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Nowa infolinia TU Zdrowie
działa pełną parą

Uruchomiona w czerwcu tego roku infolinia otworzyła nowy rozdział w sposobie obsługi klienta i możliwości świadczenia usług
przez TU Zdrowie. Bezpośrednia pomoc medyczna, wstępne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych ubezpieczonego już w trakcie pierwszego kontaktu, to zaledwie wstęp do nowych możliwości, jakie daje infolinia medyczna TU Zdrowie.

Z

Zmiana infolinii była jednym
z kluczowych projektów dla TU
Zdrowie w 2022 roku. Nowe rozwiązanie to efekt konsekwentnie rozwijanej strategii mającej na celu stałe
podnoszenie poziomu obsługi klienta.
– Pozytywną zmianę widać już
teraz. Wynik badania NPS (Net
Promoter Score) na poziomie 69 jest
o kilka punktów lepszy niż najlepszy
wynik uzyskany w trakcie korzystania
ALEKSANDER RODA
prezes zarządu TU Zdrowie.
z rozwiązania poprzedniego, zewnętrznego operatora. Co więcej, wszystkie
monitorowane wskaźniki pokazują wzrosty zarówno w zakresie jakości
obsługi, jak i szybkości realizacji usług co jednoznacznie pokazuje,
że zmiana nie tylko powiodła się, ale jest widoczna i doceniana przez
naszych ubezpieczonych – mówi Aleksander Roda, prezes zarządu
TU Zdrowie.

Dzięki IDZE klienci TU Zdrowie
nie czekają na linii na połączenie i są
na bieżąco obsługiwani. Docelowo
boty, które funkcjonują w oparciu
o rozwiązania sztucznej inteligencji,
będą mogły podejmować więcej
działań. System będzie uczył się
i sugerował ubezpieczonemu korzystanie z jego ulubionej placówki czy
lekarza, może też zweryfikować jak
blisko znajduje się lekarz poszukiSŁAWOMIR KOSZEWSKI
członek zarządu TU Zdrowie.
wanej specjalności, który przyjmie
pacjenta tego samego dnia.
Rozwój technologii nie oznacza rezygnacji z obsługi przez
dotychczasowych konsultantów. Automatyzacja odciąży pracowników infolinii z prostych, powtarzalnych prac, dając im przestrzeń na rozwój kompetencji, specjalizację w ramach konkretnej
grupy schorzeń czy usług medycznych. Tak przygotowani będą
bezcennym źródłem wiedzy i informacji dla ubezpieczonego
poszukującego specjalisty w danej dziedzinie. Konsultant będzie
mógł doradzić, gdzie, w jakiej klinice i kto może okazać się najlepszym wyborem nie tylko ze względu na czas realizacji usługi, ale
także biorąc pod uwagę doświadczenie placówki, jej wyposażenie
czy opinię o niej.

Zwykła infolinia to miejsce, gdzie klient może realizować standardowe potrzeby, takie jak np. umówić się na wizytę czy zasięgnąć
ogólnych informacji na temat produktów lub usług. TU Zdrowie
wprowadza nowy standard obsługi i wsparcia ubezpieczonych.
Nowa funkcjonalność umożliwia ubezpieczonym załatwienie
sprawy już przy pierwszym telefonie, z poziomu rozmowy
z operatorem. W każdej sytuacji nagłego pogorszenia stanu
zdrowia lub innej sytuacji zdrowotnej, którą dzwoniący uznaje
za pilną, ma on możliwość skorzystania z pilotażowego programu
konsultacji telefonicznej z ratownikiem medycznym (24/7).
Konsultant może także przekierować połączenie bezpośrednio do
wolnego lekarza pełniącego dyżur telefoniczny i zaproponować
konsultację telemedyczną. W zależności od zgłaszanej potrzeby,
ubezpieczony może także porozmawiać z pielęgniarką, na przykład gdy chodzi o wznowienie recepty.

TU Zdrowie – w myśl hasła „swoboda leczenia” – tworzy
i rozwija narzędzia, dzięki którym ubezpieczony ma swobodę
wyboru sposobu załatwiania swoich potrzeb medycznych. Do
niego będzie należała ostateczna decyzja, gdzie i w jakiej formie
będzie chciał realizować wizytę. Czy wykorzysta w tym celu panel
ubezpieczonego, sięgnie po aplikację czy zadzwoni na infolinię,
zawsze będzie korzystał ze zintegrowanego środowiska, stworzonego dla jego wygody.

Nowa infolinia wykorzystuje także różne elementy technologiczne wspomagające pracę konsultantów lub ułatwiające samodzielne umawianie wizyt.

Zmiana infolinii podyktowana była chęcią wzięcia pełnej odpowiedzialności za jedno z najważniejszych narzędzi służących do
obsługi ubezpieczonego. Dotychczasowe rozwiązanie ograniczało
TU Zdrowie w zakresie rozwoju systemu jak i możliwości monitorowania jakości obsługi ubezpieczonego.

– Coraz więcej placówek medycznych udostępnia nam swoje grafiki, dzięki
czemu nasz system może lepiej i szybciej dobierać placówki i godziny wizyt
w oparciu o elektroniczne kalendarze lekarzy. Już teraz infolinia wykorzystuje bota IGĘ (IGA - Inteligenta Głosowa Asystentka) do odbierania
połączeń i odpowiedniej komunikacji z ubezpieczonym, aby ten w trakcie
pierwszego kontaktu z infolinią znalazł odpowiedź na swoje zapytanie –
mówi Sławomir Koszewski, członek zarządu TU Zdrowie, odpowiedzialny za wdrożenie infolinii.

– Satysfakcja klientów, mierzona liczbą ubezpieczonych, to nasz miernik
strategiczny, a przy rosnącej z roku na rok liczbie polis każda poprawa
parametrów usprawniająca proces obsługi klienta, przekłada się na coraz
większe zadowolenie ubezpieczonych. Mając ster w swoich rękach,
możemy samodzielnie decydować o tym, jak infolinia będzie działała,
możemy testować rozwiązania i monitorować wyniki wprowadzonych
zmian. Chcemy jeszcze dynamiczniej rozwijać nasz biznes, a nowa infolinia ma nam w tym pomagać – podsumowuje Aleksander Roda. q
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TUW PZUW liderem rynku wzajemności
Po 6 latach działalności TUW PZUW ma prawie 600 członków i 60 związków wzajemności członkowskiej. Potencjał
ubezpieczeń wzajemnych w segmencie korporacyjnym jest wciąż ogromny. Strategia TUW PZUW zakłada osiągnięcie 1 mld zł
składki na koniec 2024 r. – Rafał Kiliński

T

TUW Polski Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
zajął pierwsze miejsce w Rankingu Gwiazdy
Ubezpieczeń zorganizowanym przez „Dziennik
Gazetę Prawną”. Został najwyżej oceniony wśród
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Wyrośliśmy na lidera rynku ubezpieczeń wzajemnych
w Polsce w ciągu zaledwie 6 lat od powstania.
Trafiliśmy w potrzeby klientów i potrafimy na nie
odpowiadać. Rozwijamy się z każdym rokiem.
Rozszerzamy ofertę o nowe produkty, a grono
ubezpieczonych o kolejne branże.
Idea wzajemności w ubezpieczeniach zaczęła
się w Polsce odradzać w latach 90-tych XX w.
Najpierw wystartowały ubezpieczenia na życie,
potem ryzyka masowe, ubezpieczenia rolne
i samorządów. My jako pierwsi na szeroką skalę
zajęliśmy się segmentem ubezpieczeń korporacyjnych. Wzajemność w ubezpieczeniach idealnie
sprawdza się w tym obszarze.
NAJDROŻSZA I NAJCENNIEJSZA KARTKA PAPIERU
Wydatki na ubezpieczenia w skali dużego
koncernu stanowią promil jego przychodów.
Dużo wyższe są koszty związane z zakupem
środków na produkcję i samą produkcją, pensjami
itd. Te pozycje w bilansie robią wrażenie na
każdym prezesie. Brakuje powszechnej świadomości, że warunkiem sukcesu w biznesie
jest także dobre ubezpieczenie, ponieważ jedno
niepożądane zdarzenie może zniweczyć najbardziej ambitne plany, a w skrajnym przypadku
doprowadzić np. do wstrzymania dostaw albo
produkcji.
Mówi się, że polisa to najdroższa i najcenniejsza
kartka papieru. Najdroższa – gdy płacimy składkę.
A najcenniejsza – gdy wydarzy się szkoda, którą
ma nam zrekompensować ubezpieczyciel.
Dlatego przekonujemy przedsiębiorców, jak
ważne jest dobre ubezpieczenie i dobry ubezpieczyciel, który troszczy się także o minimalizowanie ryzyka.
Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w trudnych
branżach i strategicznych sektorach, w których się
specjalizujemy. Zapobieganie zdarzeniom, które
mogą mieć dotkliwe, a często także niewymierne
finansowo skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa czy np. samorządu, bywa ważniejsze od
perspektywy finansowej rekompensaty.
SPOKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO
W towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych,
w którym ubezpieczeni są jednocześnie jego

RAFAŁ KILIŃSKI
prezes TUW PZUW.

członkami i solidarnie ponoszą odpowiedzialność za szkody, minimalizowanie ryzyka to
priorytet. Dlatego olbrzymie znaczenie przykładamy do tego, aby skutecznie diagnozować
zagrożenia i wskazywać sposoby, jak ich uniknąć
– tym zajmują się u nas najlepsi fachowcy od
inżynieryjnej oceny ryzyka. Wspieramy ubezpieczonych, finansując liczne projekty prewencyjne
i szkolenia.
Zapewniamy poczucie spokoju i bezpieczeństwa, ale oferujemy także atrakcyjne warunki
pod względem finansowym. To ważne zwłaszcza
w trudnych czasach, gdy firmy szukają oszczędności. Wynika z samej formuły ubezpieczeń
wzajemnych i decyduje o ich przewadze nad
komercyjnymi. Ubezpieczeni płacą mniej już
na wstępie, ponieważ jeśli wypracujemy finansową nadwyżkę, to pieniądze i tak wrócą do nich,
np. w postaci zwrotu części składki.
Pierwszy taki zwrot, sięgający zwykle do kilkudziesięciu tysięcy złotych, bywa najlepszą zachętą
do dalszej współpracy. Ale jest też kij, oprócz
marchewki. To, ograniczona do połowy wysokości składki, możliwość dopłaty, jeśli jest dużo
szkód albo mają wysoką wartość, a ubezpieczony
nie dba wystarczająco, aby im zapobiec. Z tej
możliwości w ciągu 6 lat istnienia skorzystaliśmy
jednak tylko raz.
SIŁA EDUKACJI
Mechanizm zwrotów i dopłat jest doskonałą
szkołą odpowiedzialności. Jest też lekcją ubezpieczeń wzajemnych w praktyce. Pracujemy nad
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edukacją klientów i całego rynku, a to trudne
zadanie, ponieważ po wojnie idea wzajemności
zniknęła w Polsce aż na 50 lat. Ubezpieczeń
wzajemnych nie znali nie tylko klienci, lecz także
ludzie z branży. Zniknęli fachowcy.
Zanim powołaliśmy TUW PZUW, przez dwa
lata ciężko pracowaliśmy, aby opracować zasady
funkcjonowania towarzystwa i warunki ubezpieczeń. Jeździliśmy do Londynu, aby skorzystać
z doświadczeń tamtejszych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych – o ich doświadczeniu i tradycji
świadczy fakt, że niektórzy członkowie są z nimi
nieprzerwanie od ponad 100 lat.
Szukaliśmy informacji w archiwach z czasów
międzywojennych, gdy wspólny protoplasta –
nasz i PZU, czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, był liderem rynku, w którym
ubezpieczenia wzajemne stanowiły około dwóch
trzecich. Zmieniło się jednak otoczenie biznesowe, polski rynek różni się też od brytyjskiego,
dlatego ostatecznie sami stworzyliśmy wszystko
od podstaw.
DOBRE PERSPEKTYWY
Trud się opłacił. Mamy już prawie 600 członków
i 60 związków wzajemności członkowskiej – to
takie „TUW-y w TUW-ie”, które zrzeszają przede
wszystkim podmioty o podobnym profilu działalności. Największy homogeniczny związek
wzajemności członkowskiej tworzą u nas szpitale – jest ich prawie 200. Drugie miejsce zajmują
zakony i instytucje kościelne.
Potencjał jest wciąż ogromny. Udział ubezpieczeń wzajemnych w polskim rynku sięga dziś 6%,
podczas gdy w krajach zachodniej Europy – nawet
50%. Jest duża przestrzeń do zagospodarowania
i pracujemy nad tym, aby ją wypełnić.
Niedawno podjęliśmy współpracę z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, która zrzesza ponad
500 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Mają strategiczne znacznie i są niezwykle
ważne z punktu widzenia nas wszystkich, bo
trudno funkcjonować bez wody. Z sukcesem
rozwijamy ubezpieczenia zdrowotne, co ostatnio
zaowocowało powołaniem nowego związku
wzajemności członkowskiej dla firm z sektora
energetycznego i elektrociepłowniczego.
Już zdobyliśmy zaszczytne pierwsze miejsce
w Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, ale strategicznym biznesowym celem jest osiągnięcie
1 mld zł ze składki do 2024 r. Jesteśmy pod tym
względem na dobrej drodze. q
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Prostota wdrożenia, łatwość obsługi
oraz wartość dla klienta
– porozmawiajmy o ubezpieczeniach lekowych

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie życia produktu ubezpieczeniowego – tak epruf współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Od 2008 roku dążymy do tego, by dostęp do leków dla klientów ubezpieczeniowych był łatwiejszy i tańszy. To stale
rosnąca potrzeba. Tylko między styczniem a sierpniem tego roku Polki i Polacy wydali na leki przeszło 29 mld zł.

W

W Polsce na leki wydajemy dużo. Dane
reklamacji. Dostarczamy raporty oraz
PEX PharmaSequence wskazują na
narzędzia dla ubezpieczonych. Dzielimy się
wydatki w tym obszarze sięgające w pierwwiedzą potrzebną przy sprzedaży wdrożoszych ośmiu miesiącach 2022 roku ponad
nych produktów, jak i pracach nad nowymi
29 mld zł. To więcej niż w analogicznym
ubezpieczeniami.
okresie wydano na program „500+”! Według
Współpraca z epruf pozwala na ściślejsze
OECD w 2021 roku 65% kosztów leków
kontrolowanie środków wypłacanych
Polki i Polacy pokryli z własnej kieszeni.
w ramach ubezpieczeń lekowych. GwaranDuże wydatki na leki, rosnące koszty życia
tujemy, że świadczenie zostanie wypłaoraz zmieniająca się świadomość Polaków,
cone tylko w zakresie wynikającym wprost
wynikająca z doświadczeń pandemii koroz umowy ubezpieczenia. To pozwala na
nawirusa, powodują, że poszukują oni
ograniczenie ryzyka po stronie ubezpierozwiązań wspierających w obszarze
czyciela oraz zwiększenie atrakcyjności
zdrowia, chcą zadbać o siebie, swoich
marketingowej produktu poprzez możlipracowników, bliskich. Odpowiedzią na tę
wość zaproponowania wyższych sum
potrzebę są ubezpieczenia lekowe. Stwoubezpieczenia.
JULIUSZ MROZIŃSKI
rzenie produktu, jego wdrożenie i obsługa są
Pełna kontrola świadczeń wypłacanych
manager ds. współpracy z klientami ubezpieczeniowymi
obszarami, w których specjalizuje się epruf.
w ramach likwidacji szkód obejmuje także
epruf s.a.
We współpracy z epruf wprowadzenie do
szczegółową weryfikację pod kątem potenoferty ubezpieczeń lekowych jest proste. Na każdym etapie towa- cjalnych prób fraudów. Każdy przypadek jest analizowany i wyjarzystwo ubezpieczeniowe otrzymuje szerokie wsparcie. Od pierw- śniany. Rozwiązania stosowane przez epruf uniemożliwiają wyłuszego spotkania staramy się wspólnie z ubezpieczycielem okre- dzenie nienależnego świadczenia na każdym etapie korzystania
ślić grupy klientów, dla których wsparcie w dostępie do lekoterapii z ubezpieczenia przez klienta.
będzie największą wartością. Ustalamy niezbędne parametry, Ubezpieczenia lekowe dostarczane przez epruf umożliwiają
które powinny zostać uwzględnione w wyjściowej propozycji wypłatę świadczenia w dwóch modelach. Pierwszy z nich to tradyproduktowej.
cyjna refundacja kosztów zakupionych leków. Ubezpieczony po
W czasie prac nad koncepcją produktu epruf dostarcza propozycje opłaceniu należności w aptece przesyła formularz przygotowany
dostosowane do potrzeb obecnych i przyszłych klientów towarzy- przez epruf wraz z kopiami wydruku informacyjnego e-recepty
stwa ubezpieczeniowego. Bierzemy pod uwagę zakres produktów oraz paragonu lub faktury. Może to zrobić listem tradycyjnym
objętych świadczeniem w ramach umowy ubezpieczenia, sposób lub poprzez aplikację webową. Ten model dostępny jest w każdej
naliczania świadczenia, sumy ubezpieczenia. Proponujemy również aptece w Polsce.
usługi, które dodatkowo wesprą ubezpieczonych.
epruf jako jedyny umożliwia ubezpieczonym wypłatę świadczenia
Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu ubezpieczenia lekowego w modelu bezgotówkowym. To rozwiązanie, w którym klient towatowarzystwo ubezpieczeniowe otrzymuje dokument analityczny rzystwa ubezpieczeniowego nie musi angażować własnych pieniędzy
wskazujący na wszystkie czynniki wzięte pod uwagę przy szaco- i czekać na ich zwrot. Świadczenie jest naliczane przy finalizacji transwaniu ryzyka. To potwierdzenie zasadności wyliczeń składki netto, akcji w aptece. Z tej formy można skorzystać w blisko 8800 aptek
która stanowi część propozycji produktowej przedstawionej przez w Polsce – to 68% polskiego rynku. Apteki obsługujące model bezgoepruf.
tówkowy są dostępne w każdym powiecie w kraju.
Ubezpieczenia lekowe to produkty minimalizujące zaangażowanie Ubezpieczenia lekowe to produkty będące naturalnym uzupełwielu działów towarzystwa ubezpieczeniowego. epruf stara się nieniem produktów zdrowotnych i NNW. Pozwalają zaofeuprościć wszelkie procesy, wykorzystując wypracowane przez kilka- rować ubezpieczonym wsparcie w dostępie do szerokiego katanaście lat rozwiązania. Zwinne podejście do projektów pozwala na logu leków, w tym nowoczesnych leków nierefundowanych ze
dużą elastyczność w zakresie dostosowania do procesów wewnętrz- środków publicznych. Z pewnością zwiększają również wartość
nych i narzędzi danego towarzystwa ubezpieczeniowego – w szcze- polis życiowych. Mogą być sprzedawane jako umowy dodatkowe,
gólności z obszaru IT.
jak i produkty stand-alone. Ubezpieczenia lekowe to szeroka kateObsługa posprzedażowa to kolejna domena epruf. W zależności goria produktów, pozwalająca odpowiedzieć na potrzeby ubezpieod potrzeb ubezpieczyciela zajmujemy się aktywacją i dezak- czonych. Porozmawiajmy, jak mogą uzupełnić Twoją ofertę. Zapratywacją dostępu do świadczenia, likwidacją roszczeń, obsługą szam do kontaktu! q
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