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Z WIZYTĄ

MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY

Podróż dookoła
Europy
Aby bliżej poznać Europę Ubezpieczenia, koniecznie trzeba wybrać się na wycieczkę do Wrocławia. Tam, z pięter najwyższego
polskiego budynku (który kłóci się o to miano z PKiN) można i popatrzeć na piękne miasto, i nieco inaczej spojrzeć na
ubezpieczenia. – Karolina Zysk-Wieczorek

S

Stary Ląd, Stary Kontynent, kolebka cywilizacji... lubimy myśleć
o Europie jako o czymś pierwotnym. I w tej swojej pierwotności
raczej czymś zastałym, ugruntowanym, sprawdzonym. W tym
kontekście trudno zrozumieć, dlaczego nasza ubezpieczeniowa,
wrocławska Europa tak właśnie się nazywa. Z zastałością i starym ładem niewiele ma wspólnego.
25 LAT
W 2020 r. Europa obchodzi swoje 25-lecie. Chociaż przez cały
ten czas na rynku, w branży, u konkurentów i w samej Europie
zmieniło się wiele, to chyba najbardziej dynamiczne są ostatnie
lata. Firma, która wyrosła z typowego bancassurance, musiała
wypłynąć na szersze, pozabankowe wody. Jak tłumaczą „Europejczycy”: bo bancassurance zbliżyło się do ściany. To ich jednak
nie zniechęciło. Wręcz przeciwnie: pozwoliło wyzwolić kreatywność, by poszukiwać nowych obszarów. Ale po kolei...

Fot. Dawid Skoczylas

Możliwe, że niewiele osób już pamięta, że Towarzystwo Ubezpieczeń Europa powstało 25 lat temu jako ubezpieczyciel
węglowy. Coś jednak nie do końca zadziałało i firma nie zdobyła
finansowania. Wtedy pojawił się Europejski Fundusz Leasingowy i uczynił z Europy inhouse’owego ubezpieczyciela. Tak
też zaczęła się przygoda Europy z Leszkiem Czarneckim, który
wprowadził ją na bankowe ścieżki. Jednak nie od razu, gdyż
najpierw – ze względu na wcześniejsze relacje – Europa zajęła się
współpracą z rynkiem wschodnim (przede wszystkim Białoruś,
Ukraina), głównie w zakresie Zielonej Karty. Ma więc historyczne kompetencje do zajmowania się ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Póki co nadal korzysta z nich tylko przy likwidacji
szkód w ramach Zielonej Karty i szerzej nie chce wchodzić

w ten segment, ale z pozwolenia na działalność na pewno nie
zrezygnuje. Nie dlatego, że przypis z OC kusi, ale dlatego, że
nigdy nie wiadomo, jakiego produktu zażyczy sobie partner.
DO USŁUG!
A partnerzy biznesowi mogą na Europę liczyć w wielu aspektach. Potrzebny produkt ubezpieczeniowy uszyty na miarę?
Europa nigdy nie mówi „nie”. Dziś tak podchodzi do biznesu:
chce być elastyczna, szybka w działaniu i odpowiadać na
potrzeby, które pojawią się właśnie w tym momencie. Chce,
by partnerzy wiedzieli, że mogą do niej przyjść z każdym
pomysłem. Zresztą... gdy ma się na półce 300 aktywnych
OWU, a w „magazynie” pewnie jeszcze więcej wycofanych
produktów lub niewdrożonych projektów, to niewiele pomysłów jest w stanie zaskoczyć. Nierzadko się zdarza, że Europa
już na drugi dzień przynosi „z zaplecza” gotowe rozwiązanie
dla partnera.
Aby mieć tak otwarte podejście, potrzebny jest odpowiednio kreatywny, zaangażowany zespół. Europa może się takim
pochwalić. Ponad 20 osób poznanych podczas Miesięcznikowej
wizyty we wrocławskiej siedzibie Europy tylko to potwierdziło.
Wszyscy pełni zapału, każdy nieszablonowy... Co pewnie też dla
pracowników ważne, ich pasje mają wpływ na biznes. Ubezpieczenia dla biegaczy, gdy część firmy biega (zapalonym biegaczem
jest zresztą sam prezes Marat Nevretdinov – pracownicy z dumą
podkreślają, że ich szef ukończył zawody ironman). Ubezpieczenia dla graczy, bo część firmy gra. I co najważniejsze, każdy
ma swoje pole do zagospodarowania. Ogromna w tym zasługa
zarządu, który pozwala swoim ludziom działać. Zdaje się, że ma
też do nich bardzo duże zaufanie. To widać.

Fot. Dawid Skoczylas
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We wrocławskiej centrali pracuje ponad 300 osób, w warszawskim, „zarządowym” oddziale jakieś 25. Jest więc siłą rzeczy
tak, że to Warszawa udaje się do Wrocławia, rzadziej na odwrót.
Jednak tak jak w Warszawie, także we Wrocławiu firma mierzy
się z trudnym rynkiem pracy. Tradycyjnie: w zakresie IT, ale
również w zakresie specjalistów od finansów. Jest jednak pewna
aura, która do Europy przyciąga – również młodych, o których
przyzwyczailiśmy się w branży mówić, że ubezpieczenia ich nie
pociągają. Ewidentnie coś w tej firmie atrakcyjnego musi być,
skoro również czołowy branżowy dziennikarz zdecydował się
parę lat temu przejść „na drugą stronę” właśnie do Europy, obejmując funkcję rzecznika prasowego.

produkty ubezpieczeniowe i przeczyć utartym schematom.
Chce pokazać, że da się przygotować ofertę ubezpieczeniową
dla młodych, i chce udowodnić, że ubezpieczenia mogą być
nowoczesne.
Zresztą, jest to ubezpieczyciel, który lubi robić wszystko inaczej,
na odwrót. Gdy inni ubezpieczyciele zmagają się z dopasowaniem sprzedaży tradycyjnej do online i próbują zmierzyć się
z omnikanałowością, Europa otwiera się na kanały tradycyjne
i chce uczynić z nich alternatywę dla swojej oferty w sieci. Gdy
inni ubezpieczyciele wciąż dyskutują, jak efektywnie wykorzystywać dane o kliencie, we Wrocławiu od dawna to robią. Bo
Europa generalnie woli robić, a nie gadać.

BLIŻEJ MAJĄTKU
Jasne, że za Europą ciągnie się poufekowy odór. Jest przecież
jednym z tych ubezpieczycieli, których najczęściej wymienia się
w kontekście pozwów o opłaty likwidacyjne. Podobnie jak zastój
rynku bancassurance, to też Europy mimo wszystko nie stopuje.
Widać za to wyraźny odwrót od życiówki w stronę ubezpieczeń
majątkowych. Travel, affinity, gwarancje kontraktowe, ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenia dla graczy – dziś raczej o tym woli
rozmawiać. I na tym skupiać swoją energię.

Stąd wchodzenie w nisze i obszary, którymi wcześniej ubezpieczenia się nie interesowały. Pozycja w grupie Talanx, bycie
w Polsce małym bratem wielkiej Warty (a co za tym idzie:
mniejsze skupienie właścicieli), pozwala Europie na to, o czym
większość ubezpieczycieli z zagranicznymi centralami tylko
marzy: na swobodę działania. Wręcz start-upową. To dzięki temu
Europa nie musi się tylko przyglądać rynkowym trendom. Gdy
widzi nową szansę: po prostu próbuje. Z pełną świadomością,
że testy mogą się nie udać. Najważniejsze, by z tych nieudanych
w porę się wycofać... lub zastanowić się, jak zmodyfikować
pomysł, by jednak zadziałał. Cel, jak u każdego rynkowego gracza, jest prosty: trzeba zarabiać. q

Europa nie pręży przy tym muskułów. Doskonale zna swoje
miejsce w tabeli, zdaje sobie sprawę z własnych możliwości.
Nie zapowiada, że odmieni rynek. Ale próbuje odmieniać

Wrocławska perspektywa
Jesteśmy firmą, której puls bije w dwóch miastach: we Wrocławiu i w Warszawie. Prawda
jednak jest taka, że Europa „u siebie” jest we Wrocławiu, gdzie najlepiej czuje się to, co
dzieje się w firmie. To we Wrocławiu ludzie pracują nad konkretnymi projektami i tu powstają
nasze pomysły.
Dlatego też co tydzień zarząd spotyka się właśnie we Wrocławiu, bo tutaj perspektywa
i odbiór są lepsze niż z 33. piętra warszawskiego biurowca. W Warszawie pracujemy z oczywistych względów korporacyjnych, związanych m.in. z utrzymywaniem relacji biznesowych
i urzędowych. Robimy to w stolicy, by Wrocław mógł w spokoju działać i robić to, co potrafi
najlepiej: być kreatywnym, innowacyjnym i odważnym.
Nasza wrocławska kadra cechuje się wielką motywacją, by robić rzeczy ciekawe, nietypowe,
niszowe. Wiemy, że inni ubezpieczyciele potrzebują sprawdzać nowinki, obserwować,
czekać, wolą być „followersami”. My staramy się od razu je podchwytywać i działać – oczywiście w ramach możliwości średniej wielkości firmy. Wierzymy, że właśnie w tym tkwi nasza
szansa. W branży ubezpieczeniowej wszyscy chcą mierzyć się z potentatami i walczyć z nimi
o rynek. My szybko zrozumieliśmy, że oprócz tych tradycyjnych, dużych obszarów biznesowych, są też liczne, mniejsze przyczółki do zagospodarowania przez ubezpieczenia. Widzimy,
jak z takiego niepozornego czasem pomysłu powstaje bardzo obiecujący biznes.
MACIEJ KLOZE, wiceprezes Europy Ubezpieczenia

Europa jest pomysłową kobietą
Branża ubezpieczeniowa jest dosyć sfeminizowana, ale udział kobiet w strukturze zmniejsza
się wraz z kolejnymi szczebelkami. W Europie wygląda to inaczej. Oczywiście kobiety standardowo dominują w obszarach operacyjnych, a w IT mamy głównie mężczyzn (choć i tam
coraz więcej kobiet), jednak na stanowiskach menedżerskich firmie udało się zachować
mniej typowe proporcje. W przypadku osób zarządzających poszczególnymi obszarami
większość stanowią kobiety, zaś w zarządzie podział jest bardzo prosty: 50% na 50%.
Wierzę, że rozłożenie pierwiastków żeńskich i męskich wpływa na naszą kreatywność. Chyba
zresztą właśnie z niej słyniemy wśród naszych partnerów, bo nierzadko nasze prezentacje
kończą się pytaniem: skąd wy bierzecie te wszystkie pomysły na produkty?!
Taka jest nasza konieczność. Kreatywność to po pierwsze ludzie, ale kreatywność rozwija się
również wtedy, gdy przechodzi się przez trudności. Kanał bancassurance, z którego wyrośliśmy, ograniczył swój udział w dystrybucji ubezpieczeń, stąd nasze ciągłe poszukiwania
nowych miejsc, w których możemy być potrzebni.
MAGDALENA MARCINIAK, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu
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Wyjść szerzej poza DNA
W ostatnich latach miały miejsce istotne zmiany w otoczeniu prawnym, które gruntownie zmieniły sytuację na rynku
bancassurance. Ten zaś od zawsze stanowił DNA Europy.
Zmieniło się także otoczenie biznesowe – nastąpiła konsolidacja banków, niektóre marki zniknęły, inne skupiają się na
partnerstwach z podmiotami ze swoich grup kapitałowych. To
ogranicza możliwości działania. Dlatego zaczęliśmy myśleć
szerzej – wyszliśmy poza bancassurance w ścisłym rozumieniu
tego słowa. Zaczęliśmy dostarczać do banków nie tylko ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi, ale rozszerzyliśmy naszą ofertę o polisy stand alone. Współpracujemy także
z firmami leasingowymi, instytucjami pożyczkowymi czy brokerami. Szeroko patrzymy na możliwości dosprzedaży produktów,

zarówno offline, jak i online. Dostarczamy partnerom nie tylko
produkty, lecz także całe know-how, jak sprzedawać w różnych
kanałach przy różnych możliwościach kontaktu i interakcji
z klientem. Nasze spojrzenie na partnerów, klientów, produkty
jest obecnie znacznie szersze, niż to miało miejsce w czasach
„starego” bancassurance.
Europa znana jest z tego, że tworzy produkty szyte na miarę.
Patrząc na ostrą konkurencję na rynku, musimy dysponować
mocnymi wyróżnikami, które pozwolą przyciągnąć do nas
partnerów, poszukujących nowych przewag konkurencyjnych
czy świeżego podejścia. Dlatego proponujemy im produkty,
które nie są kalką tego, co już jest na rynku. Tworzenie produktów to nie wszystko – wspieramy partnerów również na każdym

etapie wdrożenia produktu, w szczególności w relacji z siecią
sprzedaży podczas szkoleń, warsztatów czy spotkań indywidualnych. Współpraca z całą siecią, na każdym poziomie, jest dla
nas istotna, bo dystrybucja buduje naszą przewagę. Wsparcie
sprzedaży jest jednym z tych aspektów, które zdecydowanie
wyróżnia nas na rynku.
RENATA KOPEĆ, wicedyrektor Departamentu Instytucji
Finansowych
ŁUKASZ PITAS, key account manager w Departamencie
Instytucji Finansowych
MAŁGORZATA KULIŃSKA-SCZOGIEL, dyrektor
Departamentu Rozwoju Sieci Sprzedaży

Zmieniamy się zgodnie z oczekiwaniami klientów
Jednym z elementów strategii Europy jest działanie zgodnie
z koncepcją: „Klient w centrum uwagi”. Naszym celem jest
dbanie o zadowolenie klientów oraz budowa długofalowych
relacji opartych na partnerstwie i zaufaniu. Z tego powodu
od ponad 2 lat w strukturze Europy funkcjonuje Biuro
ds. Relacji Klienckich, które wspiera i rozwija proklienckie
działania w całej firmie. Dbałość o relacje z klientami nie
jest działaniem jednorazowym. Dla nas to filozofia oparta
o customer experience management (CXM), czyli zarządzanie doświadczeniem klienta, oraz ciągły dialog. Zgodnie
z nią każdy pracownik Europy ma wpływ na to, jak postrzega
nas klient. Wdrażamy inicjatywy wewnętrzne, które mają
„Europejczykom” przybliżyć tę filozofię i zachęcić ich do
aktywnego angażowania się w proklienckie działania.
Od kilku lat korzystamy z badania NPS, które pozwala
skutecznie słuchać głosu klienta. Badanie obejmuje
3 podstawowe punkty styku klientów z naszą firmą: zakup
ubezpieczenia przez stronę internetową, proces likwidacji

szkód oraz kontakt telefoniczny z infolinią obsługową. Każdy
głos klienta analizujemy. Razem stanowią one podstawę do
zmian w procesach, które mają być jak najbardziej przyjazne
dla klientów. Muszę podkreślić, że naszymi klientami są
również partnerzy biznesowi. Ich także prosimy o ocenę
współpracy oraz produktów, jakie wspólnie oferujemy klientowi końcowemu. Pozwala to spojrzeć na wspólną ofertę
oczami wszystkich uczestników procesu.
Innym działaniem, które ma wspierać wdrożenie filozofii
CXM w Europie, jest „Akademia Wokół Klienta”, dedykowana pracownikom infolinii. To cykl szkoleń merytorycznych
i jakościowych. Prowadzimy również warsztaty z przyjaznej
komunikacji. Chcemy komunikować się językiem prostym
i zrozumiałym dla wszystkich uczestników dialogu. Dotyczy
to nie tylko komunikacji za pośrednictwem infolinii, ale
także dokumentów, które przekazujemy klientom i partnerom. Język, którego w nich używamy, ma być zrozumiały
dla odbiorcy. Nasze podejście zaowocowało zdobyciem

Człowiek i automatyzacja
Na przestrzeni ostatnich 5 lat bardzo zmieniły się warunki
i otoczenie biznesowe – większość działań ubezpieczycieli nie
odbywa się obecnie bez IT. Kolejka interesantów do działu IT
robi się coraz dłuższa. Nie inaczej jest w strukturach dedykowanych obsłudze klientów. W szerokiej palecie produktów, które
oferuje Europa, udało nam się wypracować pewne ustandaryzowane narzędzia. Poczyniliśmy znaczne inwestycje w procesy
– usprawnienia, które pozwalają nam ograniczać konieczność
zaangażowania człowieka i przesuwać zasoby do innych
zadań. Automatyzacja jest ważna, ale człowiek – zdecydowanie
ważniejszy. Dzięki inwestycjom w optymalizację, możemy
przyjmować i obsługiwać więcej szkód, a ich liczba z roku na
rok rośnie. W 2019 r. zanotowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost
udziału w rynku ubezpieczeń turystycznych i skonsumowaliśmy
to w postaci 20-procentowego wzrostu szkód. Wszystkie udało

nam się obsłużyć przy zachowaniu wysokich parametrów
likwidacyjnych i pozytywnych ocen klientów.
Strategia Europy zakłada szeroko rozumiane upraszczanie
procesów i profesjonalizację obsługi. Niedawno uporządkowaliśmy nasze struktury i połączyliśmy niektóre departamenty,
unifikując obszar obsługi klientów i partnerów. Pion Obsługi
Klientów i Operacji jest obecnie największym (po Pionie
Rozwoju Biznesu) obszarem w Europie, liczącym blisko
90 osób. Obejmuje likwidację szkód, reklamacje, wsparcie
procesów i sprzedaży oraz call center. Działamy po to, by
zapewnić jak najlepszy serwis, elastyczny i przyjazny klientowi
oraz partnerom.
BARTOSZ DĄBROWSKI, dyrektor Pionu Obsługi
Klientów i Operacji
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Sprofilowani
Aby współpraca w ramach affinity przynosiła korzyści, kluczowe
jest rozumienie partnerów i ich biznesu, spełnianie potrzeb
i sprostanie oczekiwaniom. Dla Europy kluczowym rynkiem
affinity jest obecnie klasyczny segment sprzedawców RTV/AGD
oraz urządzeń mobilnych. Od kilku lat współpracujemy w tym
obszarze m.in. z iDream, które jest dystrybutorem telefonów
iPhone na polskim rynku. Jesteśmy bliscy uruchomienia
współpracy w zakresie ubezpieczania telefonów dwóch innych
topowych marek. Do naszych partnerów należą także: Neonet,
Fotojoker, Payback, Skaycash, Euronet czy organizatorzy imprez
biegowych, za pośrednictwem których dystrybuujemy polisy
sportowe.
Kolejnym krokiem w rozwoju naszej oferty będzie nowa
aplikacja mobilna, która umożliwi zakup ochrony w modelu
pay-as-you-use. To pokazuje, że oprócz rozwoju sprzedaży
w modelu B2B, jesteśmy zainteresowani także rozwijaniem
oferty dla klientów indywidualnych. Rozpoczęliśmy od kanału
online – to nie tylko nasza specyfika, lecz także przewaga.
Większość organizacji buduje online, mając już inne kanały, co
często wiąże się problemami, m.in. z niechęcią do oddawania
swoich klientów. Poza tym całe zaplecze prawne i logistyczne

jest przygotowane pod inne kanały. W Europie jest odwrotnie.
U nas produkty, komunikacja, aspekty administracyjno-prawno-logistyczne są od razu przygotowywane pod online,
a narzędzia nieinternetowe otwieramy tylko wtedy, kiedy jasno
wynika to z potrzeb klienta.
W ciągu ostatniego roku sprzedaż online wzrosła nam o prawie
80%. Celem Europy jest takie informowanie klienta o produkcie,
by informacja trafiła do niego w momencie, w którym akurat
tego potrzebuje. Eksperymentujemy z hasłami w wyszukiwarce,

skupiamy się na precyzyjnym targetowaniu, bo z „atakowaniem”
klienta reklamami online nie można przesadzać. Zwiększamy
nie tylko sprzedaż, lecz także konwersję na stronie internetowej.
W najbliższych planach mamy wprowadzenie kolejnych narzędzi
online i jeszcze lepsze profilowanie komunikacji z klientami.
KRZYSZTOF PAŹDZIOREK, dyrektor Departamentu
Partnerów Affinity
DOMINIK MARZEC, kierownik Biura E-commerce

Setki produktów, dziesiątki wdrożeń
Największą porażką produktowca byłoby stworzenie i wdrożenie produktu, który się nie sprzeda. By takich sytuacji
uniknąć, poważnie podchodzimy do przygotowań jeszcze
przed rozpoczęciem prac nad produktem. Stałym elementem procesu tworzenia produktów są dla nas szeroko
zakrojone badania jakościowe i ilościowe – sprawdzamy
oczekiwania klientów, poznajemy ich potrzeby i wyobrażenia
dotyczące produktu i analizujemy również próg odporności
cenowej. Krótko mówiąc – sprawdzamy, co ma szansę
się sprzedawać. Pomysły na produkty pochodzą nie tylko
od nas samych, ale z uwagi na nasz model biznesowy
uważnie obserwujemy rynek i słuchamy potrzeb partnerów.
Stąd nie tworzymy ubezpieczeń w próżni, tylko zderzamy
koncepcje z rzeczywistością. Np. w ubezpieczeniach dla
małych przedsiębiorstw bardziej stawiamy na transparentność zakresu i korzyści z niego płynące niż jego złożoność.
Klientowi tego segmentu trzeba raczej podpowiedzieć,
jakie klauzule dodatkowe mogą się przydać w prowadzonej
działalności, niż zarzucić obszernym zakresem produktu,
który będzie niósł korzyści niezrozumiałe dla klienta.

Kiedy już zderzymy pomysł na produkt z potrzebami
klientów, zderzamy go z rzeczywistością ubezpieczeniową,
czyli wymogami ustawowymi i regulacyjnymi. W tym celu
zapraszamy do stołu naszych ekspertów m.in. z obszarów
wycen aktuarialnych, identyfikacji i oceny ryzyka, prawa,
compliance, likwidacji szkód, rozliczeń, dystrybucji czy
wdrożeń. Taka odprawa ofertowo-produktowa jest dobrą
okazją, by opowiedzieć o produkcie wszystkim interesariuszom, przedstawić koncept produktu i stojące za nim
intencje. Sama odprawa daje możliwość zebrania uwag
i wątpliwości, a jednocześnie ułatwia późniejszy proces
tworzenia i opiniowania dokumentacji. Do samego procesu tworzenia dokumentacji produktowej podchodzimy
z wyjątkową starannością – wspieramy się dedykowanym
narzędziem informatycznym, w którym rejestrujemy wszelkie
zmiany w dokumentacji, uwagi interesariuszy oraz zbieramy
akcepty poszczególnych działów, czego zwieńczeniem jest
gotowy, ostateczny dokument.
Tworząc produkty, nie idziemy na skróty. Ale i też nie zwalniamy
tempa. Na tę chwilę mamy aktywnych ponad 300 WU i OWU,

w tym dwa dla produktów innowacyjnych w skali rynku. Pracy
mamy sporo, ale dzięki jasnym standardom i wewnętrznym
procedurom, których się trzymamy, jesteśmy z niej dumni.
MAGDALENA KOZDROŃ, dyrektor Departamentu
Rozwoju Produktów

Optymalizacja implementacji
Tak, jak zmienia się otaczający nas świat, tak zmienia się
Europa. Nie zamykamy się w swoich przyzwyczajeniach,
tylko ciągle zastanawiamy się, jak działać lepiej i sprawniej. Nowe technologie, nowe kanały sprzedaży oraz krótki
time to market to obecnie nasze priorytety. Stąd narodził
się pomysł, by oddzielić operacyjnie tworzenie produktów
od ich wdrażania, aby proces implementacji produktów
był bardziej efektywny we wszystkich kanałach sprzedaży.
W odpowiedzi na to został utworzony Departament Implementacji Produktu, którym zawiaduję.
Obecnie portfel projektów z obszaru Pionu Rozwoju Biznesu
to zarówno projekty sprzedażowe, jak i optymalizacyjne.
Projekty prowadzone na nasze wewnętrzne potrzeby oraz
te, które prowadzimy we współpracy z naszymi partnerami
biznesowymi. Poprzez umiejscowienie wszystkich projektów
w jednym miejscu możemy kompleksowo monitorować
postępy prac, szybko reagować na zmieniające się potrzeby

i zasoby w poszczególnych projektach. Optymalnie wykorzystywać rozwiązania i narzędzia technologiczne już wcześniej
przygotowane.
W celu nadania wagi poszczególnym projektom spotykamy
się na komitetach priorytetów – spotkaniach, w których biorą
udział przedstawiciele z różnych działów. Ustalamy wspólnie,
na czym się skupić, które projekty wymagają przyspieszenia,
jakich zasobów z innych obszarów firmy będziemy potrzebowali. Komitety są dla nas bardzo skutecznym narzędziem
zarządzania pracą. Nie jesteśmy bowiem sztywno nastawieni
na raz ustalony cel, tylko na bieżąco – w okresach dwutygodniowych – decydujemy o kolejnych priorytetach. Ponieważ
wiele projektów powstaje u nas interdyscyplinarnie, dużym
wsparciem jest dla nas korzystanie z Concept Paper, czyli
dokumentu zbierającego wszystkie najważniejsze wymagania
do projektu od wszystkich interesariuszy. To wszystko sprawia,
że możemy działać efektywnie i sprawnie.
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Z WIZYTĄ

MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY

Od nowicjusza do rynkowego bohatera
Na rynku ubezpieczeń turystycznych rozpoczęliśmy działalność ponad dekadę temu. Przez ten czas praktycznie
w każdym roku rośliśmy dwucyfrowo i dotarliśmy do czołówki
największych ubezpieczycieli współpracujących z branżą
turystyczną. Naszymi partnerami są dwa z top 5 największych
touroperatorów w Polsce, obsługujemy ponad tysiąc biur
podróży i jeszcze więcej placówek sprzedażowych. Łącznie
w ubiegłym roku z naszą ochroną ubezpieczeniową podróżowało 1,7 mln turystów.
Taką pozycję zawdzięczamy podejściu: nasza oferta ma być
dobra dla klienta i partnerów oraz odpowiadać na potrzeby
zmieniającego się rynku. W ubezpieczeniach turystycznych
trudno „odkryć Amerykę”, lecz staramy się być liderem

w podnoszeniu jakości produktów, tak by zapewnić klientom
jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową. Mamy np. klauzulę alkoholową i choroby przewlekłe w standardzie. Nie
stosujemy zwyżek za wiek, tylko zniżki dla dzieci i rodzin.
Oferujmy także najszerszą listę powodów rezygnacji z podróży
– w zasadzie można powiedzieć, że w tym obszarze działamy
w formule all risks. W przypadku klauzuli terroryzmu nie
stawiamy przed klientem wymogu określonej liczby dni, kiedy
ma opuścić dany niebezpieczny obszar.
Dekadę temu rozpoczęliśmy też działalność w zakresie
gwarancji kontraktowych. Tu również osiągamy dwucyfrowe
wzrosty, przy czym – co dla nas jest bardzo istotne –
rośniemy bezpiecznie. Zależy nam na dobrej jakości port-

fela. Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń turystycznych,
stawiamy na elastyczność. Wiele z naszych gwarancji ma
indywidualne wzory – takie, jakich życzyli sobie beneficjenci. Nie mówimy klientom „nie” – razem z nimi staramy
się znaleźć najlepsze rozwiązanie, korzystne dla wszystkich
stron kontraktu.
TOMASZ JANAS, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń
Turystycznych i Gwarancji
JANUSZ MOLUS, zastępca dyrektora Departamentu
Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji
AGATA WĘCKA, zastępca dyrektora Departamentu
Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji

Co siedzi w danych
Big data to termin, który w ostatnich latach zyskał popularność. Dynamiczny rozwój technologii, pojawienie się na
rynku nowych urządzeń, aplikacji oraz kanałów sprzedaży – to
wszystko sprawiło, że jako firmy gromadzimy coraz większe
zbiory niejednorodnych danych. Strukturyzacja i przetwarzanie tych danych w ramach posiadanych systemów informatycznych staje się dużym wyzwaniem. Europa Ubezpieczenia,
realizując strategię multi- i omnichannel, otworzyła się na
nowe, niejednorodne źródła danych – dlatego rozwój obszaru
analizy danych był dla nas naturalnym krokiem. W tym celu
utworzone zostało Biuro Analizy Danych, które odpowiedzialne jest za wydobywanie wiedzy z dotychczas niewykorzystywanych danych.
Działamy głównie w dwóch obszarach: business intelligence
i data mining. W zakresie business intelligence staramy
się w sposób możliwie przejrzysty i przyjazny prezentować

użytkownikom końcowym informacje i wiedzę biznesową,
pozyskane w oparciu o dane, które gromadzimy we wszystkich systemach. Z kolei data mining – czyli zastosowanie
odpowiednich algorytmów do analizy danych – pozwala nam
tę „ukrytą” wiedzę wydobywać. Nie skupiamy się przy tym
tylko na modelowaniu własnych baz danych, ale wchodzimy
też we współpracę z partnerami. Dane gromadzone przez
partnerów, w szczególności zmienne transakcyjne i behawioralne, mają dużą moc predykcyjną w budowanych przez
nas modelach scoringowych. Z wykorzystaniem technik
data mining tworzymy profile klientów, którzy z wysokim
prawdopodobieństwem decydowali się na zakup konkretnego
typu ubezpieczenia. Z taką wiedzą możemy z jednej strony
efektywnie prowadzić kampanie sprzedażowe do klientów,
a z drugiej strony precyzyjnie szacować potencjał sprzedaży
przy nowych projektach.

Waga wtyczki
Jeśli biznes Europy porównamy do lukrowej polewy, to IT jest
ciastem, czyli wszystkim tym, co znajdziemy pod spodem. Biznes współpracuje z IT na co dzień. Gdy zmieniają się priorytety,
terminy, a coś trzeba przygotować „na wczoraj” – Europejskie
IT zawsze jest gotowe. Wyróżnia nas elastyczność.
Kierunek, w którym podążamy, to rozwój API, czyli zestawu usług
cyfrowych, które Europa udostępnia na zewnątrz i z których
korzystają systemy partnerów. Nasze systemy „rozmawiają” z ich
systemami, wszystko dzieje się online, w czasie rzeczywistym.
API to pozytyw dla partnera, który chciałby się z nami integrować.
Nie musi bowiem po swojej stronie ujmować np. algorytmów
do wyliczania składki, które bywają przecież skomplikowane.
Niektórzy ubezpieczyciele nie korzystają z zalet bezpośredniej
integracji – mają przy tym przekonanie, że implementują po

swojej stronie i po stronie systemu partnera taki sam algorytm.
Ale niestety... Czasem dochodzi do rozspójnienia algorytmów.
I nieszczęście gotowe – klient na etapie ofertowania widzi jedną
cenę, a gdy przechodzi do zawarcia polisy w systemie źródłowym
ubezpieczyciela, okazuje się, że składka jest inna. Dlatego właśnie integracja poprzez API jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. Cały czas pracujemy nad rozwijaniem poszczególnych
narzędzi. W naszym modelu biznesowym możliwość pokazania,
że mamy wtyczkę, do której wystarczy się podłączyć, zintegrować
się, jest tym, co pozwala Europie przebić się do partnera szybciej
niż rynkowa konkurencja.
PIOTR BĄKOWSKI, dyrektor Departamentu Rozwoju
i Utrzymania Systemów
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