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Z WIZYTĄ

MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY

Colonnade:
po ludzku wyspecjalizowani
Colonnade chce być fair i chce być friendly. I chce po prostu tworzyć ubezpieczenia: porządne, dopasowane, potrzebne.
Robić biznes bez przegadanej otoczki. – Karolina Zysk-Wieczorek

M

Mówi się, że czas pandemii i idące za nią problemy biznesowe
zweryfikowały rynek pracownika oraz dumnie ogłaszane misje
firm. No bo kto w zakładce „O nas” nie napisze, że dla firmy
najważniejsi są ludzie, atmosfera pracy i dostarczanie klientom
najlepszych jakościowo produktów? Napisze każdy, bo papier
zniesie wiele. A potem przychodzi biznesowa codzienność, gdzie
rytm wyznacza zysk, cena, czasem rentowność.
Miło było odwiedzić firmę, dla której misja i wartości naprawdę
mają znaczenie. Definiują nie to, jak Colonnade chce działać, ale
jak rzeczywiście działa.
NISZOWI...
Colonnade jest firmą specyficzną – na rynku ubezpieczeniowym znają ją przede wszystkim ci, którzy znać powinni, a więc
brokerzy oraz konkurenci z biznesu korpo. Dla ubezpieczycieli,
którzy skupiają swoją działalność na kliencie masowym, niszowe
Colonnade nie jest konkurencją. Tym samym i dla agentów
ubezpieczeniowych Colonnade jest – póki co – jak biała kartka.
Może za jakiś czas się to zmieni. Ubezpieczyciel chce bowiem
otwierać się i na współpracę z multiagencjami. Czy będzie miał
dla nich ciekawą ofertę? Niewykluczone. Wszak jeśli Colonnade
z czegoś naprawdę jest znane, to z szytych na miarę produktów,
które są uznawane za dobre i profesjonalnie przygotowane.

Fot. Marek Zawadka

graczy w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności
cywilnej, a i wśród konkurentów budzi szacunek. Mało przecież
na polskim rynku ubezpieczeń tak technicznych firm, które skupiają się na konkretnych ryzykach, a nie na łapaniu wszystkiego,
co się napatoczy i akurat przyniesie składkę.
Dla sprawiedliwości trzeba jednak podkreślić, że to nie tylko
renoma samego Colonnade. To również pozostałości po słynnym ubezpieczeniowym graczu: AIG. Co prawda przez lata
obecności w Polsce niespecjalnie zdobył rynek, ale słynął –
a jakże – z dobrych, fachowych ubezpieczeń. Renoma pozostała
i trwa. W lipcu miną 3 lata, odkąd w Polsce AIG zastąpione
zostało przez Colonnade.

...ALE Z RENOMĄ
Colonnade działa w Polsce jako oddział luksemburskiej spółki.
Ta z kolei należy do kanadyjskiej grupy Fairfax. Choć wokół
oddziałów i notyfikacji w ostatnich latach pojawił się lekki zamęt,
skutkujący dążeniem do objęcia ich krajowym nadzorem, do
Colonnade nikt nigdy zastrzeżeń nie miał. Wręcz przeciwnie:
ubezpieczyciel cieszy się na naszym rynku uznaniem, przez brokerów traktowany jest jako jeden z najlepiej wyspecjalizowanych

DUCH AIG
Tak naprawdę poza barwami i nazwą, wiele się 3 lata temu nie
zmieniło. Istotna część kadry pozostała, również biznes podąża
podobną ścieżką. A wszystko w tej samej siedzibie – w biurze
zlokalizowanym w pięknej okolicy, tuż przy Ogrodzie Saskim.
Choć wszyscy w Colonnade zgodnie podkreślają, że odcięli
przeszłość grubą kreską i pracują w 3-letnim start-upie, to duch
AIG nawiedza stare mury. A to sprawia, że niektórym pracownikom Colonnade wciąż zdarza się pomylić, gdzie pracują.
I w ten sposób w firmie pojawiła się skarbonka. Wrzuca się do
niej vouchery lub pięciozłotówki za każde wspomnienie nazwy
byłej firmy i omyłkowe przedstawienie się nią. Jak wytłumaczono:
dlatego, że chcą tworzyć zupełnie nową firmę i nową kulturę
organizacyjną. Pracować w duchu Colonnade, bez odnoszenia się
do przeszłości. Jednocześnie zastrzegają: nie chodzi o to, że któraś
firma jest lepsza czy gorsza. Są po prostu różne, a teraz w Polsce
czas na Colonnade, które ze start-upu wyrasta na dorosłego gracza.
PO PROSTU BIZNES
Co pracownicy cenią w Colonnade? Przede wszystkim „nieprzegadanie” ubezpieczeń. W firmie wszystkich interesuje robienie

Fot. Marek Zawadka

50

Z WIZYTĄ

MAJ 2020

biznesu, bez korporacyjnej otoczki, długich zebrań, komitetów,
prezentacji. Dzięki temu ludzie mają poczucie, że wiele zależy
od nich samych. O tym, że techniczne podejście do ubezpieczeń
jest tym, na co Colonnade stawia, świadczy też kadra. Wśród
120 zatrudnionych osób największe grono stanowią underwriterzy. Jak śmieją się pracownicy Colonnade, nikt już ich nawet nie
liczy – jest ich tylu, że zajmują połowę biura.
Rozbudowany underwriting to potwierdzenie, że ubezpieczyciel uważnie podchodzi do ryzyka. Woli trwać przy swoich
specjalizacjach niż gnać po przypis, gdy niespecjalnie widać sens
pogoni. Tak jest m.in. z małym i średnim biznesem czy ciężką
chemią, które niespecjalnie znajdują się w kręgu zainteresowań
firmy. Z jednej więc strony apetyt Colonnade jest ograniczony,
z drugiej – lubi zmieniać schematy i tworzyć nowe standardy
w liniach, które są dla niego interesujące. Przykładem jest
sztandarowy produkt ubezpieczyciela, czyli D&O. Firmę trochę
bawią narzekania rynku, że ciężko coś zaproponować klientowi,
skoro Colonnade ma w zakresie już absolutnie wszystko. Samo
Colonnade tak nie uważa i dalej przesuwa granice. Zniesiono
podlimity, bo skoro i tak były wysokie, to po co w ogóle nimi
ograniczać odpowiedzialność. Do tej pory na rynku panowało przeświadczenie, że są nienaruszalne. Jak widać – nie są.
A Colonnade wciąż ma się stabilnie.
Sprawczość, możliwość kreowania na nowo ubezpieczeń sprawia wrażenie, że to przyjemna zabawa ubezpieczeniami. Ale
przy okazji spełnia jeszcze jeden ważny cel: upraszcza trudne
produkty. Może niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę sami
klienci, ale ich brokerzy już na pewno. No i dodatkowy, jakże
ważny atut: szeroka ochrona to większa pewność, że klient
będzie usatysfakcjonowany. Przez 3 lata działalności w Polsce
Colonnade doświadczyło zaledwie 15 spraw w sądzie.

zrównać konsumencki portfel z korporacyjnym. Tu za jakiś
czas może pomogą agenci, ale pomocna będzie też współpraca
z sieciami sprzedaży partnerów. W tym m.in. sprzedaż przez
telefon. Co dość zaskakujące, w Colonnade to directowe rozwiązanie sprawdza się, ma więc być ważnym elementem działalności.
Inne otwarcie polega na zwrocie w stronę nowych technologii. Firma dopiero co ogłosiła powołanie w swoje szeregi chief
information oficera, który odpowiada za rozwój technologii oraz
wsparcie organizacji w realizacji planów biznesowych. Nie tylko
w Polsce, ale i w regionie. Colonnade wreszcie doczeka się też
zaawansowanego technologicznie systemu IT, który pozwoli
odpowiadać na przyszłe wyzwania i rosnące oczekiwania klientów dotyczące elektronicznej obsługi szkód. Przejęcie systemów
informatycznych nie było częścią umowy sprzedaży oddziałów
AIG, dlatego też Colonnade pilnie pracuje nad wdrożeniem
nowego: własnego i nowoczesnego. Bez tego ciężko dziś rozwijać biznes.
PO LUDZKU
Rozwój biznesu i produktów nie ma jednak oznaczać, że Colonnade stanie się korporacją. Tego akurat nikt w firmie nie chce.
Wszyscy chcą za to pozostać zgodni z hasłem przewodnim: „Fair
and friendly” – zarówno dla partnerów i klientów, jak i dla samych
siebie.
Colonnade wierzy również, że work-life balance nie musi być
czczą obietnicą i pustym korporacyjnym sloganem. W swoich
szeregach ma nawet oficera work-life balance w postaci HR Partnera. Jak nikt wierzy, że zachowanie równowagi między życiem
prywatnym a zawodowym najlepiej wpływa na efektywność
pracowników. Jak usłyszałam podczas odwiedzin Colonnade:
„U nas za rozwojem biznesu podąża rozwój zatrudnienia. To
przecież oczywiste, że ludzi nie można przeciążać pracą”.
Więc na koniec mała podpowiedź dla rynkowych rywali: gdy
Colonnade zaczyna zatrudniać, wiedz, że coś się dzieje. q

NOWE OTWARCIE
Pomimo bycia rynkowym młodziakiem, Colonnade znów
jest w momencie nowego otwarcia. To nowy szef, który chce

Fair & friendly
Hasło, które opisuje wartości Colonnade, brzmi fair and friendly. Wiele firm w swoich
misjach wpisuje podobne hasła, jednak bywa, że są to tylko marketingowe slogany. U nas
jest inaczej: to prawdziwa filozofia firmy. Ciężko pracujemy, odpowiedzialnie podchodzimy
do naszych obowiązków i nikt nie wymaga, byśmy robili to kosztem naszych rodzin. Również
dla partnerów i klientów chcemy być dobrym wyborem: poważnym i jednocześnie przyjaźnie
nastawionym.
Osobiście jestem zachwycony Colonnade i wiem, że rok temu podjąłem dobrą decyzję dotyczącą swojego życia zawodowego. Przez lata spędzone w dużych korporacjach byłem nieco
zmęczony polityką, wielkimi spotkaniami i prezentacjami. Tęskniłem za prawdziwym biznesem, za pracą z rynkiem i bezpośrednio z ludźmi. W Colonnade właśnie to dostałem. Firma
jest dokładnie taka, jak mi ją opisywano podczas procesu rekrutacyjnego. Nie ma w niej
nikomu niepotrzebnej biurokracji i nie udajemy sami przed sobą, że forma jest ważniejsza od
treści. Jesteśmy skoncentrowali na pracy, na wynikach sprzedaży i na rentowności. Na tym
wszystkim, czym tak naprawdę jest biznes ubezpieczeniowy. Ponadto ścieżka komunikacji
w firmie jest bardzo prosta – to jeden telefon, jeden e-mail, wymiana informacji z szefem
i przejście do działania. Decyzje potrafimy podejmować bardzo szybko.
Na nasz sposób działania wpływ ma długoterminowa wizja rozwoju firmy, która także jest
zakorzeniona w filozofii właściciela, grupy Fairfax. Plany sięgają kilku lat, a nie najbliższych
kwartałów. To w ciągu najbliższych lat chcemy podwoić biznes w regionie, ale od warunków
rynkowych oraz naszych pomysłów będzie zależało, w jakim tempie to nastąpi. Jedyne ramy,
w jakich pracujemy, to dostosowanie się do wytycznych underwritingowych i trzymanie się
planów finansowych. Co ważne: plany są realne. Grupie nie zależy na sztucznym pompowaniu cyferek. Nasz właściciel ufa swoim menedżerom i w tym zaufaniu pozwala działać.
W Colonnade naprawdę wiele zależy od menedżerów i pracowników. Zależy od ludzi.
Zdarza mi się nazywać Colonnade firmą butikową. Oznacza to, że nie mamy wielkiego
portfela komunikacyjnego, który dominuje wszystkie działania firmy, a inne linie są tylko
dodatkiem. Te „dodatki”, mniejsze segmenty rynku, to obszary, w których Colonnade chce
być liderem. Tak wypracowaliśmy sobie opinię profesjonalisty m.in. w zakresie ubezpieczeń

Fot. Marek Zawadka
D&O czy cyber. W sposób stabilny i planowy chcemy zwiększać składkę w ubezpieczeniach
komercyjnych, jednocześnie naszą dużą ambicją jest zbudowanie i dynamiczny rozwój działu
klienta indywidualnego. Na rynku jest wiele obszarów i produktów, po które najwięksi gracze
nie sięgają. My je zagospodarujemy i... zrobimy to zgodnie z naszymi wartościami.
GRZEGORZ KULIK, Dyrektor Generalny Colonnade
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Waga oferty, waga relacji
W Colonnade wszyscy dobrze się znamy i rozumiemy, wspólnie działamy i uczymy się od siebie.
Poruszamy się w ramach kierunków wyznaczonych przez centralę, natomiast w naszym lokalnym
działaniu mamy dużą swobodę decyzji i realny wpływ na to, co się w Colonnade dzieje.
95% naszego biznesu korporacyjnego generowane jest przez brokerów. To kanał, na który od zawsze
stawialiśmy, stawiamy i stawiać będziemy. Broker w biznesie korporacyjnym jest naszym głównym
partnerem i to na jego potrzebach się skupiamy. Brokerzy tak naprawdę wykonują część najcięższej
i najbardziej żmudnej pracy, by wybrać dla klienta tę ofertę, która jest najatrakcyjniejsza cenowo
i zakresowo. Colonnade posiada wyróżniające się produkty ubezpieczeniowe – D&O, cyber, środowiskowe, Property All-in-One, Property Real Estate – i tym potrafimy przyciągnąć uwagę. Ponad rok
temu weszliśmy w ubezpieczenia techniczne i wciąż je rozwijamy. Ale odpowiednia oferta to jedno,
nie można też zapominać o wadze relacji z brokerami i odpowiednio szybkim reagowaniu na ich problemy i potrzeby. Nasze relacje są długotrwałe. Ci sami ludzie – nasi regionalni dyrektorzy sprzedaży
– współpracują z brokerami od lat. A do tej współpracy angażują również underwriterów, którzy nie
bronią się przed wyjściem zza biurka, pojechaniem w teren, spotkaniem się czy przeprowadzeniem
szkolenia. Jednym z przedsięwzięć, z którego jesteśmy szczególnie dumni, jest Uniwersytet Colonnade, czyli cykl szkoleń dla brokerów w różnych miastach Polski. Inicjatywa cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród uczestników. Działamy tak od lat, w 7 miastach
Polski. W każdym przeprowadzamy po kilka szkoleń, na które przychodzi po kilkadziesiąt osób.
W tym roku przeprowadzimy szkolenia online, bo potrzeba poszerzania wiedzy, mimo niesprzyjających warunków, wcale nie gaśnie. Zainteresowanie jest ogromne i bardzo nas to cieszy.

Fot. Marek Zawadka
Myślę, że model oparty na współpracy z brokerami pozwala nam jako ubezpieczycielowi skupić się
przede wszystkim na biznesie, na produkcie i ofercie – bo pozostałą część pracy wykonuje broker. I bardzo to sobie cenimy! Nie wykluczamy, że w przyszłości coraz bardziej będziemy otwierali się również na
współpracę z dużymi sieciami agencyjnymi, których portfel korporacyjny jest przecież coraz większy.
Wierzymy, że nasza butikowość i specjalizacja będą dla nich ciekawą alternatywą, dobrym wyróżnikiem
sprzedaży. To jeszcze przed nami, ale i tu podstawą działania będzie dobra, zaufana relacja.
MAREK GURBAŁA, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej Colonnade

Stabilna filozofia underwritingowa
Wśród spółek grupy Fairfax Colonnade jest firmą młodą, bo zaledwie trzyletnią. Jednocześnie
dysponujemy bardzo doświadczoną kadrą. Budując markę Colonnade, nie zaczynaliśmy więc od
zera – opieramy się na bogatych doświadczeniach pracowników i na ich ugruntowanych relacjach
z rynkiem. A relacje i zaufanie to – zaraz obok stabilności prowadzonej polityki underwritingowej –
najważniejsze elementy w biznesie korporacyjnym.
Staramy się budować firmę na solidnych podstawach technicznych. Bardzo skupiamy się na precyzyjnej ocenie ryzyka, na doradztwie klientowi, na rozpoznaniu historii szkodowej. Mamy mocny skład
underwriterów, który swoją liczebnością przewyższa siły stricte sprzedażowe. O ile przy małych klientach to „Sprzedaż” odgrywa główną rolę, posługując się warunkami na sztywno przygotowanymi
przez „Produkt”, to w ubezpieczeniach korporacyjnych rola underwritera jest kluczowa. Underwriter
musi być zaangażowany bezpośrednio w proces negocjacji umowy, szacowanie składki i doprowadzenie do zawarcia kontraktu. Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że w ubezpieczeniach
korporacyjnych nie sprawdza się odsunięcie underwriterów od sprzedaży. Nasi „trading underwriters” pełnią więc także rolę sprzedażową. To silnik napędowy Colonnade w części korporacyjnej.
Ubezpieczenia majątkowe niestety zaczynają powoli docierać do granicy opłacalności. Sprawiły to
lata konkurencji. To rynek ustala cenę, a my możemy jedynie sprawdzić, czy w przypadku danego
klienta dana cena jest zasadna z perspektywy naszej filozofii underwritingowej. W naturalny sposób
rynek ciąży w stronę ryzyk lepszej jakości – branż, które są lepiej zabezpieczone ze względu na
wymogi prawne. Przykładem są nieruchomości komercyjne, dla których mamy bardzo dobry produkt i jesteśmy jednym z wiodących ubezpieczycieli w tym segmencie. Jest to jednocześnie na tyle
ciekawy i kuszący obszar, że i tam zaczyna się robić bardzo ciasno. Postanowiliśmy więc otworzyć się

Fot. Marek Zawadka
również na lżejsze ryzyka przemysłowe. Pozostajemy przy tym wierni swoim zasadom oceny ryzyka
i kładziemy duży nacisk na prewencję. Jako ubezpieczyciel mamy dostęp do sumy doświadczeń
szkodowych wielu klientów, co sprawia, że poznaliśmy takie scenariusze szkód, które pojedynczemu
klientowi trudno byłoby sobie wyobrazić. Nasi inżynierowie ryzyka potrafią wyłapać u klientów wiele
punktów, w których ryzyko można znacznie ograniczyć – nieraz bardzo małym kosztem. A przecież
koniec końców wszystkim nam zależy na tym, by do szkody w ogóle nie doszło.
MACIEJ SZCZEPAŃSKI, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych i Transportowych
Colonnade

Nie spoczywamy na laurach
Colonnade posiada zdecydowanie największy portfel D&O wśród ubezpieczycieli w Polsce.
Mamy jednak świadomość, że nasza konkurencja nie śpi, a my – mimo naszego ogromnego
doświadczenia – nie możemy spocząć na laurach. Cały czas działamy, wypracowujemy nowości zgodnie z ideą, że produkt powinien być maksymalnie uproszczony, by ułatwić życie brokerom. Wszystkie zmiany, które wprowadzamy w produkcie, mają na celu ułatwienie zrozumienia
zakresu oraz tego, jak działa polisa. Jednocześnie dbamy o klienta końcowego, dla którego
produkt też musi być zrozumiały i powinien zapewniać możliwie najszerszy zakres.
Pierwotnie głównym celem ubezpieczenia D&O była ochrona przed roszczeniami. Z biegiem
czasu produkt jednak ewoluował i obecnie obudowany jest szeregiem różnych dodatkowych
zakresów i kosztów. To już nie tylko pomoc prawna, ale pomoc w życiu codziennym – pokrywamy
choćby koszty wsparcia psychologicznego czy koszty auta służbowego. Zrezygnowaliśmy też
z podlimitów dla osób ubezpieczonych. Doszliśmy do wniosku, że były one już i tak na wysokim
poziomie. A kiedy zaczynamy świadczyć ochronę ubezpieczeniową w danym zakresie, ciężko
potem klientowi powiedzieć, że nagle podlimit się skończył. W branży pokutowało przeświadczenie, że podlimity w D&O są nienaruszalne. My w Colonnade cały czas próbujemy naruszać status
quo. I jesteśmy przekonani, że przed nami jeszcze wiele do zaoferowania.
Oczywiście Colonnade to nie samotna wyspa na oceanie ubezpieczeń i nie możemy generować rozwiązań, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Wszystko musi wynikać

Fot. Marek Zawadka
z potrzeb klientów i brokerów. Staramy się ich słuchać, zrozumieć, z czym mają problem.
I tak przeorganizować nasze procesy oraz nasze produkty, żeby odpowiadały i brokerowi,
i klientowi.
AGATA GRYGOROWICZ, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Finansowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej Colonnade
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Elastyczność i renoma
W Colonnade praktycznie podchodzimy do biznesu. Jesteśmy w stanie elastycznie pochylić się
nad potrzebami klientów i pośredników, nie forsujemy na siłę standardowych rozwiązań. Chcemy,
by nasi partnerzy biznesowi mieli poczucie, że są dla nas wyjątkowi, a nasze relacje cechuje
obustronny szacunek. Oczywiście samo indywidualne podejście nie wystarcza, musi być poparte
jakością usług i potwierdzeniem naszych wartości. Niezależnie, czy z nowym pomysłem trafia do
nas broker, agent, partner affinity, biuro podróży, producent dóbr czy dostawca usług – sprawdzamy, jak pomysł może wpasować się w naszą strategię i dopasowujemy się do oczekiwań. Nie
mamy rozbudowanych procesów decyzyjnych. Podejmujemy je lokalnie, kierując się pragmatyzmem, więc czas wdrożenia jest krótszy niż w większych organizacjach.
Obie do Colonnade trafiłyśmy niedawno i właśnie ta swoboda, mająca wpływ na skuteczność
działania, była jednym z elementów decydujących o wyborze pracodawcy. Kolejnymi są
panująca atmosfera i renoma firmy wśród partnerów biznesowych. Colonnade ma też duże
oczekiwania wobec pracowników. Jesteśmy ambitne, więc nam to pasowało.
Mamy w planach wdrożenie produktów, które będą odpowiedzią na zmieniające się otoczenie
i potrzeby klientów. Wkrótce będziemy korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Widzimy w biznesie Consumer duży potencjał do rozwoju. Chcemy w nim rosnąć
jeszcze szybciej niż w ubezpieczeniach dla biznesu. Jesteśmy na etapie przeorganizowania
sposobu pracy. Zrezygnowaliśmy z dotychczasowej praktyki, w której zespoły były zbudowane
wokół produktów, a wszystkie funkcje były realizowane w jednym miejscu. Przechodzimy do
struktury pozwalającej na oddzielenie odpowiedzialności sprzedażowej od zarządzania produktem. Równolegle przenosimy czynności administracyjne do zespołów back office’owych.
Część sprzedażowa to przede wszystkim pozyskiwanie partnerów i negocjacje, a także rozwój
współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi (poza biznesem korporacyjnym). W zespole pro-
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duktowym skupimy się na tworzeniu nowych rozwiązań oraz underwritingu. Trzecim obszarem
w strukturze Consumer jest direct – sprzedaż bezpośrednia i telemarketing. Odpowiada za
niego Mikołaj Popławski. Telemarketing to kolejny przykład, że elastyczne i nietypowe podejście do biznesu przynosi efekty. U nas sprzedaż przez telefon naprawdę działa. Co ciekawe,
w obecnej sytuacji kryzysowej jeszcze lepiej niż we wcześniejszych okresach.
Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem, uzupełniamy też skład poprzez
zewnętrzne rekrutacje. Cele są dwa: utrzymanie wysokiego poziomu produktów oraz zadowolenie klientów z produktów dopasowanych do ich apetytów i potrzeb.
URSZULA SZWARC, Dyrektor Sprzedaży Linii Consumer,
MARTYNA MATUSZYŃSKA, Menedżer Zespołu Produktów i Underwritingu

Siła wiedzy, młodzieńczy wigor
22-osobowy Dział Likwidacji Szkód w Colonnade to zespół łączący siłę wiedzy i ekspertyzy
z młodzieńczym wigorem. Dział obsługuje zarówno linie ubezpieczeń korporacyjnych, jak
i ubezpieczeń konsumenckich. I w żadnym z tych obszarów nie narzekamy na nudę.
W części konsumenckiej prowadzimy obecnie ogólnofirmowy projekt mający na celu usprawnienie procesów szkodowych. Dziś 50% szkód wypłacamy w ciągu 48 godzin, a docelowo
chcemy wypłacać 70–80% szkód w dobę. Pomysł na projekt wykiełkował w naszym zespole
i cieszymy się, że to polskie Colonnade jest jego liderem. Wypracowane przez nas rozwiązania
będą wdrażane również na innych rynkach, w duchu inicjatywy „One Colonnade”. Co jednak
istotne, synchronizacja na poziomie regionu nie oznacza odgórnego narzucania procedur
i praktyk. W naszej grupie wszystko odbywa się na zasadzie wymiany doświadczeń, wspólnego
działania, wypracowywania konsensusów oraz uwzględniania i szanowania odmienności
poszczególnych rynków.
W Dziale Likwidacji Szkód mamy wiele pomysłów, jak usprawnić działanie. Największe pole do
popisu na pewno znajduje się w sferze technologicznej – wiele procesów można modernizować, a dzięki temu przyspieszyć. Szkody z prostych ubezpieczeń oczywiście likwiduje się najłatwiej, ale nie chcemy stracić tego, co w Colonnade mamy najlepsze: wartościowych produktów
krojonych na miarę. Rozumiemy, że dla klienta indywidualnego najważniejsza jest szybkość
wypłaty, a biznes korporacyjny rządzi się swoimi prawami i tu najważniejsze jest potwierdzenie
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odpowiedzialności. Można pomyśleć, że te wyspecjalizowane, niemal indywidualnie szyte produkty są zmorą likwidatorów, ale to nieprawda. To wręcz przyjemność naszej pracy: nie popadamy w schematy, nie korzystamy z udeptanych ścieżek, a praca jest po prostu ciekawa. To
nasza możliwość współpracy z rynkiem, kontaktu z klientem i odpowiadania na jego potrzeby.
WIKTOR ZASADZIŃSKI, Dyrektor Działu Likwidacji Szkód Colonnade

Istotny work-life balance
W Colonnade zatrudniamy ok. 120 osób. Zaletą tej wielkości organizacji jest możliwość zachowania
rodzinnej atmosfery. Dążymy do tego, żeby praca była przyjemnością, a osoby zatrudnione dobrze
czuły się w firmie. Naszym założeniem jest być fair and friendly i wszystkie działania względem
pracowników są prowadzone właśnie w tym duchu. Dbamy, aby osoby zatrudnione zachowywały
równowagę między życiem prywatnym a pracą. Model zakładający pracę po godzinach i przeciążanie liczbą zadań nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Dlatego oprócz wielu benefitów, takich
jak karty sportowe, opieka zdrowotna czy dofinansowanie nauki języków, wyszliśmy też z rozwiązaniami pozwalającymi dbać o work-life balance. Chyba najbardziej cenionym przez pracowników
benefitem jest elastyczny czas pracy – widełki godzinowe, jeśli chodzi o moment rozpoczęcia pracy,
są naprawdę bardzo szerokie. Ale na tym nie poprzestajemy: w piątki pracujemy 7 godzin, bez
konieczności odrabiania w inny dzień. Od początku działalności umożliwiamy pracę z domu. Dajemy
też dodatkowe dni wolne dla całej firmy, niezmniejszające puli urlopu pracowników – nawet do 5 dni
w ciągu roku, które wydłużają długie weekendy.
Nasza dbałość o to, by być fair względem pracowników, przekłada się na stosunek pracowników do
organizacji, a także do siebie nawzajem. Myślę, że ta postawa szacunku, wsparcia i koleżeńskości
na wszystkich poziomach wyróżnia nas na rynku. Ufamy sobie. Nie musimy mieć „podkładki na
mailu” pod każdą decyzję. Bardzo mocno stawiamy też na komunikację. Do każdego można przyjść
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porozmawiać. Menedżerowie są dostępni dla pracowników. Dostępna jest również kadra zarządcza –
a jeśli ktoś się krępuje, by zwrócić się do dyrektora generalnego osobiście, zawsze może to zrobić za
pośrednictwem regularnie stosowanych, zapewniających anonimowość ankiet.
BEATA BAMBURSKA, HR Partner Colonnade
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