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RRok 2005 może i nie jest epoką kamienia łupanego, ale ubezpie-
czenia robiło się jeszcze analogowo, w trybie offline. Portale słu-
żyły co najwyżej do załadowywania do komputera dokumentów 
i taryf, by wystawić polisę. Był jednak już wtedy ubezpieczyciel, 
który widział świat ubezpieczeń inaczej – cyfrowo. I przymierzał 
się właśnie do odpalenia pierwszego online’owego portalu do 
obsługi polis.
Była to Compensa, która w 2006 r. wystartowała z tym projek-
tem. I rozpoczęła w swoich strukturach erę krzewienia innowa-
cyjności. Ale nie na akord, od projektu do projektu, byle prze-
gonić we wszystkich pomysłach konkurentów. Innowacyjność 
została wpisana w charakter firmy. Zaczęto wspólnie myśleć 
o tym, jak nowoczesne technologie mogą wspierać biznes ubez-
pieczeniowy na każdym jego etapie.

INNOWACYJNIE DOŚWIADCZENI
Nie każdy kandydat na pracownika pasuje do Compensy. Aby 
zrozumieć firmę, odnaleźć się w niej i dopasować, trzeba mieć 
głowę otwartą na nowości oraz chęć do zmian. Być proaktyw-
nym, innowacyjnym. Mieć dryg do obserwowania i zmieniania 
rzeczywistości. W Compensie ciągle wiele się dzieje, zmiany 
gonią zmiany. Aż czasami sam zarząd czuje, że pora na chwilę 
przystopować – złapać oddech przed kolejnymi realizacjami, by 
nie przedobrzyć z projektowym urodzajem. „Winne” jest wspo-
mniane już zamiłowanie do innowacji.
Dzięki temu – pomimo skali biznesu i wielkiego zagranicznego 
brandu właściciela – Compensie daleko do sztywnej korporacji, 
w której rytm nadają procedury. Tu rytm wyznacza pomysło-
wość, którą po chwili można przemienić w kolejną innowację. 

Z dołu czy z góry firmy, od młodszych i od starszych pracowni-
ków, z działu produktowego, sprzedaży czy likwidacji – zewsząd 
wpadają pomysły, jak usprawniać pracę w ubezpieczeniach. 
I co ciekawe, wcale nie jest tak, że Compensę tworzą wyłącz-
nie młode wilczki rodem ze start-upów. Wręcz przeciwnie: 
średnia wieku jest umiarkowana, bo – jak pokazuje praktyka – 
i w ludziach w średnim wieku da się uruchomić ogromne pokłady 
technologicznych kompetencji. Zapał i pomysłowość nie mają 
granic, również wiekowych.

ROZSĄDNE SZALEŃSTWO
Ale co ważne: zamiłowaniu do nowości towarzyszy wyjątkowa 
wręcz, jak na standardy ubezpieczeniowe, stabilność kadry. Od 
zarządu przez pracowników operacyjnych – do Compensy raczej 
nie „wpada” się na chwilę. Ale może to akurat paradoks pogoni 
za nowoczesnością. Trzeba być w tym przecież bardzo konse-
kwentnym i stabilnym, by stawać się innowacyjnym.
A co z dopływem świeżej, pełnej nowych pomysłów, krwi? Sama 
Compensa śmieje się, że to akurat załatwia kolejnymi przeję-
ciami. Z każdą akwizycją do grupy dochodzą przecież nowi, fajni 
i kompetentni ludzie. Są nowe emocje, nowe pomysły. I ponoć 
nie da się nudzić.
Compensa lubi zresztą żartować z zakupowego „uzależnienia” 
swojego akcjonariusza. Nie obraża się na docinki konkurentów, 
że ciągle jest w sklepie. Sama, z przymrużeniem oka, dodaje, że 
VIG ma zakupowe zachowania rodem z PRL-u: wchodzi i roz-
gląda się, czy coś jest na półkach... Jak coś rzucą, to VIG od razu 
towar ogląda i... staje w kolejce.

Compensa: 
doświadczona innowacyjność

Niemal każdy ubezpieczyciel chciałby dziś być postrzegany jako lider innowacyjności. Compensie niespecjalnie zależy na takim 
rozgłosie i to jej przewaga. Po prostu robi swoje... i to od dobrych 15 lat. Kto wówczas o tym myślał? Komu już wtedy zależało 
na zwinnym wykorzystywaniu dobrodziejstw technologii? – Karolina ZysK-WiecZoreK

Fot. Kate Promylowa.

Fot. Kate Promylowa.
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Naszą aspiracją jest, by Compensa była jednym z towarzystw odgrywających 
kluczową rolę na polskim rynku. Mamy pomysł, jak to zrobić, i potrzebny nam tylko 
czas, aby zrealizować nasze wszystkie średnioterminowe cele. Na naszym rynku 
mamy trójkę liderów pod względem udziału w rynku, a po nich jest wielu ubezpie-
czycieli w środku stawki. My jako firma majątkowo-życiowa, z bardzo bogatą ofertą 
produktową i z szeregiem inicjatyw skupionych na rozwoju organizacji, zakładamy, 
że to tylko kwestia czasu, kiedy spróbujemy z tego środka stawki odskoczyć.
W 2016 r. zdefiniowaliśmy sobie, na czym Compensie zależy. Nasze 3 główne cele 
długoterminowe to: zwiększanie udziału w rynku, bycie liderem technologicznym 
i jakości oraz bycie atrakcyjnym wyborem dla klientów, partnerów i pracowników. 
Aby je zrealizować, stworzyliśmy listę kluczowych działań, których konsekwentna 
realizacja prowadzi nas do osiągnięcia naszych celów. Działamy projektowo – to, 
co w naszej ocenie wyróżnia Compensę, to odejście od silosowego zarządzania 
w ramach poszczególnych pionów, na rzecz tworzenia crossfunkcyjnych zespołów 
składających się z osób pochodzących z różnych części organizacji. Przez ostatnie 
2 lata mieliśmy w agendzie po ok. 40 projektów na różnym etapie realizacji i choć 
można odnieść wrażenie, że wulkan pomysłów wybuchł w Compensie 3 lata temu, 
to jednak prawda jest nieco inna. Zmiany rozpoczęły się już kilkanaście lat temu. 
Wtedy już rozpoczęło się krzewienie innowacyjności. Dziś to już nic dziwnego, 
ale gdy 15 lat temu wystawiliśmy skrzynkę, do której każdy mógł wrzucić swój 
pomysł na usprawnienie organizacji, to było to novum. Podobnie, gdy zaczęliśmy 
mierzyć KPI w czasach, gdy każdy był przekonany, że jego praca jest niemierzalna. 
Zaczęliśmy uczyć nasz zespół pracy projektowej, szkoląc na przestrzeni lat wielu 
project managerów. Kiedy przyszedł więc moment, w którym postanowiliśmy 
mocno nastawić się na cyfryzację, byliśmy na to przygotowani i mnogość zmian, 
którą teraz tak widać, stała się możliwa. Zresztą ambicje w zakresie kreowania roz-
wiązań cyfrowych mieliśmy od dawna – wystarczy wspomnieć, że jako pierwsi, już 
w 2006 r., wprowadziliśmy zupełnie online’owy portal do obsługi polis. 
Dziś nasze cele długoterminowe planujemy osiągać poprzez: cyfryzację i innowa-
cyjność oraz automatyzację procesów (to obszary, które mają największe znaczenie 
w programie Genesis), zaawansowaną analitykę i skupienie na klientocentryczności 
(bo wierzymy, że posiadanie spojrzenia 360° na klienta to dziś konieczność), rozwój 
alternatywnych kanałów sprzedaży (w czym wspiera nas Benefia Ubezpieczenia), roz-
wój tradycyjnych kanałów sprzedaży (z pierwszej dziesiątki towarzystw odnotowaliśmy 
w zeszłym roku największy wzrost, zachowując bardzo dobre parametry rentowności), 
doskonalenie kluczowych kompetencji ubezpieczeniowych (taryfikacja, reasekuracja 
oraz likwidacja szkód i obsługa roszczeń), rozwój ubezpieczeń MSP, zdrowotnych, 
życiowych oraz PPK, ustalenie strategii dla funkcji wspierających (IT, HR, ryzyko, 

finanse, marketing, obsługa) oraz akwizycje i połączenia (wszak wiadomo, że VIG jest 
– mówiąc z przymrużeniem oka – zawsze na zakupach).
Co ważne, robiąc tak wiele inicjatyw i projektów, wciąż osiągamy dobre wyniki. Dziś 
to najwyższa składka przypisana w historii. Zespół majątkowy wykonał rewelacyjną 
pracę. W życiu staramy się nie oddawać pola, a nawet w przeciwieństwie do innych 
ubezpieczycieli chcemy w życie w tym roku zainwestować więcej, żeby nie poddać 
się marazmowi panującemu na rynku. Kiedy na początku 2017 r. startował program 
Genesis, powiedzieliśmy sobie, że sprzedaż musi zarobić, byśmy mogli inwestować 
w nowoczesne technologie i rozwiązania. Sprzedaż terenowa podjęła to wyzwanie, 
wyniki są, więc się rozwijamy. 

RAFAŁ MOSIONEK, zastępca prezesa Compensy
JAROSŁAW SZWAJGIER, zastępca prezesa Compensy

INSOURCE’OWANIE OUTSOURCINGU
Wbrew temu, co robi rynek, VIG chętnie utrzymuje swój wie-
lobrandowy wizerunek. Dodatkowo od jakiegoś czasu wyraźnie 
odchodzi od outsource’owania na zewnątrz ubezpieczeniowych 
procesów do ich insource’owania w ramach grupy. Buduje wła-
sny ekosystem wokół Compensy.

Benefia Ubezpieczenia, poza kompetencją sprzedażową, 
zaczęła pełnić funkcję inkubatora innowacji. Poszukuje i two-
rzy rozwiązania, które mają ułatwiać sprzedaż. Jednocześnie 
– jak wyraźnie podkreślono w Compensie – nie tylko wydaje 
wielkie pieniądze na nowinki technologiczne, ale zarabia na 
siebie. Po 3 latach od włączenia do Compensy Benefia jest 
dwukrotnie większa. To akurat rzadkie zjawisko po fuzji.
Ostatnio w grupie VIG pojawił się też Global Assistance. Spółka 
nie tylko ma obsługiwać siostrzane spółki, ale również wycho-
dzić ze swoimi usługami na rynek. I, oczywiście, ma być inno-
wacyjnym dostawcą. Całkiem niedługo na ulicach pojawi się 
spora flota holowników z logo Global Assistance.

Insourcing outsourcingu nastąpił również w obszarze ubezpie-
czeń zdrowotnych, które są zresztą kolejnym konikiem zarządu. 
Compensa przeniosła od zewnętrznego operatora do siebie 
zarówno obsługę, w tym umawianie wizyt, jak i likwidację 
szkód. Zresztą zabrała od operatora również część ludzi. Dziś, 
formalnie i realnie związani z firmą, sprawniej dla niej pracują, 
a Compensa zyskała większą kontrolę nad wszystkimi proce-
sami. Gdy coś zaczyna szwankować, szybko sama to naprawia 
– nierzadko szybciej, niż klient zorientuje się, że coś poszło nie 
tak. Przeniesienie usług od zewnętrznych partnerów to w końcu 
pełna niezależność. I własna odpowiedzialność za biznesowe 
rezultaty.

Żeby mieć pieniądze na innowacje, trzeba przecież zarabiać. 
A żeby zarabiać, trzeba mieć wyniki. To ten punkt styku, w któ-
rym tradycyjne ubezpieczenia najwyraźniej spotykają się z inno-
wacyjną duszą Compensy. Pod tym względem Compensa nie 
różni się od innych ubezpieczycieli. Ma przecież te same zmar-
twienia, te same problemy i wyzwania. q

Fot. Kate Promylowa.

Fot. Kate Promylowa.

Rozkwit na dobrze przygotowanym gruncie
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Compensa jest firmą, która ma pod swoim dachem i majątek, i życie, i zdrowie, i komu-
nikację, a niedługo również PPK. Chcemy tę kompleksowość jak najlepiej wykorzystywać, 
a jednocześnie akcentować spójność naszej oferty. Dla klienta nie ma znaczenia, czy 
ma do czynienia ze spółką majątkową czy życiową, dla niego istnieje jedna marka. I my 
też w ten sposób chcemy się pokazywać – jako Compensa. Po prostu. Klient dziś jest 
bardziej wymagający, szuka prostoty, szybkości obsługi, chce załatwić sprawę w jednym 
miejscu. W tym roku będziemy promować więc ideę agenta grupy Compensa, czyli 
agenta „kompozytowego”, mającego w ofercie i majątek, i zdrowie, i życie, a w niektó-
rych przypadkach również PPK.
Znając oczekiwania rynku, już od pewnego czasu rozwijamy synergię między życiem 
i majątkiem. Aby łączenie tych dwóch światów było efektywne, niezbędny jest szereg 
działań, m.in. back-office’owych w obszarze umów agencyjnych, szkoleń, obsługi 
partnerów, programów rozwojowych czy systemów premiowych. Mamy świadomość, 
że życie sprzedaje się inaczej niż majątek, dlatego wykorzystujemy w majątku doświad-
czenia kolegów ze spółki życiowej, którzy służą realną pomocą naszym menedżerom 
i pośrednikom. 
To, co jest chyba dość specyficzne – u pośredników zaszczepiamy koncepcję łączenia 
życia z majątkiem „na miękko”. Nie narzucamy planów sprzedażowych, nie nakładamy 
obowiązków. My tylko rozmawiamy i pokazujemy, jakie możliwości daje wykorzystanie 
potencjału sprzedaży różnych typów ubezpieczeń. Pobudzamy ambicję. Oczywiście reak-
cje są różne w zależności od pośrednika, ale ogólny efekt jest bardzo pozytywny. Zresztą 
my naszych pośredników już dawno przyzwyczajaliśmy do cross-sellingu. U agentów 
kiedyś to było uczenie dosprzedaży mieszkaniówki przy komunikacji itp. Obecnie wcho-
dzimy już na nowy poziom. Ale idea wciąż jest ta sama – otaczać klienta jak najszerszą 
paletą produktów, zapewniając mu w ten sposób jak najbardziej kompleksową ochronę, 
a jednocześnie – z perspektywy pośrednika – zabezpieczając swój portfel. 
Wykorzystywanie synergii sprzedaży między życiem i majątkiem jest dla nas jedną z dróg 
rozwoju spółki. Łączenie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych z ubezpieczeniami życio-
wymi czy zdrowotnymi u agentów i mniejszych brokerów wychodzi już bardzo dobrze. 
W dużych firmach, dużych programach dopiero nad rozkwitem tej synergii pracujemy, bo 

jest to większe wyzwanie, również od strony operacyjnej. Jesteśmy jednak dobrej myśli. 
Stworzyliśmy zespół, który pracuje nad zacieśnianiem współpracy między kluczowymi 
departamentami sprzedażowymi w Compensie. W jego skład wchodzą osoby zajmujące 
się na co dzień ubezpieczeniami korporacyjnymi, majątkowymi, flotowymi, życiowymi, 
zdrowotnymi – tak, aby zapewnić naszym klientom kompleksową i spójną obsługę. 
W ramach tego zespołu pracujemy też nad wymianą informacji o branżach, które już 
w jednej dziedzinie ubezpieczamy, a moglibyśmy im zapewnić ochronę również w innej 
naszej linii produktowej. 
Jednocześnie nie poddajemy się marazmowi, który zapanował na rynku życiowym, 
a wręcz planujemy jeszcze bardziej inwestować w ten rodzaj ubezpieczeń. Kończymy 
pracę nad portalem przeznaczonym dla życiowych ubezpieczeń grupowych, stawiamy na 
cyfryzację, automatyzację procesu zawierania i obsługi umów ubezpieczenia na życie. 

BERNARD BANAŚKIEWICZ, dyrektor Biura Sprzedaży Compensy, prezes zarządu 
Polisy-Życie Ubezpieczenia, spółki dystrybucyjnej Compensy Życie 
PAWEŁ JANKOWSKI, p.o. dyrektora Departamentu Klientów Kluczowych Compensy Życie

Łączenie światów

Fot. Kate Promylowa.

Dla mnie receptura dobrej likwidacji szkód jest prosta: odszkodowanie musi być wypłacone 
najszybciej jak się da, proces musi być aktywny w stosunku do klienta, a komunikacja do 
niego kierowana musi być zrozumiała. Do nas klient trafia wtedy, kiedy spotkało go jakieś 
nieszczęście w życiu – musimy być względem niego bardzo empatyczni, co się wyraża 
i w sposobie kontaktu, i w tym, że staramy się jego trudnej sytuacji jak najszybciej zaradzić. 
W Compensie już 51% szkód klientów indywidualnych likwidujemy maksymalnie 
w 14 dni od zgłoszenia szkody, z czego zdecydowaną większość udaje się zamknąć 
nawet do 7 dnia. Nieznacznie dłużej zajmujemy się jedynie bardziej skomplikowanymi 
przypadkami. W skracaniu czasu likwidacji pomaga nam wykorzystanie technologii. 
Obecnie prowadzimy projekt, którego celem – w uproszczeniu – jest automatyzacja 
wszystkiego, co w procesie likwidacji da się zautomatyzować i na co pozwalają obecne 
technologie. Wprowadziliśmy już automatyczne wypłaty przy prostych szkodach. 
Naszych operatorów contact center wyposażyliśmy w elektroniczne skrypty, dyna-
micznie podpowiadające im dalsze kroki, bazując na odpowiedziach udzielanych przez 
klienta. Wprowadziliśmy automatyczny moduł kierowalności szkód, który na podstawie 
danych zebranych przy rejestracji szkody sugeruje operatorowi, jaką ścieżkę likwidacji 
podpowiedzieć klientowi. W preferowanej przez nas ścieżce – samodzielnej likwidacji 
szkody – przygotowaliśmy platformę online, do której klient dostaje link po zgłoszeniu 
zdarzenia. Platforma prowadzi klienta przez zaledwie kilka wymaganych ekranów słu-
żących do zebrania podstawowych informacji na temat zakresu uszkodzonego mienia 
i od razu proponuje konkretną kwotę odszkodowania. Z myślą zarówno o kliencie, 
jak i o naszych pracownikach, po technologie sięgamy również w innych procesach. 
Naszych likwidatorów z Zespołu Uproszonej Likwidacji Szkód wspieramy narzędziami 
do automatycznego kosztorysowania, a rzeczoznawcom daliśmy też narzędzie umoż-
liwiające przeprowadzanie wideoinspekcji i fotoinspekcji, co w zasadniczy sposób 
przyspiesza wycenę szkody i nie wymusza na kliencie poświęcenia dodatkowego czasu 
na spotkanie z rzeczoznawcą. Obecnie pracujemy także nad rozwiązaniem do automa-
tycznego ustalania odpowiedzialności. 
Wprowadzając nowe rozwiązania, oczekujemy wymiernych korzyści zarówno koszto-
wych, jak i procesowych z punktu widzenia samego klienta. Celem jest, aby wiedza 

ekspercka posiadana przez naszych pracowników była lepiej wykorzystywana poprzez 
ograniczenie odtwórczych czynności, które klient samodzielnie może wykonać np. na 
swoim smartfo nie. Technologie, takie jak np. wprowadzenie automatycznej wysyłki pism 
(7-dniowych, 30-dniowych, monitów), automatycznej aktualizacji rezerwy szkodowej, 
weryfikacji zakresu ubezpieczenia czy finalnie samej odpowiedzialności co do zasady 
wspierają naszych pracowników, dzięki czemu mogą oni pracować efektywniej, a to 
przekłada się na ich wynagrodzenia i wyższą satysfakcję z pracy. 
W procesie likwidacji szkód przede wszystkim musimy być empatyczni – na każdym 
etapie: od operatora contact center, który powinien umiejętnie doradzić, po likwidatora, 
który powinien aktywnie wychodzić do klienta, informować go, uprzedzając jego pytania 
o kolejnych etapach likwidacji, a nie biernie czekać na kontakt od niego. Zadaniem tech-
nologii jest jedynie nas w tej empatii wspierać, a nie ją wypierać. 

ROBERT KRUSZEWSKI, zastępca dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód Masowych 
w Compensie oraz zastępca prezesa Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert 

Empatyczni sprinterzy w likwidacji

Fot. Kate Promylowa.
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Przez wiele lat w większości firm ubezpieczeniowych klient był w centrum kon-
kretnego produktu, konkretnego procesu. Dużo rzadziej obserwowaliśmy spójne 
podejście do klienta pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi i dostosowanie 
procesów do oczekiwań różnych segmentów klientów. Postanowiliśmy to zmienić 
i wprowadzić pełne zorientowanie organizacji na klienta, jego potrzeby i oczekiwania. 
W tym kontekście ważne jest dla nas wzmacnianie kultury organizacyjnej, która 
stymuluje pracowników do umieszczenia klienta w centrum każdej dyskusji. Określi-
liśmy, kim jest klient dla poszczególnych obszarów i działów – marketingu, produktu, 
likwidacji itd. Zdefiniowaliśmy, jak widzimy rolę i oczekiwania klienta, na każdym 
etapie relacji Klient – Compensa – Pośrednik. Program zaplanowany jest na kilka lat 
i wbrew pozorom w jego realizacji pomogło nam RODO. Postanowiliśmy wykorzystać 
zmiany, które i tak musieliśmy wdrożyć, w taki sposób, aby osiągnąć jak największe 
korzyści. Tak się rozpoczęła jedna z większych inicjatyw – projekt budowy Centralnej 
Bazy Klientów, która w trybie online gromadzi i synchronizuje dane ze wszystkich 
systemów. Na końcu otrzymujemy widok klienta 360°, co ważne – w czasie rzeczywi-
stym. Centralna Baza Klientów staje się w Compensie sercem i mózgiem wszystkich 
operacji wokół klienta. 
Chcemy być również organizacją skutecznie wykorzystującą dane. Aby to było moż-
liwe, pracownicy wszystkich szczebli, wykonując codzienne obowiązki, powinni pra-
cować z danymi i efektywnie z nich korzystać. Wdrożyliśmy nową hurtownię danych 
oraz nowe narzędzia klasy business intelligence. Dzięki tym zmianom możemy przy 
raportowaniu i analizach danych zastosować podejście „self service”. Biznes – mając 
do dyspozycji szeroki dostęp do danych i odpowiednich narzędzi – sam przygotowuje 
analizy bez angażowania IT. I to działa. W 2018 r. metodę tę zaczęła stosować sprze-
daż, na każdym poziomie struktury. Teraz kończymy testy w części szkodowej. Od 
1 kwietnia obszar likwidacji otrzyma już gotowy system. 
Kolejnym aspektem analizy danych jest użycie zaawansowanych metod analitycznych 
do wsparcia podejmowania decyzji przez pracowników, jak również do optymaliza-
cji decyzji podejmowanych automatycznie. Do tego celu wykorzystujemy uczenie 

maszynowe – jest to rodzina algorytmów, która na podstawie historycznych danych 
uczy się występujących schematów, dzięki czemu jest w stanie poprawnie reagować 
na nowe przypadki. Projekt ten rozwijamy wspólnie z jednostką naukową. Jednak 
nie na zasadzie zlecenia wykonania pełnych algorytmów, tylko współpracy zespołów 
analitycznych Compensy i ośrodka naukowego. Zależy nam na tym, aby nasz zespół 
brał w pracach aktywny udział. Tego typu rozwiązania wymagają bowiem częstej 
kalibracji i dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. Musimy więc mieć 
po swojej stronie silne kompetencje do wprowadzania zmian oraz rozwoju rozwiązań 
analitycznych, utrzymując ROI na wysokim poziomie. 
W obszarze analityki kluczowe są kompetencje osób, które zajmują się tworzeniem 
złożonych algorytmów. Znalezienie odpowiedniej osoby nie jest łatwe. Jestem prze-
konany jednak, że udaje nam się budować kompetentny i zaangażowany zespół. 

GRZEGORZ WERPACHOWSKI, dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientami 
w Compensie

Klient naprawdę w centrum uwagi

Fot. Kate Promylowa.

W VIG Ekspert przez wiele lat rozwijaliśmy kompetencje w zakresie assistance, 
obsługując klientów Compensy i innych spółek VIG w Polsce. Zdobyte doświadczenie 
umożliwiło nam przygotowanie oferty również dla podmiotów spoza naszej grupy 
kapitałowej. W tym celu powołana została spółka Global Assistance Polska będąca 
częścią Vienna Insurance Group. Działamy już w zakresie assistance samochodo-
wego, domowego i medycznego, a wkrótce uruchomimy też linię travel.
Tworząc własny assistance w grupie VIG, opieraliśmy się na swoim know-how, ale też 
bacznie przyglądaliśmy się zarówno konkurencji, jak i innym branżom. Z rynku moto-
ryzacyjnego zaczerpnęliśmy np. inspirację do stworzenia rozwiązania pozwalającego 
klientowi śledzić na mapie jadący po niego holownik. O pozytywne doświadczenie 
klienta dbamy też, np. umożliwiając mu udostępnienie nam swojej geolokalizacji 
poprzez dedykowane rozwiązania technologiczne. Taka funkcjonalność ma ogromne 
znaczenie w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie podać miejsca swojego położenia. 
Przy budowaniu systemu do obsługi assistance zapytaliśmy nasz zespół – w którego 
skład wchodzą ludzie z różnymi doświadczeniami, również z innych firm z branży 
– czego oczekiwaliby od systemu. Co zawsze chcieli mieć, ale mówiono im, że wpro-
wadzenie takiej zmiany jest zbyt drogie lub nawet niemożliwe. A ponieważ tworzyliśmy 
system od początku, mogliśmy te wszystkie oczekiwania uwzględnić. Tak powstał 
EPAS – system stworzony całkowicie dla nas i pod nas. Jednym z jego wyróżników 
jest to, że bazuje na rzeczywistym rozmieszczeniu pojazdów naszych usługodawców. 
Nie musimy więc dzwonić do usługodawcy i prosić o wysłanie pojazdu z bazy. Na 
mapie widzimy, gdzie stoją dostępne holowniki, i wybieramy ten, który jest fizycznie 
blisko klienta, optymalizując czas dojazdu i koszty. Obecnie ponad 80% spraw trafia 
przez aplikację bezpośrednio do kierowcy holownika. 
Gdy współpracuje się z zewnętrznym asystorem, traci się kontrolę nad końcowymi 
usługodawcami. My mamy ten komfort, że z każdą z firm pomocy drogowej pod-
pisaliśmy umowę, a każdy holownik, który dla nas jeździ, widzieliśmy na własne 
oczy. Każdy samochód został przez nas ochipowany, tak byśmy mieli pewność, że 
do naszego klienta jedzie pojazd przez nas zatwierdzony, w odpowiednim stanie i... 

odpowiednio obrandowany. Niedługo zresztą na ulice miast, z których mamy najwię-
cej zleceń, wyjadą holowniki całkowicie w naszych barwach. Ponieważ mamy kontrolę 
nad holownikami, mamy też większy wpływ na to, aby uszkodzone pojazdy klientów 
trafiały do naszej sieci warsztatów partnerskich. W ten sposób możemy gwarantować 
wysoki standard świadczonych usług. 
Współpracujące z nami pomoce drogowe robią zdjęcia uszkodzonego pojazdu od 
razu na miejscu zdarzenia, dzięki czemu możemy przyspieszyć likwidację, podjąć 
lepiej umotywowaną decyzję co do ścieżki likwidacji, ale i ograniczyć element 
fraudowy. 
Stawiamy na sprawną obsługę klienta i dlatego powtarzalne procesy poddajemy 
automatyzacji. Rejestracją szkód i wypłatami dla usługodawców zajmuje się u nas 
robot. W ponad 70% spraw nie jest konieczna w tym zakresie ingerencja człowieka. 
A plany mamy jeszcze bardziej ambitne.  

REMIGIUSZ SZENIAWSKI, dyrektor operacyjny assistance w VIG Ekspert, dyrektor 
operacyjny w Global Assistance Polska

Jak budować, to w najwyższym 
standardzie

Fot. Kate Promylowa.
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Jako spółka dystrybucyjna Compensy, Benefia dociera z ubezpieczeniami tam, gdzie 
nie docierają agenci. Pozostajemy bardzo aktywni w kanale dilerskim, na którym 
wyrośliśmy. Ale rozwinęliśmy też całą sieć partnerstw umożliwiających nam sprzedaż 
kontekstową, w którą wierzymy. Pierwszym ważnym kontekstem dla ubezpieczeń 
jest samochód. Jesteśmy więc u dilerów, ale też w serwisach, stacjach kontroli 
pojazdów. Drugim jest kontekst ogólnofinansowy. Naszym partnerem są więc banki 
m.in. PKO BP, Santander, ale też spółka Poczty Polskiej, punkty kredytowe, punkty 
przyjmowania płatności, bankomaty, a także firmy telekomunikacyjne – jak Plus. By 
jednak ubezpieczenia miały szansę się sprzedawać w takich miejscach, niezbędne są 
narzędzia, które ten proces maksymalnie uproszczą. 
Przygotowaliśmy więc aplikację dla pośredników, która może być zainstalowana na 
komputerze, na telefonie czy wprost na kasie. Wystarczy, że sprzedawca zeskanuje 
kod Aztec z dowodu rejestracyjnego klienta i już może zaoferować ubezpieczenie. 
Poszliśmy nawet o krok dalej, wychodząc z propozycją programu „Ty zaczynasz, ja 
kończę” – oczekujemy tylko, by pośrednik, mając styczność z klientem, wygenerował 
dla niego ofertę, a my dokończymy transakcję. 
Oprócz niestandardowych kanałów sprzedaży, w polu naszych zainteresowań jest też 
sprzedaż zdalna, bezpośrednio do klienta. Dlatego technologię stojącą za aplikacją 
wykorzystaliśmy również w rozwiązaniu kierowanym wprost do klientów. Bazujemy na 
skanowaniu kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego, co zresztą pojawia się już u kolej-
nych ubezpieczycieli, ale my jako jedyni nie wymagamy od klienta niczego więcej. 
Klient ściąga aplikację, skanuje kod, aplikacja łączy się z bazami danych UFG, a po 
chwili proponuje cenę. W ten sposób uwalniamy też klienta od uciążliwości wiążących 
się z tradycyjnymi rozwiązaniami directowymi. Klient nie musi wypełniać formularzy, 
szukać informacji i przejmować się tym, czy wszystko wypełnił dobrze. Bierzemy tę 
odpowiedzialność na siebie. 
Postanowiliśmy też zmienić sposób patrzenia na cenę ubezpieczenia. Jeśli zapytamy 
klienta, ile płaci za telewizję satelitarną, to poda nam stawkę miesięczną. Jeśli jednak 
zapytamy o koszt ubezpieczenia – poda kwotę roczną. Inne branże przyzwyczaiły 
klienta do myślenia o wydatkach w cyklu miesięcznym, na tym tle ubezpieczenia 

ze swoimi składkami rocznymi nie wypadają dobrze. Dlatego my swoje rozwiązanie 
sprzęgliśmy z systemem ratalnym. Nasz klient na pytanie o to, ile płaci za ubezpie-
czenie, odpowie: 100 zł, a nie 1200 zł. 
Czy ta aplikacja sprzedaje? Nie, ona tylko umożliwia kupowanie. Naszym zdaniem tak 
będzie wyglądać sprzedaż przyszłości: to klient będzie decydował, kiedy i jak chce 
ubezpieczenie kupić. Coraz bardziej powiększać się będzie grupa, która nie będzie się 
uganiać za oszczędnością rzędu 10 czy 50 zł, kiedy na szali leży prawdziwa oszczęd-
ność – oszczędność czasu. 
Benefia Ubezpieczenia jest spółką skupioną na technologii, na innowacjach. Ale 
w naszym wydaniu innowacyjność to nie tylko modne hasło. My przede wszystkim 
przynosimy naszym właścicielom realne zyski. Rok do roku rośniemy dwucyfrowo, 
mamy dobre wyniki finansowe, zarabiamy. Bo innowacja musi wykreować nie tylko 
wartość dla użytkowników, ale i dla akcjonariuszy. 

MARIUSZ KUROWSKI, wiceprezes Benefii Ubezpieczenia
MICHAŁ GOMOWSKI, prezes Benefii Ubezpieczenia

Innowacyjność, która przynosi pieniądze

Fot. Kate Promylowa.

Skład osobowy Biura Innowacji i Projektów powiększył się z 3 osób w 2016 r. do 
ponad 10 obecnie. To chyba jeden z najlepszych dowodów na to, że pod kątem pro-
jektów i innowacji w Compensie dzieje się bardzo dużo. Obok zespołu projektowego, 
który zajmuje się zarządzaniem większymi, usystematyzowanymi przedsięwzięciami, 
wyrósł zespół Research & Development, by zapewnić wsparcie również dla mniej-
szych inicjatyw.
A pomysłów jest u nas bardzo dużo. Płyną one zarówno spontanicznie od pracow-
ników ze wszystkich poziomów organizacji i są przez nasze biuro stymulowane, jak 
i są czerpane z zewnątrz, m.in. przez screening rynku, współpracę ze start-upami, 
a wkrótce też z uczelniami wyższymi. Cieszy szczególnie pomysłowość pracow-
ników Compensy, którzy mają dużą gotowość na zmiany i sami chętnie wychodzą 
z propozycjami nowych rozwiązań. W modelu, jaki sobie założyliśmy, pomysło-
dawca bierze aktywny udział w rozwijaniu usprawnienia, które zaproponował. To 
bardzo angażuje, a przy tym jest okazją do samorozwoju pracownika, gdyż zapew-
niamy mu dodatkowe szkolenia i wsparcie narzędziowe oraz metodyczne.
Ponieważ pracujemy w duchu R&D, możemy śmiało powiedzieć, że nie ma u nas 
porażek, są tylko lekcje. Nie ma projektów, w które włożono duże środki, a skończyły 
się klapą. Każdą inicjatywę zaczynamy od pilota, proof of concept, proof of value. 
Jeśli hipoteza, którą sobie stawialiśmy, zostanie obalona, to też jest to wartość. Przy 
takim podejściu można zawczasu projekt spivotować, zamiast doświadczyć realnej 
i bolesnej porażki. 
Jednym z obranych przez Compensę kierunków rozwoju jest automatyzacja 
najprostszych procesów. Od początku zeszłego roku przygotowaliśmy już 18 robo-
tów, które odciążają pracowników w żmudnych zadaniach – rejestrują aneksy 
w centrum rozliczeń, przepisują dane, rozpatrują proste szkody i dokonują wypłat 
w assistance. Biznes sam już do nas przychodzi z pomysłami, co jeszcze można 
zrobotyzować, a pracownicy mają coraz lepsze wyobrażenie o tym, co w ogóle 
automatyzować się da.

Aspiracją spółki jest pełne zaopiekowanie się klientem. Dlatego prowadzimy projekt wdro-
żenia Centralnej Bazy Klientów, która połączy dane ze wszystkich naszych systemów, dając 
nam tzw. widok 360°. Budujemy system do omnikanałowej obsługi ubezpieczeń zdrowot-
nych. W zeszłym roku wdrożyliśmy trzy aplikacje – do likwidacji szkód majątkowych, komu-
nikacyjnych i NNW, automatyzujemy pracę naszych likwidatorów, ale i procesy związane 
z obsługą klienta, a teraz pracujemy nad nowym interaktywnym formularzem do zgłaszania 
szkód. Naszą ambicją jest również odpapierzenie organizacji – dzięki wdrożeniu elektronicz-
nej platformy obiegu dokumentów miesięcznie digitalizujemy ponad 100 tys. dokumentów. 
Szczególnie ważnym projektem dla nas wszystkich w Compensie było wdrożenie platformy 
społecznościowej Kiwi, dzięki której możemy się łatwo ze sobą komunikować – zarówno 
formalnie, gdyż platforma zapewnia obsługę wniosków administracyjnych i kadrowych 
(eliminując z obiegu papier), jak i nieformalnie, co sprzyja integracji.

EMILIA PIERZCHALSKA, KATARZYNA PUDZIANOWSKA, ALEKSANDRA 
BOROWIK, Biuro Innowacji i Projektów w Compensie

Pomysłowość nieskrępowana ramami 
korporacji

Fot. Kate Promylowa.
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Ubezpieczenia zdrowotne są jednym z obszarów, na które Compensa mocno stawia. 
Mamy produkty indywidualne oraz grupowe. W ofercie posiadamy ubezpieczenie oparte 
na współpracy z LuxMedem, ale też produkt na własnym ryzyku i to właśnie on jest 
w centrum naszej uwagi. Aktualnie w naszym portfelu jest ok. 50 tys. ubezpieczonych. 
Nasza sieć placówek dynamicznie się rozwija. Jest ich już ponad 1600 na terenie całej 
Polski, a do tego oferujemy możliwość refundacji świadczeń odbytych w placówkach 
spoza naszej sieci. Przejęliśmy też obsługę infolinii pod własny dach – wcześniej uma-
wianiem wizyt i likwidacją szkód medycznych zajmowała się zewnętrzna firma. Teraz 
sami zatrudniamy konsultantów, umawiamy wizyty, rozliczamy świadczenia z placówkami. 
Mamy poczucie, że ta zmiana pozwoliła nam jeszcze bardziej podnieść jakość świadczo-
nych usług. Konsultanci czują się częścią firmy, a my z kolei możemy szybciej reagować, 
gdy coś nie idzie wzorcowo.
W zeszłym roku udoskonaliliśmy taryfę, rozszerzyliśmy zakresy ubezpieczeń, 
wprowadziliśmy nowe warianty, m.in. wariant dla seniorów, czyli rodziców i teściów 
pracowników ubezpieczonych w ramach naszej oferty grupowej. W zasadzie zakresy 
naszych produktów są już tak szerokie, że nie ma tu już wiele do zrobienia. Dlatego 
postanowiliśmy ruszyć dalej. Aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom 
naszych ubezpieczonych, ruszyliśmy z szerokim pilotażem usług telemedycznych, 
czyli e-konsultacji z lekarzami i specjalistami medycznymi. W ramach teleme-
dycyny oferujemy naszym ubezpieczonym 3 formy kontaktu z lekarzem: czat, 
wideokonferencję i rozmowę telefoniczną. Dzięki telemedycynie czas oczekiwania 
na konsultację z lekarzem istotnie się skraca – na telekonsultację z internistą lub 
pediatrą nasi ubezpieczeni nie będę oczekiwać dłużej niż 2 h, z lekarzami najbar-
dziej popularnych specjalności zazwyczaj udaje się umówić telekonsultację tego 
samego dnia, a przy rzadszych specjalnościach czas oczekiwania na umówienie 
wizyty nie przekracza 3 dni. Takie rozwiązanie dużo mniej absorbuje klienta, bo nie 
musi dojeżdżać do placówki. Na indywidualnym koncie pacjenta można zamieścić 
dokumentację medyczną, lekarz może wystawić receptę, skierowanie czy zwolnienie. 
Nasi ubezpieczeni bardzo pozytywnie odbierają ten rodzaj świadczeń, tym bardziej 
że my zabiegamy o to, by w żadnym momencie nie mieli wrażenia, że w ten sposób 
chcemy im ograniczyć fizyczny kontakt z lekarzem. My tylko dajemy im taką możli-
wość, podpowiadając, kiedy może ona być szczególnie warta rozważenia – np. gdy 
ubezpieczony potrzebuje jedynie uzyskać skierowanie na badania diagnostyczne, 

skonsultować wyniki już przeprowadzonych badań czy szybko poradzić się w pilnej 
sprawie. Dzięki temu zyskujemy zadowolonych klientów, a jednocześnie dbamy 
o rentowność naszego produktu.
Mając świadomość coraz bardziej atrakcyjnej oferty, mamy też ambitne plany co do 
zwiększania liczby klientów. Naszą grupą docelową są firmy produkcyjne z mniejszych 
miejscowości. Wiemy, że w takich grupach pojawiają się trudności związane z wdroże-
niem programu, ale inne względy przesądzają w naszych oczach o ich atrakcyjności. Ten 
typ klienta jest obecnie naszym klientem docelowym, aczkolwiek oczywiście wychodzimy 
też z ofertami do innych typów firm, np. do wielkomiejskich firm biurowych, i tam rów-
nież sprzedajemy nasze ubezpieczenia. 

MONIKA WITKOWSKA, specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Zdrowotnych 
Compensy

Zdrowotne pod własnym dachem

Fot. Kate Promylowa.

Średni staż pracy w Compensie świadczy o tym, że pracownicy uważają, iż warto się 
z nami związać na dłużej. Kadra menedżerska i kluczowi specjaliści to w większości 
osoby z wieloletnim stażem, ale i na innych stanowiskach mamy załogę, która pracuje 
z nami od lat. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że mamy bardzo stabilnego właści-
ciela, dzięki czemu nie jesteśmy narażeni jako pracownicy na różnego rodzaju wstrząsy 
rynkowe. Nigdy nie było u nas zwolnień grupowych czy innych zagrożeń dla pracow-
ników jak np. widmo sprzedaży spółek. A z drugiej strony – również nasi pracownicy 
muszą czuć się u nas dobrze, znajdować spełnienie swoich ambicji zawodowych oraz 
mieć perspektywę do rozwijania swoich kompetencji, skoro chcą z nami być. 
Stabilność zatrudnienia nie oznacza stagnacji. Wręcz przeciwnie – w związku ze stałym 
rozwojem organizacji, jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły, świeże spojrzenia 
i nowych pracowników. Jeszcze 3 lata temu Compensa była firmą dość konserwatywną, 
tradycyjną, raczej niebędącą liderem technologicznym. Dziś jest zupełnie inna. To 
oczywiście przekłada się i na zespoły, w których pracujemy, i na kompetencje osób, 
których szukamy. Od kilku lat mocno zwracamy uwagę na proaktywność kandydatów i ich 
innowacyjność. Chcemy mieć ludzi, którzy przyniosą nowe rozwiązania i którzy są otwarci 
na zmiany – i to nie tylko w działach kojarzonych z takimi cechami, ale też np. w księgo-
wości czy administracji. 
Bardzo cieszy nas, że te cechy odnaleźliśmy również w naszych dotychczasowych pracow-
nikach – i to zarówno tych reprezentujących młodsze, jak i tych reprezentujących starsze 
pokolenie. Nasz przykład pokazuje, że nie ma prostego przełożenia: młody zespół – inno-
wacyjny zespół, doświadczona kadra – stagnacja i brak chęci zmian. Kiedy organizacja 
weszła w etap transformacji cyfrowej, okazało się, że w naszym zespole drzemie olbrzymi 
potencjał i duch innowacyjności.
Nasza kultura organizacyjna zmieniła się diametralnie, na co w dużej mierze wpłynęły pro-
jekty, których się podjęliśmy, i osoby, które do nas dołączyły, z prezesem Rafałem Mosion-
kiem na czele, który był i jest takim torreadorem zmian i całego procesu cyfryzacji w naszej 

organizacji. Trzeba przyznać, że kiedy w 2017 r. (zaledwie 2 lata temu!) opowiadał nam 
o tym, co będziemy robić, nie dowierzaliśmy. Ale on pokazał, że po pierwsze: musimy, bo 
taki jest nieodwracalny trend w rozwoju, po drugie: możemy, a po trzecie: chcemy i potra-
fimy. A my uwierzyliśmy, że rzeczywiście damy radę. I faktycznie tak się dzieje. 

DOROTA CZERWIŃSKA-RYBSKA, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich 
w Compensie

Stabilność daleka od stagnacji




