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LLata temu do produktów ubezpieczeniowych zaczęto dodawać 
pakiety assistance. Jeszcze wtedy nieznane, miały pokazać kon-
kretną, namacalną wartość ubezpieczenia. Tak, by klienci nie 
do końca mieli poczucie, że tylko wydają pieniądze na składki, 
a nic z tego zakupu nie mają. Holownik, hydraulik, elektryk na 
telefon... wówczas robiło to na klientach wrażenie. 

Dziś assistance mają niemal wszyscy, którzy mają jakieś ubez-
pieczenie. Assistance spowszedniało... A DAS chciałby, by to 
samo stało się z ubezpieczeniem ochrony prawnej.

W POGONI, CHOĆ TRUCHTEM
Na razie ciągle wiele przed nimi, a DAS – choć w ubez-
pieczeniach prawnych jest w czołówce – nadal pozostaje 
małym i niszowym ubezpieczycielem. Wprost też przyznaje, 
że dopiero goni rynek zarówno w kwestii technologii, jak 
i zarządzania siecią sprzedaży. Osadzony niesamowicie mocno 
na niemieckim rynku, również do Polski DAS przyszedł 
z chęcią budowania biznesu opartego na agencyjnej sieci 
wyłącznej. Dziś już doskonale wie, że w Polsce jest to prak-
tycznie niemożliwe, stąd rozwijanie kolejnych nóg sprzedaży: 
multiagencyjnej oraz brokerskiej. Własne punkty agencyjne 
zaczęły bardziej przypominać program franczyzowy – agenci 
dostają pełne wsparcie merytoryczne, sprzedażowe i marke-
tingowe, ale mają też pełną świadomość, że sami odpowiadają 
za swój biznes. Takie rozwiązanie sprawdza się m.in. na Ślą-
sku, gdzie niemiecka sława DAS-a wciąż jest duża. Ale do tej 
sławy jeszcze dojdziemy.

Niszowość i oparcie biznesu na agentach wyłącznych siłą 
rzeczy spowodowało, że firma nie rozwijała się w Polsce tak 
dynamicznie jak inne zakłady ubezpieczeń. Brak współpracy 
z multiagentami spowodował, że systemy sprzedażowe długo 
nie były rozwijane – były po prostu takie, jakie wszystkim 
wystarczały. DAS przespał zachodzące zmiany rynkowe. Dziś 
je nadrabia, ale najpierw musi zbudować od nowa własne 
fundamenty. Tak, by rozwijać się w każdym kanale sprze-
daży. A dopóki trwa budowa, wyniki nie są jeszcze takie, 
jakich wszyscy by sobie życzyli. Te może przyjdą w kolejnych 
latach... o ile DAS zbuduje i w Polsce świadomość ubezpie-
czeniową sięgającą również ochrony prawnej. O tym, jak nie-
łatwo buduje się świadomość, mówimy wszyscy. Tu wyzwanie 
jest o tyle trudniejsze, że trzeba też przedstawić, pokazać, 
uargumentować i sprzedać produkt, którego nazwa na dzień 
dzisiejszy niewiele Polakom mówi...

POZNAĆ NIEZNANE
...a szkoda. Gdyby zastanowić się nad istotą ubezpieczeń 
ochrony prawnej, pewnie mogłyby iść ramię w ramię 
z assi stance czy ubezpieczeniami zdrowotnymi. Przy pierw-
szym porównaniu: ochrona prawna stanowi przecież równie 
doskonały dodatek do masowych produktów. Też namacalnie 
pokazuje, że ubezpieczyciel jest obok swojego klienta, gotów 
pomóc w potrzebie. Przy drugim, pewnie bardziej trafnym 
porównaniu, może uznać, że tak, jak zdrowotne są odpo-
wiedzią na niewydolność polskiej służby zdrowia i drogie 

DAS: 
ten od ochrony prawnej i... naklejki

Bycie monolinerem jest i przewagą, i przekleństwem. DAS wie to doskonale, bo z jednej strony współpracuje z rynkiem 
i nie martwi się konkurowaniem. Ale z drugiej strony – samotnie musi zwiększać ubezpieczeniową świadomość Polaków. 
Ich wiedzę nie tylko o samych ubezpieczeniach, ale o tym jednym, tak mało znanym produkcie: o ubezpieczeniu ochrony 
prawnej. – Karolina ZysK-WiecZoreK

Fot. Kate Promylowa.

Fot. Kate Promylowa.
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Sytuacja DAS-a jako jedynego ubezpieczyciela na rynku skupiającego się wyłącznie na 
ubezpieczeniach ochrony prawnej jest wyjątkowa. Nie uczestniczymy w bezpośredniej 
konkurencji, bo dla pozostałych ubezpieczycieli oferujących ochronę prawną jest to tylko 
jedna z wielu linii, a dla nas to sedno naszej działalności. Mamy ok. 20% udziału w rynku 
ubezpieczeń ochrony prawnej, a przy tym od nas pochodzi ponad 50% ogółu wypłacanych 
odszkodowań w tej grupie. To pokazuje, że dajemy realną ochronę, która dla nas jest całym 
sensem działania, a nie tylko dodatkiem do innych ubezpieczeń. Nasza dbałość o zadowo-
lenie klienta jest szczególnie duża, ponieważ ubezpieczenie ochrony prawnej jest jedynym, 
które wiąże nas z klientem. Jeśli nie będzie on zadowolony z tej ochrony, to zrezygnuje 
z korzystania z naszych usług.
Obecnie naszym głównym celem jest urosnąć – chcielibyśmy jako lider ubezpieczeń 
ochrony prawnej zwiększyć swój udział w rynku, ale też chcielibyśmy, by urósł cały rynek, bo 
mamy poczucie, że wciąż są to ubezpieczenia zbyt niszowe. Cieszy nas więc, że również inne 
firmy częściej zaczynają mówić o ubezpieczeniach ochrony prawnej, bo dzięki temu cały tort 
ma szansę się powiększyć. 
Jako firma przechodzimy obecnie duże zmiany. Przez długie lata opieraliśmy się tylko 
na agencie wyłącznym i liczyliśmy, że ten model będzie się sprawdzał, skoro daje dobre 
wyniki na innych rynkach, na których DAS jest obecny. O ile sieci wyłączne miały rację bytu 
jeszcze w latach 90., to po roku 2000 coraz więcej firm zaczęło odchodzić od tego kanału 
dystrybucji. W DAS nieco dłużej dochodziliśmy do tej zmiany. Oczywiście pielęgnujemy 
naszą sieć wyłączną, ale nie mam wątpliwości, że dziś nie da się rozwijać bez współpracy 
z multiagentami i brokerami. Dlatego zaczęliśmy się coraz bardziej otwierać na niezależ-
nych pośredników. Ta zmiana jest bardzo angażująca, a oprócz niej absorbują nas również 
inne wyzwania, jak np. zmiana systemów informatycznych, przez co nasze zaangażowanie 
w tematy sprzedażowe nie jest jeszcze tak duże, jak być powinno. Ale wiele już udało się 
zrobić i myślę, że wkrótce będziemy już w stanie przekierować naszą uwagę na osiąganie 
coraz lepszych wyników. Grupa Ergo jest świadoma zmian, przez jakie przechodzimy, i darzy 
nas zrozumieniem. Choć oczywiście ambicje są większe i mam nadzieję, że w dalszej per-
spektywie uda nam się je zaspokoić.
Dla takiej firmy jak nasza zmiana modelu dystrybucji jest dużo większym wyzwaniem, niż 
się wydaje. A to dlatego, że nie jesteśmy kolejnym graczem oferującym produkty już znane 
pośrednikom. My wychodzimy do nich z czymś nowym, z czymś, czego muszą się nauczyć, 
i w czego sens muszą uwierzyć. Potrzeba więc wielu spotkań, szkoleń, rozmów, przełamy-
wania niechęci przed nieznanym – tę pracę u podstaw cały czas wykonujemy i widzimy 
jej efekty. Jesteśmy obecni na Kongresie Brokerów, organizowane przez nas śniadania dla 
brokerów cieszą się dużym zainteresowaniem, a z drugiej strony współpracujemy też z coraz 

większą liczbą multiagencji, pojawiamy się na organizowanych przez nie eventach i mamy 
coraz więcej przeszkolonych OFWCA. 
Obszarem, w którym wciąż przed nami wiele pracy, jest też budowanie świadomości u klien-
tów. Część Polaków nie zna ubezpieczeń ochrony prawnej, a jeśli mówi im się o pokryciu 
kosztów rozprawy sądowej, to uznają, że to coś, co ich zupełnie nie dotyczy. Zdecydowali-
śmy się więc na zmiany produktowe i bardzo mocno rozwinęliśmy w ciągu ostatnich dwóch 
lat tzw. doradztwo prawne. Mówimy klientom, że jeśli będą mieli problem z reklamacją 
butów, że jeśli będą chcieli się ubiegać o odszkodowanie za spóźniony lot, że jeśli warunki 
w hotelu okażą się inne niż oczekiwali, to im pomożemy. To są sytuacje, które zdarzają się 
każdemu, przez co ubezpieczenie staje się bardziej namacalne i klient zaczyna się przekony-
wać, że to naprawdę może się przydać. 
Pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście służyć klientom i aby wiedzieli, kim jesteśmy, co 
mamy, i żeby chcieli z naszej oferty skorzystać. Marzy mi się taka sytuacja, że klienci nie 
będą już pytać, co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej, tylko będą sami o nie prosić 
i pytać, w którym towarzystwie najlepiej je wykupić. A pośrednicy będą wtedy mówić: „Oczy-
wiście w DAS-ie”. 

RAFAŁ HISZPAŃSKI, prezes, DAS

Specyfika monolinera 

usługi prywatne, tak ochrona prawna stanowiłaby dokładnie 
takie samo wsparcie, a w kancelariach na dzień dobry można 
byłoby usłyszeć pytanie: „Pan/pani prywatnie czy z ubezpie-
czenia?”. Może nie każdy doświadczy w życiu procesu sądo-
wego (jak i operacji), ale każdemu jakaś porada prawna (oraz 
wizyta u lekarza) z pewnością była kiedyś potrzebna.

Ale wracając do rzeczywistości... Póki co DAS robi, co może, by 
swoimi – niewielkimi przecież – siłami popularyzować ubez-
pieczenia ochrony prawnej. Ma całkiem fajnie prowadzony 
fanpage na Facebooku, gdzie dzieli się historiami swoich klien-
tów i pokazuje, ile dobrego robią ubezpieczenia. Organizuje 
też spotkania z pośrednikami, by pokazać im, że ubezpieczenie 
ochrony prawnej to wart uwagi dodatek do innych umów, ale 
też wyróżnik posiadanej oferty. Pośrednicy nie muszą więc 
szukać klientów, by zarobić jeszcze więcej. Wystarczy, że tym ze 
swojego portfela zaproponują kolejne ubezpieczenie. Od zupeł-
nie niezależnego gracza i za nie takie znów wielkie pieniądze.

MAGIA NAKLEJKI
Sprawiedliwie trzeba przyznać, że DAS nie jest taką zupeł-
nie „no name” firmą. Ktokolwiek jechał lub stał w korku 
za ciężarówką, miał szansę ujrzeć prezentowaną z dumą 
(Naprawdę! Dla kierowców jeżdżących na zachód ta naklejka 
jest powodem do dumy!) naklejkę z logo DAS. Zapewne 
większość z tych „obserwatorów” nie ma zielonego pojęcia, 
że to znak ubezpieczyciela, ale jednak pierwszy, duży krok do 
budowania wizerunku został już samoistnie poczyniony.

Pracownicy DAS-a śmieją się, że to „magiczna” naklejka, 
która zapewnia spokój. Kierowcy tirów wielokrotnie im przy-
znawali, że gdy zostają zatrzymani za granicą przez policję, 
to są dzięki niej inaczej traktowani. Jak? Z dużo większym 
zaufaniem, bo funkcjonariusze wiedzą, że dany kierowca 
– z jakiegokolwiek powodu by nie został zatrzymany do 
kontroli – będzie miał wsparcie prawne oraz językowe. A to 
pomaga znacznie szybciej zamknąć sprawę.

SKROMNY KUZYN
DAS w Polsce nie jest oczywiście dużą firmą, ale powoli 
powiększa swoje struktury. Co ciekawe, w firmie jest 
naprawdę znikoma rotacja pracowników: wiele osób pracuje 
10 i więcej lat. Co sobie cenią w firmie? Pewnie to, że nie 
jest typową korporacją. Może to, że nie ma wyścigu szczurów 
i międzydziałowych rywalizacji – działy są po prostu na to 
za małe, a ludzie już za dobrze się znają i zbyt często współ-
pracują. Trudno też zauważyć, że DAS jest częścią grupy 
Ergo, która tego swojego polskiego kuzyna wcale nie traktuje 
w uprzywilejowany sposób. Wręcz przeciwnie: DAS swoją 
pozycję w Polsce buduje głównie własnymi siłami.

A co w DAS-ie jest najbardziej ujmującego? Chyba ta ich 
świadomość bycia niewielkim, niszowym ubezpieczycielem, 
który próbuje nieść pomoc na jak najszerszą – na ile się da – 
skalę. Konkurowanie ceną, podkradanie klientów, czarowanie 
agentów... to (jeszcze?) nie ich bajka. Za to każdy kolejny 
klient wciąż potrafi szczerze ucieszyć.q

Fot. Kate Promylowa.
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Klienci nie lubią wydawać pieniędzy na ubezpieczenia, bo wydają im się one nienamacalne. 
Póki nie ma szkody, póty pieniądze wydane na składkę wydają się pieniędzmi zmarnowa-
nymi. Dopiero likwidacja szkody uświadamia wartość ubezpieczenia. W ubezpieczeniach 
ochrony prawnej przebiega ona jednak nieco inaczej niż w innych typach ubezpieczeń. 
W części przypadków wykracza ona poza typową ścieżkę: zgłoszenie, weryfikacja, decyzja, 
wypłata. W sprawach z zakresu prawa cywilnego w szczególności dotyczących sporów 
umownych lub dochodzenia odszkodowania wydanie przez nas decyzji wymaga chociażby 
zapoznania się ze stanowiskiem strony przeciwnej. Ale nawet wydanie przez nas decyzji 
ubezpieczeniowej nie oznacza, że sprawa zostaje zamknięta – wręcz przeciwnie: jeśli 
ubezpieczony podejmie decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową, to dla nas sprawa 
dopiero się zaczyna. I wtedy jesteśmy zaangażowani, przez co najmniej kilka miesięcy, 
a nawet kilka lat – wciąż mamy otwarte szkody, które toczą się od 2009 r. Co więcej, sprawa 
może się zakończyć dla ubezpieczonego niekorzystnie, na co my nie mamy żadnego wpływu. 
Pamiętam sprawę klienta, który skierował do sądu sprawę dotyczącą niewypłaconego wy-
nagrodzenia w kwocie ok. 15–20 tys. zł. Sąd przyznał mu rację, niestety egzekucja okazała 
się bezskuteczna. Wytoczył kolejną sprawę przeciwko członkom zarządu firmy zalegającej 
z wypłatą, niestety i w tym przypadku nie udało mu się odzyskać pełnej kwoty. Gdy z nim 
rozmawiałem, był rozgoryczony, że mimo wsparcia z ubezpieczenia ochrony prawnej nie 
udało mu się odzyskać pieniędzy. Zwróciłem mu jednak uwagę na fakt, że koszty samego 
prowadzenia tych spraw, które ponieśliśmy my, jako ubezpieczyciel, już znacznie przekroczyły 
kwotę sporu. „Jakby się Pan czuł, gdyby dochodząc swojej sprawy, musiał Pan jeszcze do-
datkowo wydać tak dużą sumę?” – zapytałem. To otworzyło mu oczy i uświadomiło wartość 
posiadanego ubezpieczenia. 
Nasze wsparcie często nie daje takiej szybkiej satysfakcji finansowej jak w innych ubez-
pieczeniach. To jednak nie zmniejsza jego roli. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy z klientami 
w trudnych sytuacjach. Jesteśmy wtedy, kiedy czują się zagubieni. Pomagamy w materii, 
która jest im zupełnie obca. Dla klienta w trudnej sytuacji duże znaczenie ma to, że cho-
ciażby pomożemy wybrać kancelarię prawną, że w sytuacji sporu zagranicznego staramy 
się zapewnić prawnika mówiącego po polsku, że kierowcy, który miał wypadek za granicą 
opłacimy wsparcie adwokata, opłacimy koszty postępowania czy nawet samych tłumaczeń 

sądowych (które nieraz sięgają naprawdę sporych kwot), pomożemy skontaktować się 
z rodziną, a zdarza się również, że pomożemy opłacić kaucję.
Klienci doceniają nas też za empatię – zarówno w likwidacji szkód, jak i w kancelarii zatrud-
niamy osoby, które potrafią rozmawiać zrozumiale i cierpliwie z klientami. Cenią nas także za 
szybkość działania. To już nie są czasy wysyłania listów – dziś załatwiamy sprawy, wymie-
niając kilka maili w ciągu dnia. Jeśli klient widzi, że ktoś nad jego sprawą czuwa, że szybko 
dostaje odpowiedzi na swoje pytania, to ocenia obsługę pozytywnie. I to jest dla nas bardzo 
ważne, bo na to, czy za te 2–3 lata klient sprawę wygra, nie mamy wpływu. Ale na to, jakie 
ma doświadczenia z obsługi – mamy wpływ i mocno o to dbamy. 

JANUSZ ZEMŁA, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód, DAS

Fot. Kate Promylowa.

Specyfika likwidacji

DAS działa tylko w grupie 17 działu II – ubezpieczeniach ochrony prawnej, co jest zarazem 
błogosławieństwem i przekleństwem. Przekleństwem, bo nie możemy skorzystać z dobro-
dziejstwa upsellingu, który jest na polskim rynku najbardziej skuteczną formą sprzedaży. 
A błogosławieństwem, bo mamy czystą kartę do współpracy z każdym innym ubezpieczy-
cielem – z nikim nie konkurujemy w produktach przynoszących mu najwięcej biznesu, jak 
np. ubezpieczeniach komunikacyjnych, OCP czy przeróżnych OC zawodowych. Zarówno jako 
ubezpieczyciel, jak i jako reasekurator mamy czystość relacji. I jesteśmy bardzo zadowoleni 
ze współpracy z partnerami ubezpieczeniowymi, których obsługujemy. Po drugiej stronie 
stołu mamy bardzo kompetentne i świadome osoby. Dziś rozmowa nie koncentruje się już na 
tym, ile partner zarobi na frontingu, a OP nie jest już tylko agregatorem dodatkowego zysku. 
Dziś rozmawia się głównie o produkcie, jego zaletach – ochrona prawna staje się ważnym 
uzupełnieniem oferty, rzutującym na wynik portfela i na lojalność klientów. Oczywiście nie ma 
co zaklinać rzeczywistości i twierdzić, że klienci sami o ten produkt się upominają. Natomiast 
ochrona prawna zaczyna odgrywać rolę taką, jak kiedyś assistance: dodatku, który sprawia, 
że ubezpieczenie jest choć trochę bardziej namacalne, i który daje szansę do częstszych 
interakcji między ubezpieczycielem a klientem. Co więcej, wsparcie prawne na wczesnym 
etapie sprawia, że po pierwsze ubezpieczyciel w podstawowym produkcie wcześniej wie 
o możliwej szkodzie, a po drugie – czasem dzięki odpowiedniemu poprowadzeniu sprawy 
udaje się w ogóle uniknąć roszczenia, np. z OC zawodowego, czy zmniejszyć jego rozmiar. 
Korzysta na tym zarówno klient, jak i ubezpieczyciel. 
Ale tak naprawdę to, co nas najbardziej wyróżnia na rynku, to dogłębna specjalizacja. To 
m.in. z tego powodu jesteśmy pierwszym wyborem, jeśli chodzi o reasekurację. Jako jedyni 
mamy faktyczną możliwość obsługi szkód za granicą. Nie chodzi o proste wskazówki, jak się 
zachować po kolizji, ale o realną pomoc. Większość zdarzeń wymaga kontaktu z lokalnym 
prawnikiem, a my mamy sieć kancelarii z polskojęzycznymi prawnikami prawie we wszyst-
kich krajach, które są w naszym zakresie terytorialnym. To jest niezwykle istotna przewaga, 
bo klient chce w ubezpieczycielu mieć oparcie tam, gdzie sobie sam nie poradzi. Dla dużego 
przedsiębiorcy z branży transportowej nie jest problemem zapłacić 400 euro mandatu. 
Dla niego wartością ubezpieczenia jest to, że znajdziemy mówiącego po polsku prawnika, 
któremu on będzie mógł zaufać. Wartością jest to, że pomożemy w formalnościach, że 

mamy faktyczną i praktyczną umiejętność przeprowadzenia procesu obsługi szkód, aż po 
proces sądowy. 
Obecnie w ubezpieczeniach z grupy 17 zbiera się na polskim rynku 100–200 mln zł składki. 
To stanowczo za mało jak na rynek tej wielkości. Mocno pracujemy nad tym, by ochronę 
prawną popularyzować, m.in. poprzez podlegające mi kanały: brokerski oraz B2B. Trzymamy 
też kciuki za innych ubezpieczycieli, bo im więcej się o ochronie prawnej mówi, tym bar-
dziej rośnie świadomość i znajomość produktu, a zarazem liczba zapytań – tak u naszych 
kolegów, jak i u nas. Tych wzrostów życzę więc wszystkim zaangażowanym w krzewienie 
ubezpieczeń ochrony prawnej.

ROBERT SZYWALSKI, dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji, DAS

Fot. Kate Promylowa.

Ochrona prawna: wiemy, jak to się robi
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W sprzedaży agencyjnej DAS opiera się obecnie na dwóch filarach: sieci własnej i multiagencjach. 
Przez długi czas bazowaliśmy na agentach wyłącznych, jednak jak wiadomo, obecnie utrzymanie, 
a tym bardziej rozwijanie sieci wyłącznej graniczy z cudem. Na tę chwilę współpracuje z nami w tym 
modelu ok. 150 pośredników i są to agenci crème de la crème – świetnie przygotowani, mający 
ogromną wiedzę produktową i dużą bazę klientów, a także bardzo mocno związani z DAS-em (niektó-
rzy współpracują z firmą od samego początku). W ubiegłym roku zmieniliśmy strukturę organizacyjną 
w ramach departamentu sprzedaży agencyjnej. Odeszliśmy od tzw. oddziałów regionalnych, które 
nie były dostatecznie efektywne, i zdecydowaliśmy się na wystandaryzowane własne punkty sprze-
dażowe na zasadzie franczyzy. Dajemy więc agentom wyłącznym wsparcie od strony wyposażenia 
lokalu czy działań marketingowych. Dynamika sprzedaży, którą odnotowaliśmy w punktach franczy-
zowych, potwierdza słuszność tej formuły. Planujemy rozwijać sieć głównie w największych miastach 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, na którym DAS jest wyjątkowo silny.
Z kolei we współpracy z multiagencjami zdajemy sobie sprawę, że stanowimy tylko uzupełnienie do ich 
podstawowego obszaru działalności. Wiemy więc, że aby sprzedawali nasze produkty, muszą one być 
dla agenta miłe, łatwe i przyjemne, a dla klienta zrozumiałe i potrzebne. Rozumiemy, że agent może 
czuć się mniej pewnie w sprzedaży ubezpieczenia ochrony prawnej, które nie jest tak znane w społe-
czeństwie jak inne typy ubezpieczeń. Dlatego służymy wsparciem na każdym etapie i w każdej kwestii.
Multiagenci przywiązują się do ubezpieczyciela, z którym im się dobrze współpracuje, 
i chętnie sprzedają wiele produktów z jego palety. My jako monoliner nie możemy im zapro-

ponować szerokiego wachlarza ofertowego. Ale z drugiej strony, to nasza zaleta – nie mając 
właściwie konkurencji w naszym produkcie, nie kanibalizujemy sprzedaży, którą agent realizuje 
dla innych ubezpieczycieli. Nie rywalizujemy więc z „zaprzyjaźnionymi” ubezpieczycielami 
danego agenta, tylko dajemy mu okazję do powiększenia sprzedaży – a tym samym prowizji 
– na tej samej bazie klientów. To szczególnie istotne w dobie spadających stawek i idącego za 
tym spadku wynagrodzenia agentów.

ANETA BANAŚKIEWICZ, kierownik ds. współpracy z siecią własną, DAS
TOMASZ ZAWADZKI, kierownik ds. współpracy z multiagencjami, DAS

Sprzedaż na dwóch nogach

Obecnie w DAS pracuje prawie 60 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Są to reprezentanci 
różnych pokoleń, z przewagą tzw. Igreków, czyli osób urodzonych po roku 80. Średni staż pracy to 
prawie 7 lat, a ok. 35% osób pracuje u nas dłużej niż 10 lat. Fluktuacja jest na stosunkowo niskim 
poziomie. Jesteśmy więc organizacją o stabilnej strukturze zatrudnienia, z zachowaną różnorod-
nością tak pod względem wieku, jak i pod względem stażu. Wspólnie pracują tu osoby z różnych 
pokoleń, wspierając się i ucząc od siebie wzajemnie. 
DAS to miejsce pracy, w którym ważny jest człowiek. Nie mamy spisanych zasad postępowania, 
ale kultura organizacyjna sprawia, że tu się dobrze pracuje. Jesteśmy firmą o płaskiej strukturze 
organizacyjnej, gdzie styl pracy i komunikacji członków zarządu i kadry menedżerskiej z pracowni-
kami kreuje klimat współpracy obowiązujący w całej firmie. Oczywiście stawiamy też wymagania 
i koncentrujemy nasze działania na realizacji celów, ale unikamy niepotrzebnych stresorów, silnej 
rywalizacji, „wrzucania od razu na głęboką wodę” nowych pracowników i innych czynników, które 
sprawiają, że ludzie źle się czują w organizacji.
Nie nazwałabym klimatu panującego w DAS-ie atmosferą rodzinną, bo nie o taki rodzaj relacji 
nam chodzi. Natomiast z pewnością mogę określić panującą tu atmosferę jako dogodną do pracy. 
Stawiamy na to, żeby ludzie nie mieli wrażenia, że są tylko trybikami w organizacji, aby mieli 
poczucie sensu prowadzonych działań, brali za nie odpowiedzialność, otwarcie się ze sobą komu-
nikowali i żeby nie bali mówić o swoich błędach. Bo każdy, kto się uczy, ma prawo je popełniać. 
Ze względu na rozmiar firmy część menedżerów pełni zarówno funkcje zarządcze, jak i wykonuje 

konkretne zadania eksperckie, będąc wsparciem merytorycznym dla swoich zespołów. Aktualnie 
prowadzimy też dwa duże projekty ogólnofirmowe, w związku z czym hierarchia formalna prze-
plata się z projektową. Pracownicy muszą i chcą ze sobą współpracować, wymienić się swoimi 
opiniami i pomysłami, aby ostatecznie wypracować wspólne rozwiązanie. Oczywiście czasem 
niezbędne jest podjęcie decyzji przez przełożonego, ale z pewnością w tej firmie nikt nie boi 
się powiedzieć: „ja się z tym nie zgadzam, ja bym to zrobił inaczej”. Wierzymy, że rozmowa jest 
podstawą budowania wzajemnego zaufania.

BEATA PIETRZYKOWSKA, HR Manager, DAS

Fot. Kate Promylowa.

W atmosferze pracy

Ubezpieczenia ochrony prawnej to produkt, który nie jest powszechnie znany. Jako dział marke-
tingu mamy więc podwójne zadanie – nie tylko wspieramy sprzedaż, ale też w pewnym sensie 
niesiemy kaganek oświaty. Budujemy świadomość ubezpieczeniową, ale też świadomość prawną. 
Prowadzimy coroczne badania, podczas których pytamy, ile razy ankietowani mieli problem 
prawny, jak często chcieliby skorzystać z prawnika, jak często mieli do czynienia z sądem. Okazuje 
się, że Polacy często potrzebują pomocy prawnej. Trzeba jednak uświadomić im tę potrzebę 
i pokazać, że mamy produkt, który będzie dla nich dobrym rozwiązaniem.
W komunikacji do pośredników i do klientów staramy unikać zarówno żargonu ubezpieczeniowego, 
jak i prawniczego. Jest to – trzeba przyznać – wyzwaniem w firmie, w której znaczna część pracow-
ników to prawnicy. Chcemy się jednak komunikować jak najprościej i jak najbardziej zrozumiale – tak 
w bezpośrednich relacjach z klientami, jak i w materiałach przez nas przygotowywanych. Chętnie 
sięgamy po przykłady realnych szkód, bo to one najbardziej przemawiają do klienta i pokazują, na 
czym to ubezpieczenie właściwie polega. Dział likwidacji szkód jest dla nas skarbnicą inspiracji.
Zdecydowaliśmy się także na posługiwanie się w materiałach marketingowych nazwą DAS, 
podczas gdy formalnie jesteśmy D.A.S. Rezygnujemy też z wymawiania nazwy tak jak skrótowca 
[de-a-es] na rzecz dużo bardziej rozpowszechnionej i naturalniejszej dla klientów i pośredników 
wymowy [das]. Postanowiliśmy też zmienić nasze główne hasło, które dotychczas brzmiało: 
„Prawo po twojej stronie”. Teraz pojawia się: „Ubezpieczenia prawne na każdy dzień”. Zależało 
nam bowiem na tym, żeby dla klientów od razu było jasne, że jesteśmy ubezpieczycielem, a nie 

kancelarią prawną. Chcieliśmy też podkreślić to, co jest naszym wyróżnikiem – nasze ubezpie-
czenie może przydać się każdego dnia dzięki usługom doradczym i poradom telefonicznym. 
W materiałach marketingowych będziemy również używać określenia „ubezpieczenia prawne” 
zamiast „ubezpieczenia ochrony prawnej”, bo jest to łatwiejsze do przyswojenia. 
Ubezpieczenia same w sobie nie są dla klientów łatwe i nie chcemy ich dodatkowo komplikować. 
Dzięki prostszej komunikacji, staramy się ułatwić zrozumienie idei ubezpieczeń prawnych.

ALICJA GRUSZKA, starszy specjalista ds. budowania wizerunku marki, DAS
KRZYSZTOF PIOTROWSKI, kierownik Działu Marketingu, DAS

Fot. Kate Promylowa.

Prosto o tym, co niełatwe




