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Atradius:
fabryka płynności finansowej
Gdy Atradius podpisuje umowę, doskonale wie, że klient nie wrzuci jej na rok do szuflady. Stanie się zupełnie odwrotnie:
polisa cały czas będzie w użyciu. Tak zaczyna się proces, o którym ubezpieczyciel przyjaźnie mówi „Wspólna przygoda
z klientem”. – Karolina Zysk-Wieczorek

U

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego są nieco na uboczu sektora
ubezpieczeń. Odmienna charakterystyka rynku i trochę mniej
typowe ryzyko – niespecjalnie interesujące dla większości graczy.
A także zupełnie inna relacja z klientem. Oparta nie tylko na
zaufaniu, ale i na stałym kontakcie. Ramię w ramię, ubezpieczyciel z klientem wspólnie dbają o finanse i biznesowe należności
tego drugiego.
W takim wydaniu ubezpieczenia nabierają materialnego charakteru. Ubezpieczyciel nie pojawia się tylko przy zakupie
ubezpieczenia lub przy szkodzie – i tego mogą mu zazdrościć
wszyscy inni rynkowi gracze. Gdy oni narzekają na brak ciągłej, stałej relacji z klientem, ubezpieczyciel należności bada dla
swojego „podopiecznego” rynek, analizuje możliwości i wspiera
w ochronie płynności finansowej. Doradza i – co ważne – jest
słuchany. A jak trzeba, to windykuje niesłownych kontrahentów.
To ta wspomniana przez Atradiusa wspólna przygoda z klientem.
Wspólne działanie przez cały rok, a nie gdybanie „co, jeśli zdarzy
się szkoda...”.

Fot. Marek Zawadka.

gospodarcze. Ciekawi podejście banków do kredytów oraz dłużników do zobowiązań.
Fabryką płynności finansowej czują się dlatego, że pojawiają
się tam, gdzie bank nie jest zainteresowany dostarczaniem firmom krótkoterminowego kapitału. Zatem gdy zaczynają go
sobie wzajemnie udzielać firmy – w ramach kredytu kupieckiego – Atradius staje się „cichym bankierem”, dostarczycielem
zabezpieczenia przekazywanych środków. Ważne jest to, co
„produkuje”, a więc decyzje limitowe. I aktywne zarządzanie
wierzytelnościami.
To pracownikom daje przyjemne poczucie sprawczości. Z kolei
niszowość ubezpieczeń należności powoduje, że ich rotacja jest
znacznie mniejsza niż w pozostałych segmentach rynku. Jasne,
że zdarza się międzyfirmowy przepływ pracowników – w końcu
Atradius jest jednym z kilku ubezpieczycieli należności w Polsce.
Jak jednak usłyszałam: rotacja naprawdę nie jest regułą. To raczej
sporadyczne przypadki. Pracownicy, z którymi rozmawiałam
podczas wizyty w Atradiusie, są związani z firmą co najmniej
od kilku, a wręcz kilkunastu lat. I jak podkreślają: uwielbiają ten
biznes, bo nigdy się nie nudzą.

PRACA W UBEZPIECZENIACH
Dlaczego „fabryka płynności finansowej”? Pracownicy Atradiusa
wprost przyznają, że ich praca nie jest typową pracą w ubezpieczeniach. Im samym pewnie bliżej do bankowych analityków
niż ubezpieczeniowców. Interesuje ich biznes klienta i otoczenie

ATRADIUS – GREAT PLACE TO BE
Atradius, jako międzynarodowa firma o ugruntowanej pozycji,
jawi się dla nich jako odpowiedni pracodawca. Z jednej strony
niewielki, lokalny oddział to rodzinna atmosfera, oddani pracownicy, uśmiechnięty szef, który dla wszystkich jest autoryte-

Fot. Marek Zawadka.
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tem w dziedzinie ubezpieczenia należności. Pracownik czegoś
nie wie? No to należy zapytać Pawła Szczepankowskiego – i niemal każdy z rozmówców to potwierdzał. Jest autorytetem dla
swoich ludzi, ale... takim, który – gdy nadarzy się okazja i chwila
przerwy – dołączy i do wspólnej gry w golfa na korytarzu.
Z drugiej strony Atradius to międzynarodowy, wielki i silny
gracz z czołówki rynku ubezpieczeń należności, z wszystkimi przewagami, jakie daje bycie w światowej grupie. I tę siłę
można lokalnie wykorzystywać. Choć firma podzielona jest
na kilkadziesiąt oddziałów, między wszystkimi zachowywana
jest równowaga, co oznacza, że wychodząc w piątek z biura
w Warszawie, w poniedziałek można swoją pracę kontynuować
w Holandii, Hiszpanii, Japonii czy Australii. I wcale nie jest to
sama teoria. W praktyce cała grupa chętnie korzysta z międzyoddziałowych wymian. To specjalny program dla pracowników
– „Atradius – great place to be” – który ma być i zbieraniem
doświadczeń w różnych warunkach rynkowych, i motywowaniem pracowników oraz... ich przygodą. Okazją do poznania
innych krajów, innych kultur, innych sposobów pracy. I odświeżenia własnej perspektywy. Jedni z dwutygodniowych wymian
wracają, inni zostają na dłużej. Oczywiście z perspektywą
powrotu lub ponownej zmiany miejsca w grupie.
To też świetna przewaga w rekrutacji. Dziś dla wielu absolwentów najlepszych szkół istotna jest praca w międzynarodowej grupie, która oferuje rozwój nie tylko w kraju. Atradius to umożliwia, a przy tym kusi studentów elastycznym czasem pracy. Jak
ocenia: potrafi do nich dotrzeć i zainteresować swoją ofertą.
Firma staje się kuźnią talentów, a gdy już „złowi” utalentowanych, ci nierzadko chcą pozostać w firmie na stałe. Jak zresztą
podkreśla sam Paweł Szczepankowski, struktura w każdym
oddziale firmy jest dosyć płaska – z asystenta do przełożonego
nie trzeba awansować „ruchem skoczka szachowego przez czternaście pozycji”. Od studenta do szefa firmy droga wcale nie jest
długa, więc... pracę w Atradiusie jak najbardziej poleca!

NOWE OTWARCIE
Jeśli któryś z pracowników Atradiusa z wymiany powróci latem,
to spotka go nowość: w czerwcu firma zmieni lokalizację. Co
prawda nie będzie to daleka przeprowadzka, bo z jednej części
warszawskiego ronda Daszyńskiego na drugą stronę ulicy, niemniej dla firmy to ważne przedsięwzięcie i wszyscy już na tę
zmianę czekają. Atradius zajmie jedno z pięter w nowym biurowcu The Warsaw Hub, po którym zresztą naszą redakcyjną
ekipę – w budowlanych kaskach i kamizelkach – chętnie oprowadził. Ma być jeszcze bardziej otwarta atmosfera (stąd głównie
powierzchnie typu open space) i ma być wygodnie dla pracowników. Coraz bardziej zaludniane pracownikami rondo Daszyńskiego stało się bardzo tłoczne. Atradius oraz inni lokatorzy The
Warsaw Hub będą więc korzystać z własnego, wygodnego zejścia
do metra.
Póki co, jeszcze w starej lokalizacji, Atradius zajmuje dwa piętra.
Obok ubezpieczeniowej działalności, na tym samym poziomie
działa spółka Atradius Collections, zajmująca się przede wszystkim windykacją należności w kanale B2B, zaś na innym piętrze
– kancelaria prawna. To kolejna usługa dla klientów grupy.
Atradius swoje usługi buduje kompleksowo, stąd nie tylko ubezpieczanie należności, ale i dbanie o płynność finansową klientów, zarządzanie należnościami i wierzytelnościami oraz każda
potrzebna w tym zakresie obsługa. Do tego dochodzą cykliczne
raporty, które Atradius przygotowuje dla klientów i partnerów.
O wpływie gospodarki, o stanie rynku, o niewypłacalnościach
w poszczególnych sektorach... Dziś również w obliczu pandemii
i wszystkich jej skutków.
Wizyta w Atradiusie pokazała i uświadomiła przewagę, która
drzemie w niszowości ubezpieczeń należności: gdy prowadzi
się portfel, który nie jest masowy, można klienta otoczyć pełną,
spersonalizowaną opieką. Wypracować pewną intymność, zażyłość, zaufanie. To znacznie trudniejsze, a może i niemożliwe, do
uzyskania w masówce. q

Więcej niż ubezpieczenia
Ubezpieczenia należności – choć takie przyjęło się nazewnictwo – nie mają
charakteru typowych ubezpieczeń. Owszem, zabezpieczamy ryzyka naszych
klientów, ale naszym zadaniem jest zarządzanie należnościami i stała współpraca
z klientem, przez cały rok. W odróżnieniu od innych segmentów ubezpieczeń,
mamy bardziej intensywny kontakt z klientem przy zawarciu umowy niż tylko
przy zgłoszonej szkodzie. Rzeczywistość credit managera to codzienne rozmowy
o perspektywach, o limitach oraz o wierzytelnościach, którymi zarządzamy
w imieniu przedsiębiorców.
Nie musimy też zmagać się z tym, że każdy rynek, w każdym kraju jest inny. Nasz
system jest umiędzynarodowiony. To nie przypadek, że 3 firmy mają mniej więcej
80% udziału w światowym rynku ubezpieczeń należności na świecie. Na każdym
pojedynczym rynku ubezpieczenie należności działa podobnie. Nie inaczej jest w Polsce, w Niemczech, w Zjednoczonym Królestwie. Natomiast bez względu na to, czy
graczy jest 10 czy 3, konkurencja jest tak samo silna. Dziś nasycenie polskiego rynku
ubezpieczeń należności to około 10%, wciąż mamy więc o co walczyć.
Segment ubezpieczeń należności jest mniej podatny inercji niż w przypadku
pozostałych ubezpieczeń. Tam, zanim jeden wrzucony kamyczek wywoła lawinę,
minie sporo czasu. Natomiast należności są bardziej podatne na pojedyncze
katastrofy, które rozumiemy jako problem nawet pojedynczego klienta lub zależność jednego ryzyka. Nasz potencjalny „huragan Katrina” ma firmę, adres oraz
konkretny regon. Katastrofy mogą więc dziać się każdego dnia pracy.
To również powoduje, że na stałe towarzyszymy klientowi. I prawdopodobnie

Fot. Marek Zawadka.

będziemy jeszcze bardziej potrzebni. Banki przestają być zainteresowane dostarczaniem krótkiego kapitału firmom, w związku z czym funkcja kreacji płynności
przechodzi na przedsiębiorców, a w konsekwencji na ubezpieczycieli należności.
Kategoria „ubezpieczenia” pozycjonuje nas jako dostarczyciela pojemności gdy
coś się wydarzy, tymczasem sytuacja rynkowa sprawia, że nasza rola jest o wiele,
wiele szersza.
PAWEŁ SZCZEPANKOWSKI, dyrektor zarządzający, Atradius

51

Z WIZYTĄ

MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY

Pomoc w zarządzaniu ryzykiem
Zajmujemy się sprzedażą w sektorze B2B, działając na styku relacji podmiotów sprzedającego i kupującego, przez co wspieramy podstawowe stosunki handlowe i pomagamy
je rozwijać. Sprzedawca, dostarczający towar odbiorcom, często odracza płatność,
narażając się tym samym na ryzyko, że zobowiązanie nie zostanie uregulowane w terminie. Podejmując decyzję o udzieleniu kredytu, podmiot sprzedający powinien ocenić, na
ile ufa danej firmie. Zaufanie to tak naprawdę słowo kluczowe w naszej działalności.
Misją naszej firmy jest wpieranie procesu zarządzania należnościami klientów, żeby mogli
się rozwijać i realizować wzrost sprzedaży. Mamy zobowiązania wobec każdej ze stron
transakcji. Powinniśmy wskazywać sprzedawcy możliwości rozwoju i pomagać zarządzać
ryzykiem. Wobec odbiorcy z kolei mamy obowiązek zrozumieć jego biznes, ramy finansowe i odczytać je w taki sposób, żeby mógł skorzystać ze swojej relacji z dostawcami.
W procesie pozyskiwania klientów w dużym stopniu współpracujemy z brokerami. Przez
cały czas trwania umowy mamy aktywny kontakt zarówno z klientem, jak i z brokerem.
Z jednej strony działamy w obszarze sprzedaży, z drugiej w obszarze kontroli ryzyka.
Przez cały czas dostarczamy wiedzę na temat kontrahentów (lub potencjalnych kontrahentów), a także pomagamy w ewentualnym egzekwowaniu zaległych należności, czyli
na etapie windykacji.

Fot. Marek Zawadka.
BARTŁOMIEJ SZLAZ, dyrektor sprzedaży, Atradius

Klient otoczony opieką
Według koncepcji, którą realizujemy od kilku lat, naszym zadaniem jest kompleksowe zaopiekowanie się klientem. Umożliwiamy mu więc stały kontakt z dedykowaną osobą, żeby w sytuacji, w której niezwłocznie potrzebuje jakiejkolwiek
informacji, miał się do kogo zwrócić. To skutkuje: zgłaszający są zadowoleni
z faktu, że kontaktują się z konkretną osobą, a nie z infolinią. W dobie powszechnej cyfryzacji bardzo ważne jest też udostępnianie narzędzi pozwalających
na samodzielność klientów. Nasi klienci mają do dyspozycji intuicyjny i łatwy
w obsłudze system informatyczny – Atradius Atrium, w którym oprócz standardowych funkcjonalności niezbędnych do administrowania polisą (typu: złożenie
wniosku o limit kredytowy, zgłoszenie szkody itp.); dostępne są również nasze
publikacje i inne przydatne informacje. Ale zawsze podkreślamy, że w sytuacji,
gdy klient czegoś nie wie i potrzebuje natychmiastowego wsparcia, kontaktuje
się z Customer Service.
Jako ubezpieczyciel należności jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że kontakt
z klientem nie ogranicza się u nas tylko do zawarcia umowy, jak również nie kończy
na ewentualnej wypłacie odszkodowania. Dlatego właśnie obsługa klienta jest tu
wyjątkowo ważna. Sami klienci doceniają możliwość natychmiastowego kontaktu
z osobą, która wie, jak szybko rozwiązać ich problemy. A zdarza się i tak, że telefon
w sprawie limitu kredytowego staje się przyczynkiem do rozmowy na temat nad-

Fot. Marek Zawadka.

chodzących świąt czy urlopu, co pozwala nawiązać jeszcze przyjaźniejszą, bardziej
osobistą relację.
EWA BAŁA-BARGIEL, dyrektor departamentu obsługi klienta (customer service), Atradius

Trenujemy charakter i budujemy stanowczość
Atradius Collections – firma będąca częścią grupy Atradius – zajmuje się windykacją należności handlowych. Razem zapewniamy kompleksową opiekę naszym
klientom i pomagamy w zarządzaniu płynnością finansową.
Zdaję sobie sprawę, że słowo „windykator” brzmi poważnie, a nawet groźnie, ale
nasza praca bardzo różni się od tego, co robią typowi windykatorzy. Windykacja
należności handlowych nie należy do lekkich zajęć. To godziny spędzone na
rozmowach telefonicznych z kontrahentami naszych klientów. Kontrahentami,
którym nierzadko powinęła się noga i są w trudnej sytuacji. Praca trenuje w nas,
windykatorach, charakter i uczy stanowczości. Musimy być pewni siebie w rozmowach z dłużnikami i jasno określać ich obowiązki oraz nakreślać ich przyszłość,
zachowując jednocześnie profesjonalizm. Wiemy jednocześnie, że nasza praca jest
niezbędnym elementem w procesie zarządzania wierzytelnościami. Pozwala zaoszczędzić pieniądze i odzyskać należność. Ten proces bywa trudny, dlatego uczymy
się też odreagowywać. Atmosfera w dziale windykacji Atradius jest raczej luźna.
Gdy trzeba, jesteśmy poważni, ale gdy można – lubimy się pośmiać i pożartować.
Po ludzku podchodzimy do swojej pracy i zadań.
Po 6 latach pracy jestem bardziej niż przekonany, że Atradius to świetny pracodawca. Wyróżnia go elastyczność i swobodne relacje, jakie między nami panują.
Zatrudniamy wiele młodych osób, głównie studentów. Nie widzimy przeciwwska-

Fot. Marek Zawadka.

zań, aby dostosować godziny pracy do planu zajęć. Z oddziału w Polsce odzyskujemy należności z ponad 20 krajów, wiele osób ma także możliwość pracy za
granicą.
KONRAD ŚLIWECKI, kierownik działu windykacji, Atradius Collections
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Bez eksperymentów, ale z rezultatami
Wszyscy dookoła mówią o nowoczesnych technologiach, wykorzystaniu sztucznej
inteligencji i podobnych trendach, natomiast wciąż do rzadkości należą przypadki
wykorzystania ich w praktyce. Ubezpieczenia należności nie są branżą o takiej skali,
żeby móc pozwolić sobie na dowolne eksperymentowanie z technologiami. Nie
oznacza to jednak, że z technologii nie korzystamy. Naszym najnowocześniejszym
rozwiązaniem jest system o nazwie Logical Glue, mający docelowo zastąpić obecnie stosowane automatyczne narzędzia do oceny ryzyka kredytowego i wydawania
decyzji limitowych. Jest to krok naprzód w stosunku do klasycznych modeli regresji, wykorzystujący logikę rozmytą oraz sieci neuronowe, co pozwala nam z jednej
strony skrócić proces decyzyjny, a z drugiej – ograniczyć szkody. Logical Glue
z powodzeniem służy naszym klientom w ocenie ryzyka firm z Europy Zachodniej,
już wkrótce będzie oceniał również firmy w naszej części Europy.
Grupa Atradius wykorzystuje również technologię Natural Language Processing
(przetwarzania języka naturalnego) w systemie, który sam czyta raporty i sprawozdania poszczególnych spółek i potrafi wychwycić czynniki mogące negatywnie wpłynąć na ryzyko. Jeśli je znajdzie, wysyła stosowny alert do analityka.
Jest to ogromne ułatwienie, ponieważ analityk nie musi sam przekopywać się
przez setki stron raportów. Największą zaletą tego systemu jest ograniczenie
czasu reakcji, gdyż zaraz po pojawieniu się negatywnych czynników analityk
zostaje o nich poinformowany. Dużym wyzwaniem jest oczywiście odpowiednie

Fot. Marek Zawadka.

nauczenie algorytmu – tak, żeby był w stanie zrozumieć, że dane słowo jest
użyte właśnie w negatywnym kontekście. System działa już w Wielkiej Brytanii
oraz Holandii, teraz tłumaczony jest na język niemiecki, a do Polski ma trafić
w kolejnych latach.
PIOTR KRAUZOWICZ, starszy analityk, Atradius

Atradius – great place to be
„Atradius – great place to be” to inicjatywa w ramach grupy, której celem jest
budowanie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy m.in. poprzez wzmocnienie
relacji. Jednym z jej elementów jest program wymiany międzynarodowej w ramach
grupy, w którym w ubiegłym roku udział wzięło 16 osób. Ja również miałam okazję
w programie uczestniczyć, co było niezwykle cennym doświadczeniem. Spędziłam
2 tygodnie w oddziale Atradius w Atenach. W Grecji – jeszcze mocniej niż w Polsce
– liczą się bezpośrednie relacje z klientami i bliski kontakt. Z jednej strony to kwestia
kulturowa, z drugiej – uwarunkowania systemów i stopnia automatyzacji procesów.
Jako analityk zajmuję się sektorem transportowym, więc szczególnie interesowały
mnie zagadnienia związane z ubezpieczeniem transportów morskich. Mogłam skorzystać z ogromnego doświadczenia greckich kolegów w tej dziedzinie. Wymienialiśmy
się know-how, szukając różnic w podejściu i procedurach nie tylko w tym obszarze.
Mimo że wszyscy pracujemy dla jednej organizacji, czy to w Polsce, czy w Grecji,
dobrze jest czasem oderwać się od swojego biurka i spojrzeć na swoją pracę z innej
perspektywy, zobaczyć, jak to samo robią inni.

Fot. Marek Zawadka.
ALEKSANDRA TASIOR, starszy analityk, Atradius

Informować, edukować i wspierać
Ubezpieczenie należności handlowych jest jednym z buforów bezpieczeństwa dla
zapewnienia stabilności prowadzonego biznesu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zdecydowana większość wymiany handlowej, zarówno międzynarodowej, jak i krajowej,
przebiega w oparciu o kredyt kupiecki. Odroczenie przez dostawcę terminu płatności za dostarczony towar czy usługę często jest kluczowym warunkiem stawianym
przez nabywcę.
Prowadząc działania komunikacyjne w imieniu Atradiusa w Polsce, stawiamy
sobie za cel budowanie wśród przedsiębiorców świadomości tego, jak ważną rolę
w prowadzeniu biznesu pełnią ubezpieczenia należności. Doskonałym narzędziem,
wspierającym nas w tych działaniach, są cykliczne raporty Market Monitor, w których eksperci Atradiusa przedstawiają prognozy dla poszczególnych sektorów
przemysłu. Dzięki nim możemy zwracać uwagę przedsiębiorców na wyzwania,
z jakimi przyjdzie im się mierzyć w niedalekiej przyszłości. Edukujemy, jak mogą
sobie z nimi radzić.
Publikacją, która stała się już swego rodzaju papierkiem lakmusowym sytuacji firm w Polsce oraz prognozą dla gospodarki, jest publikowany dorocznie
Barometr Praktyk Płatniczych. Raport przedstawia przegląd praktyk płatniczych
stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa, m.in. sprzedaż B2B z odroczonym
terminem płatności, czas oczekiwania na zapłatę od odbiorców czy sektory,
w których terminy płatności są najdłuższe. Te i inne działania komunikacyjne

Atradiusa mają jeden cel: dostarczać informacje, edukować i pomagać przedsiębiorcom w podejmowaniu właściwych decyzji w obszarze zarządzania płynnością
finansową, by mogli uchronić się przed ryzykiem związanym z niewypłacalnością
kontrahenta.
ŁUKASZ DRYWA, senior consultant, Havas PR
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