oddział
− cross-selling

Wolfgang Glaubitz 18

moŜliwy do 
zrealizowania“

Wielkość potencjału & 
siła sprzedaŜy

Parametry sukcesu
Źródło: Oliver Wymann



Przesłanki strategiczne 
Decydujące znaczenie dla sukcesu ma wspólne ukształtowanie struktur i 

procesów

Kryterium Opis
Wyłączność • Nie jako kolejny partner

• Prawie Ŝadnych innych ubezpieczycieli

Substancja i trwałość • Długotrwała umowa
• Prawdziwe partnerstwo
• Szeroki zakres współpracy

B

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 19

• Szeroki zakres współpracy

Integracja procesów technicznych • Systemy wniosków/dystrybucji
• Zarządzanie umowami

Równowartość z produktami 
bankowymi

• Brak nierównego traktowania w sprzedaŜy i 
zachętach

• Uzupełniające się pozycjonowanie

Źródło: Oliver Wymann

Przesłanki strategiczne 
Kształt produktu i podejście w dystrybucji muszą być do siebie dokładnie 

dopasowane

C

�Produkty aneksowe“

Design produktu • Produkty dodatkowe bezpośrednio
powiązane z produktem bankowym

• Cel: Wysoki współczynnik powiązania
Marketing produktu • Pełne spektrum klientów, bez

specyficznych grup docelowych
• Zintegrowana oferta produktowa,

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 20

• Zintegrowana oferta produktowa,
powiązanie juŜ w dokumentacji
wnioskowej 

Podejście w sprzedaŜy • Tylko podejście bezpośrednie w
biznesie majątkowym

• �WspółsprzedaŜ“ poprzez prawie
automatyczne powiązanie

Wsparcie sprzedaŜy • W ramach procesów opieki nad
bankiem

• Ogólne treningi sprzedaŜowe
Źródło: Oliver Wymann



Przesłanki strategiczne 
Kształt produktu i podejście w dystrybucji muszą być do siebie dokładnie 

dopasowane

�Produkty sprzedaŜowe“

Design produktu • Proste produkty z silnym
argumentem sprzedaŜowym

• Cel: Częsta okazja do sprzedaŜy
Marketing produktu • Segmentowanie w celu

przemówienia do dedykowanego ale
szerokiego grona klientów 

C

2011-10-21

szerokiego grona klientów 
• Łatwość w sprzedaŜy

Podejście w sprzedaŜy • Priorytetowo podejście
bezpośrednie, sporadyczne
przekierowanie

• Tylko nieliczne rozmowy doradcze/
sprzedaŜowe

Wsparcie sprzedaŜy • Regularne, zazwyczaj
standaryzowane kontakty opiekuna

• Szkolenia i treningi sprzedaŜowe
dotyczące produktu

Wolfgang Glaubitz 21

Źródło: Oliver Wymann

Wzrost wartości dla klienta i banku

● Produkt bankowy dzięki ubezpieczeniom zyskuje na wartości
● Klient jest otwarty na kolejne produkty
● Dodatkowa korzyść dla klienta

2011-10-21 Wolfgang Glaubitz 22



Podsumowanie

● Kooperacja w bancassurance ma charakter długofalowy
● Produkty ubezpieczeniowe są ukierunkowane na produkty bankowe i klientów 

banku
● Bancassurance daje bankom dodatkową moŜliwość osiągnięcia dochodów i 

2011-10-21

● Bancassurance daje bankom dodatkową moŜliwość osiągnięcia dochodów i 
jeszcze lepszego związania klienta z bankiem

● Klient jest bardziej kompleksowo obsługiwany produktami bankowymi i 
ubezpieczeniowymi

Wolfgang Glaubitz 23

Bancassurance i Concordia

● Oeco capital Lebensversicherungs-AG jest pierwszym ekologicznym 
ubezpieczycielem Ŝyciowym w Niemczech

● W 25 % nowych umów pośredniczą banki
● Banki równieŜ są ukierunkowane �ekologicznie“ i mają klientów, którzy 

2011-10-21

● Banki równieŜ są ukierunkowane �ekologicznie“ i mają klientów, którzy 
świadomie Ŝyją i działają ekologicznie

● Reklama i kształtowanie produktu są ściśle uzgadniane 

Wolfgang Glaubitz 24



Ubezpieczenia ochrony prawnej i 
bancassurance

● Concordia Rechtsschutz jest ubezpieczycielem specjalizującym się w 
produktach ochrony prawnej 

● Przychody z tytułu składek 88 mln €
● Około 20 % nowych umów zawieranych poprzez pośredników finansowych 

2011-10-21

● Około 20 % nowych umów zawieranych poprzez pośredników finansowych 
(np.: MLP)

● Klientów banku interesują szczególnie świadczenia assistance

Wolfgang Glaubitz 25

Ubezpieczenia ochrony prawnej i 
bancassurance

● MLP AG ma 2.600 pośredników finansowych, własny bank i jeden z największych 
działów zarządzania majątkiem w Niemczech

● Większość klientów to osoby z wyŜszym wykształceniem
● Concordia Rechtsschutz udostępnia produkty dla początkujących w zawodzie
● Dla kolejnych etapów Ŝycia są produkty towarzyszące
● Produkty są szyte na miarę klienteli MLP i banku

2011-10-21

● Produkty są szyte na miarę klienteli MLP i banku
● proste produkty
● łatwe do wyjaśnienia
● wiele świadczeń assistance
● kompleksowa ochrona

● Sukces: juŜ 67.000 klientów; średnia składka:  230,00 €

Wolfgang Glaubitz 26



Concordia Rechtsschutz
T e l e f o n A d w o k a t a

Bezpośrednia linia do adwokata
Telefon Adwokata dla wszystkich 
klientów Concordia Rechtsschutz

Marktübersicht

2011-10-21

01 80 / 5 70 12 00
w dni robocze od godz. 08.00 do 17.00

klientów Concordia Rechtsschutz

Bezpłatna porada telefoniczna we 
wszystkich ubezpieczonych sprawach

Świadczenia assistance

● Telefoniczna porada prawna
● We wszystkich sprawach prawnych 
● Bez naliczania udziału własnego

Beztroska ochrona prawna
Ulepszenia świadczeń

2011-10-21

● Bez naliczania udziału własnego
● Bez ograniczeń kwotowych

● Doradztwo prawne on-line �Alege“
● W ubezpieczonych przypadkach ochrony prawnej



APRAXA – sieć prawników

● Preferencje w uzgadnianiu terminów
● Wyspecjalizowani prawnicy z odpowiednimi fachowymi 

punktami cięŜkości
● Kompleksowa obsługa równieŜ w przypadku niewielkich 

wartości sporu

Zalety dla Państwa klientów:

Marktübersicht

2011-10-21

wartości sporu

Przykłady sprzedaŜy produktów ochrony 
prawnej

● Klient banku wykonuje za pośrednictwem banku sporo czynności prawnych, np. 
przelew z tytułu sprzedaŜy przez internet

● Klient za pośrednictwem banku zawarł z dealerem umowę leasingu, której 
przedmiotem jest samochód. 

2011-10-21

przedmiotem jest samochód. 
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Czy polski rynek potrzebuje produktów ochrony 
prawnej?
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Pozycja klienta banku w modelu bancassurance - aktualne 
problemy

Michał Przywara 
Prawnik
CMS Cameron McKenna

21 października 2011 r.

Program prezentacji

Podstawowe regulacje w zakresie bancassurance

Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

Ubezpieczenia finansowe

Stosowanie kodeksów dobrych praktyk 

Pytania



Podstawowe regulacje w zakresie bancassurance

– Bancassurance:

 Brak definicji ustawowej

 Powszechne rozumienie: współpraca pomiędzy bankami a zakładami 

ubezpieczeń w zakresie oferowanie przez banki produktów 

ubezpieczeniowych

– Formy dystrybucji w kanale bancassurance

 Bank działający jako pośrednik ubezpieczeniowy

 Bank jako ubezpieczający

Podstawowe regulacje w zakresie bancassurance

– Podstawowe regulacje w zakresie bancassurance

 Brak regulacji szczególnych

 Przepisy prawa

– Kodeks cywilny

– Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

 „Soft-law”

– Rekomendacje Dobrych Praktyk Bancassurance Związku Banków Polskich

• I Rekomendacja – produkty ochronne powiązane z produktami bankowymi

• II Rekomendacja – ubezpieczenia finansowe powiązane z produktami 

bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie



Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

– Strony umowy ubezpieczenia w modelu bancassurance

 Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń

 Ubezpieczający – bank

– Podstawa prawna umowy ubezpieczenia na rzecz klienta banku

 Art. 808. § 1 K.C.:

„Ubezpieczający moŜe zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. 

Ubezpieczony moŜe nie być imiennie wskazany w umowie, chyba Ŝe jest to 

konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.”

– Ubezpieczony – klient banku – jest osobą na rzecz której została zawarta 

umowa ubezpieczenia; klient nie jest stroną umowy ubezpieczenia

Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

– Podstawowe konsekwencje wynikające pozycji klienta banku:

 Brak wpływu na warunki umowy ubezpieczenia – klient akceptuje warunki 

umowy ubezpieczenia w kształcie uzgodnionym przez bank i zakład 

ubezpieczeń

 Ograniczony zakres uprawnień klienta w zakresie umowy ubezpieczenia 

– klientowi przysługują jednak określone środki ochrony prawnej

 Brak obowiązku opłacania składki ubezpieczeniowej – jako strona umowy 

ubezpieczenia wyłącznie bank jest zobowiązany opłacać składkę
ubezpieczeniową



Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

– Klient banku jako ubezpieczony moŜe Ŝądać od zakładu 
ubezpieczeń udzielenia informacji o postanowieniach zawartej 
umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w 
zakresie, w jakim dotyczącą jego praw i obowiązków

– Zgodnie z regulacjami zawartymi w obu Rekomendacjach Dobrych 
Praktyk Bancassurance, bank jest zobowiązany do przedstawienia 
szczegółowych informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej 
udzielanej w ramach zawartej przez niego umowy ubezpieczenia

Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

– Nawet w modelu bancassurance – gdzie klient banku nie jest stroną
umowy ubezpieczenia – postanowienia umowy ubezpieczenia nie 
uzgodnione z klientem indywidualnie nie wiąŜą go, jeŜeli 
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami, raŜąco naruszając jego interesy

 Art. 808 § 1 K.C.:

„JeŜeli umowa ubezpieczenia nie wiąŜe się bezpośrednio z działalnością
gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851-

3853 K.C. (przepisy dotyczące klauzul abuzywnych) stosuje się
odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków 

ubezpieczonego.”



Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

– Uprawnienia klienta banku w związku ze stosowaniem przepisów o 
klauzulach abuzywnych: 

 MoŜliwość podniesienia przez klienta banku zarzutu niewaŜności 

niekorzystnego postanowienia umowy ubezpieczenia w postępowaniu 

sądowym

 MoŜliwość wytoczenia powództwa o uznanie określonego postanowienia 

wzorca umowy (warunków umowy ubezpieczenia grupowego) za klauzulę
abuzywną

Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

– Składka z tytułu umowy ubezpieczenia w modelu bancassurance

 Obowiązek zapłaty składki spoczywa na ubezpieczającym, czyli na banku

 Koszty ochrony ubezpieczeniowej finansowane z zasady przez 

ubezpieczonego (klienta banku)

 Wysokość opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową a wysokość
składki – wątpliwości w doktrynie



Pozycja klienta banku w modelu bancassurance

– Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony

 Dokonywany na rzecz banku

 Brak podstawy prawnej do Ŝądania przez ubezpieczonego zwrotu składki 

bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń

 Dochodzenie przez bank zwrotu składki – obowiązek czy prawo?

Ubezpieczenia finansowe

– Szczególna pozycja klienta banku w ubezpieczeniach finansowych 
(ubezpieczenia pomostowe oraz niskiego wkładu)

 Umowa ubezpieczenia zawierana przez bank w swoim imieniu i na swoją
rzecz - klient nie jest ubezpieczonym

 Kwestie dotyczących ubezpieczeń finansowych zostały uregulowane w II 
Rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance

– Regres zakładu ubezpieczeń

– Problem finansowania składki ubezpieczeniowej



Ubezpieczenia finansowe

– Regres zakładu ubezpieczeń w stosunku do klienta banku:

 Art. 828 § 1 K.C.: 

„JeŜeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez 

ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej 

odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela 

do wysokości zapłaconego odszkodowania. JeŜeli ubezpieczyciel pokrył

tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej 

części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.”

– MoŜliwość stosowania przez zakłady ubezpieczeń instytucji regresu 
wobec klientów banków, chyba Ŝe umowa ubezpieczenia wyłącza 
taka moŜliwość

Ubezpieczenia finansowe

– Ponoszenie kosztów ubezpieczenia finansowego przez klienta

 Ubezpieczenia finansowe chronią co do zasady interes banku, a nie 

klienta

 ZastrzeŜenia co do podstaw ponoszenia przez klienta banku cięŜaru 

składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczeń finansowych

 Zgodnie z II Rekomendacją Dobrych Praktyk Bancassurance klient nie 

moŜe ponosić cięŜaru składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczeń
finansowych – nowe rozwiązanie



Ubezpieczenia finansowe

– § 6 II Rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance

„1. Klient nie ponosi cięŜaru składki ubezpieczeniowej, do której 
zapłaty zobowiązany jest Bank, jako Ubezpieczający.

2. Bank ma prawo uwzględnić w kosztach zawarcia i wykonywania 
umowy o Produkt bankowy koszt podwyŜszonego ryzyka spłaty 
kredytu w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty lub 
niedostatecznym jej zabezpieczeniem, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Banku, zawartymi w Dokumentacji.”

Stosowanie kodeksów dobrych praktyk

– Brak obowiązku stosowania przez banki Rekomendacji Dobrych Praktyk 

Bancassurance – dobrowolna decyzja banku

– Brak szczególnych sankcji w Rekomendacjach Dobrych Praktyk 

Bancassurance za nieprzestrzeganie zawartych w nich regulacji

– Art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym:

„Wprowadzającym w błąd działaniem moŜe być w szczególności (…) 

nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca 

dobrowolnie przystąpił, jeŜeli przedsiębiorca ten informuje w ramach 

praktyki rynkowej, Ŝe jest związany kodeksem dobrych praktyk”



Stosowanie kodeksów dobrych praktyk

– Skutki dopuszczenia się przez bank nieuczciwej praktyki rynkowej:

 MoŜliwość wytoczenia przeciwko bankowi powództwa przez klienta

 MoŜliwość wytoczenia przeciwko bankowi powództwa przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Rzecznika Ubezpieczonych, organizację społeczną, 

rzeczników konsumentów

 NałoŜenie przez Prezesa UOKiK kary pienięŜnej za naruszenie 

zbiorowych interesów konsumentów w wysokości 10% przychodu 

osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŜenia kary

Pytania

?
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Jest prawnikiem. Studiował w Getyndze na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu im. Georga-Augusta. W 1989 roku zdał egzamin 
prawniczy i zdobył uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

Na początku swojej kariery zawodowej pracował jako 
prawnik w  centralnym departamencie prawnym towarzystw 
ubezpieczeniowych Magdeburger Verscherungsgeselllschaften 
w Hanowerze, specjalizując się w zakresie prawa pracy, 
pośrednictwa, ubezpieczeń majątkowych i przedsiębiorstw. 
Doświadczenie praktyczne zdobywał także będąc prawnikiem 
w departamencie likwidacji szkód ubezpieczeń majątkowych, mienia 
w transporcie i technicznych towarzystwa ubezpieczeniowego Vereinte 
Versicherungen AG w Hanowerze.
Od 1995 roku związany jest z towarzystwem ubezpieczeń Concordia 
Versicherungsgesellschaften w Hanowerze. W 2003 roku został 
powołany do Zarządu Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, 
a od lutego 2010 roku jest Członkiem Zarządu Concordia Versiche-
rungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit. W październiku 2010 został 
Członkiem Zarządu Concordia Lebensversicherungs-AG, Concordia 
Krankenversicherungs-AG oraz oeco capital Lebensversicherung 
AG. Jest współautorem licznych rozwiązań rynkowych z zakresu 
Ochrony Prawnej oraz legislacyjnych.

Wolfgang Glaubitz
Członek Zarządu Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf 
Gegenseitigkeit oraz Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG



Ryszard Grzelak jest Prezesem Zarządu Europ Assistance Polska 
od 1-go lutego 2005 roku. Wcześniej, po szkoleniu menedżerskim 
i pracy w Deutsche Bank AG we Frankfurcie nad Menem (1992-
1995), pracował w Polsce na stanowiskach kierowniczych w Grupie 
HypoVereinsbank (1997- 2002) i w Banku PEKAO SA (2003-2005), 
odpowiadając m.in. za zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami 
korporacyjnymi.

Włada biegle językami obcymi: angielskim, niemieckim, francuskim 
i rosyjskim. Ukończył m.in. Studia Doktoranckie w Kolegium 
Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced 
Management Programme w IESE Business School w Barcelonie

Zainteresowania pozazawodowe to stosunki międzynarodowe, 
podróże i muzyka klasyczna. 

Ryszard Grzelak
Prezes Zarządu Europ Assistance Polska



Norbert Jeziolowicz – Dyrektor w Związku Banków Polskich. Absol-
went Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych 
w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie.  Obecnie koordynuje dzia-
łalność ZBP w obszarze rozwoju rynku finansowego, standaryzacji 
instrumentów finansowych, wspierania rozwoju przedsiębiorczości 
i ochrony konsumenta usług finansowych w tym bancassurance. 
Pełni także funkcję sekretarza kilku gremiów działających w ramach 
Związku: Rady Banków Depozytariuszy, Rady Arbitra Bankowego, 
Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych, Komitetu ds. Kredytu 
Konsumenckiego oraz Rady Banków Samochodowych. 
 
Reprezentuje polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji 
Bankowej, w tym Consumer Affairs Committee, Financial Markets 
Committee oraz kilku grup roboczych.  
 
Jest członkiem Rady Nadzorczej BONDSPOT SA (wcześniej MTS-
-CeTO S.A.) 
 
 
Norbert Jeziolowicz – Director in the Polish Bank Association. 
He holds on the an MA from University of Warsaw and has completed  
post-graduate courses at Warsaw  School of Economics. Within the  
PBA he is responsible for development of financial markets (incl. 
standardization of  financial instruments and securitization), en-
trepreneurship development and consumer protection in financial 
services (incl. bancassurance and corporate governance). He acts  
as secretary of few bodies within the PBA:  the Custodian Banks 
Council,  Banking Ombudsman Council, Commercial Papers Council 
and Committee for  Consumer Credit.  
 
He also represents the Polish banking sector in the activities of 
the European Banking Federation (Consumer Affairs Committee, 
Financial Markets Committee and SME Working Group). 

He holds  the post of  Member of the Supervisory Board of BONDSPOT 
SA (electronic market dedicated to trading of treasury bills,  bonds 
and debt securities).

Norbert Jeziolowicz
Dyrektor w Związku Banków Polskich



Thomas Lausdat, 44 lata, posiada dyplom magistra nauk 
ekonomicznych. W 1992 r. dołączył do firmy ubezpieczeniowej 
Groupama, gdzie pełnił funkcję National Sales Managera w obszarze 
ubezpieczeń na życie. Zdecydował się opuścić francuską siedzibę 
firmy w celu objęcia stanowiska managera odpowiedzialnego za 
działalność bancassurance Groupama w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej. Thomas na co dzień pracuje w Budapeszcie.

Thomas Lausdat 
CEE Regional Bancassurance Manager 
Groupama 
thomas.lausdat@groupamagarancia.hu  
tel.: +36 30 488 5644



Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale 
Historyczno-Filologicznym, posiada również dyplom Wydziału Handlu 
Zagranicznego UG oraz tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie we współpracy 
z Handelshochschule Leipzig i WHU Otto Beisheim Hochschule.

Od lipca 2006 roku pełniła funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, 
w ramach której była odpowiedzialna za rozwój oferty bancassurance 
oraz jej implementację w spółkach Grupy BRE Banku, projektowanie 
koncepcji sprzedaży ubezpieczeń w naziemnych oraz zdalnych 
kanałach dystrybucji oraz szkolenia sieci sprzedaży.

W latach 1999-2006 zajmowała stanowiska menedżerskie 
w Grupie Generali w departamentach: Bancassurance, Sprzedaży 
oraz Departamencie rozwoju produktów. Odpowiadała za 
nawiązywanie współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie 
produktów bancassurance, przygotowanie ofert, analiz rynku oraz 
prowadzenie negocjacji z partnerami ponadto za zarządzanie 
i rozwój sieci sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych w regionach.

Małgorzata Knut
Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. i BRE Ubezpieczenia 
sp. z o.o., Przewodnicząca Zespołu ds. bancassurance w Polskiej 
Izbie Ubezpieczeń.



Od maja 2010 roku w zarządzie grupy Aviva w Polsce odpowiada 
za całokształt działalności w zakresie bancassurance. W latach 
2008-2010 był prezesem BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń, 
utworzonych przez Bank Zachodni WBK i grupę Aviva, oferujących 
ubezpieczenia klientom banku. Jest to pionierska na polskim 
rynku forma strategicznej współpracy banku i ubezpieczyciela. 
W latach 2006-2007 zdobywał międzynarodowe doświadczenie 
menedżerskie oraz w zakresie ubezpieczeń jako business manager 
dla dyrektora finansowego grupy Aviva w Londynie. Wcześniej 
przez 4 lata był wiceprezesem i dyrektorem finansowym Aviva 
Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Był 
też dyrektorem i kontrolerem finansowym w innych spółkach grupy 
Aviva w Polsce. Karierę zawodową rozpoczynał w Solidarność Chase 
D.T. Bank w Gdańsku oraz w spółce audytorskiej Deloitte&Touche. 
Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik programów 
Zarządzanie Strategiczne w Banku i General Management Programme 
w INSEAD we Francji.

Jacek Koronkiewicz
członek zarządu grupy Aviva w Polsce  
odpowiedzialny za bancassurance



Aktuariusz, absolwent ESSEC Business School, od ponad 
15 lat związany z branżą ubezpieczeniową. Posiada szerokie 
doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych 
w obszarze aktuarialnym, finansowym i produktowym. Wcześniej, 
między innymi, pracował w AXA Group Life na stanowisku zastępcy 
Prezesa oraz był odpowiedzialny za adekwatność rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi.
Od czerwca 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Zespołu AXA Creditor 
Business, struktury utworzonej w ramach grupy AXA dedykowanej 
obsłudze dużych klientów biznesowych (instytucji finansowych, 
producentów aut, szeroko rozumianej sprzedaży detalicznej) 
na szczeblu lokalnym oraz w ramach projektów międzynarodowych 
związanych z tworzeniem rozwiązań z zakresu ochrony płatności 
lub zabezpieczenia przychodów.

Stale współpracuje z zespołami AXA w Paryżu, Pradze i Singapurze 
aby na bieżąco śledzić i przewidywać trendy związane z nowymi 
regulacjami prawnymi, modelami sprzedaży/dystrybucji oraz 
rozwiązaniami technologicznymi.

Dominique Paina 
Head of Creditor Business AXA France



Michał Przywara jest prawnikiem w Departamencie Instytucji i Usług 
Finansowych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. 
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm z sektora usług 
finansowych, głównie firm ubezpieczeniowych. Doradza w spra-
wach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, tworzenia 
i wprowadzania na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz 
procedur związanych z obsługą klientów.
Posiada również doświadczenie w zarkesie opiniowania projektów 
ogólnych warunków ubezpieczeń i innych dokumentów dotyczą-
cych umów ubezpieczenia jak również opracowywaniem projektów 
umów dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego.

Michał Przywara
Prawnik, CMS Cameron McKenna
Departament Instytucji i Usług Finansowych 
+48 22 520 8305 
michal.przywara@cms-cmck.com 
www.cms-cmck.com



Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc 
Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczenio-
wym pracuje od 1992 roku. Pierwsze doświadczenia zdobył na 
Śląsku, pracując w firmie ubezpieczeniowej Feniks, a następnie 
pełniąc ponad 6 lat rolę Dyrektora Regionalnego w Gerling Pol-
ska. W 2001 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował dla 
majątkowego Commercial Union Polska (AVIVA), budując od zera 
dział ubezpieczeń indywidualnych, jako jego dyrektor. Następnie 
zajmował stanowisko członka zarządu w AIG Polska odpowiedzial-
nego za ubezpieczenia osobowe. Później, jako Dyrektor Generalny 
zarządzał firmą Genworth Financial w Polsce, gdzie, przez trzy i pół 
roku, budując firmę od podstaw udało się kierowanemu przez niego 
zespołowi osiągnąć pozycję jednego z liderów rynku bancassurance. 
Ostatnie trzy lata zarządzał ubezpieczeniowymi spółkami Signal 
Iduna w Polsce, na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 2008 roku blisko 
współpracuje z Polska Izbą Ubezpieczeń, jako wiceprzewodniczący 
Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych.

dr Adam H. Pustelnik 
Wiceprzewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych 
i Wypadkowych PIU



Maciej Rekosz jest Managerem w warszawskim biurze Accenture. 
W ciągu ponad 7-letniej pracy w Accenture zrealizował szereg 
projektów dla czołowych polskich i europejskich ubezpieczycieli. 
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, 
zarządzania relacjami z klientami, bancassurance oraz programów 
partnerskich. Studiował w Szkole Głównej Handlowej.

Maciej Rekosz 
Manager, Accenture
+48 604 106983 
maciej.rekosz@accenture.com



Robert Sokołowski  
Chief Executive Officer 
Groupama S.A. Branch in Poland 
robert.sokolowski@groupama.pl 
tel. +48 504 155 550

Robert Sokołowski, 35 lat, rozpoczął karierę w firmie doradczej 
McKinsey & Company. Spędził tam 7 lat doradzając w branży 
ubezpieczeniowej, bankowej i telekomunikacyjnej głównie w Polsce 
i Europie. Pracował nad szerokim spektrum tematów począwszy 
do strategii a skończywszy na M&A i operacyjnych kwestiach. 
Później był współautorem sukcesu polskiego oddziału firmy Liberty 
Direct, z którą związany był od samego początku istnienia, pełniąc 
funkcję COO odpowiedzialnego za sprzedaż i operacje. Obecnie jest 
szefem tworzącego się w Polsce oddziału firmy ubezpieczeniowej 
Groupama. Robert jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz UCLA Anderson School of Management, gdzie 
zdobył tytuł MBA.



Paweł Stykowski, radca prawny, CMS Cameron McKenna. 
Paweł Stykowski jest radcą prawnym i  starszym prawnikiem 
w Departamencie Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim 
biurze międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna.   
Posiada  znaczące doświadczenie w  doradztwie na rzecz  
przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, przede wszystkim  
zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się m.in. badaniem  zgodności  
produktów finansowych i ich wzorców umownych z obowiązującym 
prawem, przygotowywaniem wzorców umownych nowych 
produktów oraz przygotowywaniem opinii z zakresu prawa usług 
finansowych. Ponadto, zajmuje się kwestiami regulacyjnymi – 
w szczególności prowadzeniem postępowań przez Komisją Nadzoru 
Finansowego.

Paweł Stykowski 
Radca Prawny, Starszy Prawnik 
Departament Instytucji i Usług Finansowych 
tel. +48 22 520 5665 
pawel.stykowski@cms-cmck.com 
www.cms-cmck.com



Michał Trochimczuk 
Członek Zarządu 
michal.trochimczuk@sollers.pl 
tel. +48 22 542 42 12

Michał Trochimczuk jest współzałożycielem Sollers Consulting, firmy 
doradczej specjalizującej się w usługach na pograniczu biznesu 
i technologii, w szczególności dla sektora usług finansowych. Sollers 
Consulting prowadzi projekty dla towarzystw ubezpieczeń i banków 
w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. 
 
Michał w ciągu ponad 17 lat swojego doświadczenia prowadził 
projekty dotyczące m.in. centralizacji procesów operacyjnych w dużej 
firmie ubezpieczeniowej mających na celu zwiększenie efektywności 
centrali firmy, budowy strategii operacyjnej dużego banku, 
przygotowaniu business case rozpoczęcia operacji bancassurance 
w dużym polskim banku, budowy i wdrożenia aplikacji wspierających 
pracę back office i front office ubezpieczycieli, wdrożenia contact 
center dla dużej firmy ubezpieczeniowej czy wdrożenia strategii 
biznesowej i operacyjnej dla dużego dostawcy usług IT. Projektował 
uruchomienie sprzedaży produktów bancassurance dla dwóch 
dużych organizacji finansowych. 
 
Michał jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Informatyki 
Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Przed założeniem Sollers 
pracował jako Menedżer działu strategii w Andersen Consulting 
(obecnie Accenture). Pracował jako Specjalista w Konsorcjum 
Piepenbrock w Osnabrück, gdzie opracował strategię firmy  
wejścia na rynek polski. Uczestniczył we wdrożeniu strategii, 
przejęciu polskiej firmy. W latach 1994-1995 był członkiem Komisji 
Europejskiej AEGEE – Europe. Założył i był Prezydentem AEGEE 
w Warszawie. 



Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych 
zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie 
świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. 
Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

Misja
Dla precyzyjnego określenia celów, jakie mają przyświecać Polskiej Izbie Ubezpieczeń w działaniach na rzecz rynku, sformułowana została misja 
PIU. Wskazuje ona najważniejsze zadania, jakie spoczywają na samorządzie ubezpieczeniowym, realizowane na rzecz członków. Misja została ujęta 
w następujący sposób:
 

Dbając o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego 
Polska Izba Ubezpieczeń jako reprezentant ubezpieczycieli 

dokłada wszelkich starań 
w celu ochrony i polepszenia warunków ich funkcjonowania.

 
Tak sformułowanej misji podporządkowane zostały wszystkie działania prowadzone przez Izbę, także na polu wizerunku.
 
Cele
Do głównych celów Polskiej Izby Ubezpieczeń należą:

Budowanie silnego samorządu ubezpieczeniowego
•	 Bieżąca, systematyczna i uporządkowana współpraca z ubezpieczycielami
•	 Analiza i rozwiązywanie bieżących problemów rynku w ścisłym porozumieniu z członkami
•	 Dynamiczne poszerzanie kompetencji Izby i udoskonalanie jej funkcjonowania

Wspieranie budowania racjonalnego systemu prawnego regulującego usługi ubezpieczeniowe w Polsce
•	 Opiniowanie aktów prawnych
•	 Reprezentowanie rynku ubezpieczeniowego i działania na rzecz rozwoju tych usług przed ustawodawcą  

(uczestnictwo w pracach komisji sejmowych)
•	 Zgłaszanie projektów aktów prawnych

Działanie w ramach międzynarodowych struktur samorządu ubezpieczeniowego
•	 Wymiana doświadczeń i pozyskiwanie informacji od instytucji zagranicznych
•	 Wspólna praca na rzecz prawa wspólnotowego
•	 Prowadzenie współpracy z polskimi eurodeputowanymi

Wymiana informacji i integrowanie środowiska ubezpieczeniowego
•	 Organizacja seminariów problemowych
•	 Honorowanie zasłużonych
•	 Wymiana informacji z instytucjami i uczestnikami rynku

Współpraca z nadzorem finansowym i instytucjami ubezpieczeniowymi
•	 Współpraca z KNF
•	 Współpraca z UFG, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Polską Izbą Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Stowarzyszeniem 

Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
•	 Współpraca z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP oraz innymi 

Izbami

Edukacja w zakresie ubezpieczeń
•	 Wspieranie inicjatyw zmierzających do pogłębienia społecznej wiedzy nt. ubezpieczeń  

(np. poprzez współpracę z wyższymi uczelniami)
•	 Organizowanie szkoleń i konferencji branżowych
•	 Organizowania lub współorganizowanie szerszych sympozjów dotyczących finansów

Budowanie prestiżu i zaufania wobec usług ubezpieczeniowych w Polsce
•	 Podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej Polaków
•	 Upowszechnianie dobrych praktyk rynkowych
•	 Popularyzacja inicjatyw ubezpieczycieli (np. prewencyjnych)



Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej dzia-
łających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 
roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Naszą misją jest:

„działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego,  
wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych  

i wzmacniania roli polskich banków”

Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzo-
ne i działające na podstawie polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, 
instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

Zadania realizowane przez Związek Banków Polskich to przede wszystkim:

•	 Reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie uregulowań prawnych dotyczących usta-
wodawstwa bankowego w Polsce i za granicą

•	 Wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodaw-
czych dotyczących działania banków

•	 Uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu, Senatu

•	 Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami, w zakresie funkcjonowania przepi-
sów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego

•	 Organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami

•	 Promocja sektora bankowego i jego usług

•	 Budowa infrastruktury międzybankowej

•	 Wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych oraz wdrażanie w polskim systemie bankowym rozwiązań 
i samoregulacji wynikających z przynależności do struktur Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Bankowej

•	 Popularyzacja wiedzy na temat bankowości i podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej społeczeństwa

•	 Prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków

•	 Współtworzenie i promowanie zasad dobrej praktyki bankowej oraz etyki zawodowej

•	 Wspieranie udziału sektora bankowego w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej

•	 Upowszechnianie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej w ramach 
Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Euro-
pejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad 
uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce.

Pracami Związku kieruje wybierany przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję Zarząd, który reprezentuje go na ze-
wnątrz. W jego skład wchodzą: prezes i dwóch wiceprezesów.

ZBP jest fundatorem prestiżowej nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka przeznaczonej dla dziennikarzy i publi-
cystów zajmujących się tematyką bankową. Związek doceniany jest za całokształt swych działań, a w szczególności 
za powołanie instytucji Arbitra Bankowego. Został również uhonorowany Nagrodą „Europejska Perła” za instytucjonalny 
wkład w promocję idei europejskiej w Polsce oraz za stworzenie polskiej infrastruktury bankowej w oparciu o europejskie 
wzory.. Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej jak: Krajowa Izba Roz-
liczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Centrum Prawa Bankowego i Informacji (m.in. wydawca miesięcznika BANK), 
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Warszawski Instytut Bankowości. Przy Związku Banków Polskich działa 
Klub Bankowca.



Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. 

Ponad 223 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc 
niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę 
z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im 
stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. 

W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2010 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 
21,6 miliarda dolarów. 

Strona internetowa firmy to www.accenture.com.



CMS Cameron McKenna jest cieszącą się uznaniem międzynarodową kancelarią prawniczą, świadczącą kom-
pleksowe doradztwo prawne na rzecz biznesu, instytucji finansowych oraz instytucji i organów administracji. 
Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii – działamy na 
polskim rynku od blisko 20 lat. 
Biuro CMS Cameron McKenna w Warszawie liczy ponad 140 prawników, którzy świadczą usługi doradztwa praw-
nego oraz podatkowego i wspierają klientów działających w różnych sektorach gospodarki. 
CMS Cameron McKenna jest współzałożycielem CMS – największej sieci kancelarii prawnych w Europie, zatrud-
niającej prawie 5 000 pracowników w 48 miastach w 29 krajach. 
Jesteśmy jedyną kancelarią na polskim rynku, która posiada tak rozległą sieć biur i współpracujących kancelarii 
w Europie, zwłaszcza Europie Środkowo-Wschodniej (biura w Polsce, Czechach, na Węgrzech, Słowacji, w Bułgarii, 
Rumunii, Rosji i na Ukrainie). 
Bliska współpraca między wszystkimi jurysdykcjami umożliwia nam sprawną i skuteczną wymianę informacji 
oraz korzystanie z doświadczenia zdobytego przez kolegów w innych krajach. To z kolei przekłada się na najwyż-
szą jakość doradztwa prawnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi prawnej dla naszych klientów.
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EUROP ASSISTANCE POLSKA

Grupa Europ Assistance, twórca idei assistance i założyciel tej branży na świecie, powstała w 1963 roku. Dziś 
jest jednym z liderów w zakresie kompleksowych usług assistance – niesienia natychmiastowej pomocy przez 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu na świecie. W roku 2010 Grupa Europ Assistance 
interweniowała na świecie w blisko 11 milionach spraw.

Działalność Europ Assistance Polska obejmuje szeroko rozumianą pomoc assistance przede wszystkim w czterech 
dziedzinach: Podróż, Zdrowie, Samochód, Dom i Rodzina. Europ Assistance Polska jest także liderem w obszarze 
bancassistance, współpracując z 28 polskimi bankami i obsługując przeszło 60 programów bankowych. Firma 
jest partnerem assistance i concierge większości prestiżowych kart kredytowych w Polsce, będąc jednocześnie 
twórcą ekskluzywnego portalu dla klientów VIP www.ea-concierge.pl. W swojej działalności Europ Assistance 
Polska uwzględnia zmieniające się preferencje oraz potrzeby klientów, szczególnie dbając przy tym o jakość 
świadczonych usług.

Więcej informacji na temat Europ Assistance można znaleźć na stronach: www.europ-assistance.pl oraz 
 www.europ-assistance.com.




