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Wokół czego kręci się świat finansów?
Ekosystemy, produkty, klienci, fuzje
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Przez lata obecności na polskim rynku Mondial wyrobił sobie 
opinię niezawodnego. Takiego od spraw trudnych, a nawet bez-
nadziejnych. I choć nie jest najtańszym z asystorów, to jakość 
jego usług od lat chwali spora część rynku.

FABRYKA POMOCY 
Na samo słuchanie opowieści o przypadkach, w których Mon dial 
wykazał się trzeźwością pracowniczych umysłów, kreatywnością 
i nieszablonowym podejściem do problemu, spokojnie można 
przeznaczyć tydzień. W swojej historii mieli akcje, o których 
trudno zapomnieć: podróżniczkę uwięzioną na drzewie, pod 
którym czyhał na nią nosorożec (i jak ustalić, gdzie to drzewo?!)... 
Ostrzeliwany przez bojówki helikopter ratunkowy, sprowadzający 
zwłoki polskiego turysty do kraju... Konieczność zaopiekowania 
się ważącą 30 kg świnką wietnamską... Każda sprawa daje przy-
pływ adrenaliny i zawodowe spełnienie. Ta część zespołu, która 
pamięta początki firmy, do dziś wspomina też pierwszą spekta-
kularną szkodę: turystę pogryzionego na Florydzie przez rekina. 
Satysfakcja z organizacji pomocy była ogromna. I do dziś Mon dial 
– który od kilkunastoosobowego call center urósł do dwóch 
dużych oddziałów: w Warszawie i Toruniu – lubi ją odczuwać. 
Praca asystora to tysiące spraw dziennie, z których niektóre są 
naprawdę fascynujące i wymagają nie lada zdolności organiza-
cyjnych. Niektóre są po prostu zabawne i pokazują, że fantazja 
klientów nie zna granic – jak np. pomysł, by zjeżdżać z dachu 
hotelu do basenu... na pudełku od pizzy. Ale i do tych najzwyklej-
szych spraw – gdy klientowi zepsuje się samochód czy piekarnik 
– Mon dial podchodzi ze stosownym namaszczeniem. No bo czy 
brak piekarnika w przeddzień Wielkanocy lub zepsute auto w dro-
dze na wakacje, na które cała rodzina czekała (i oszczędzała) bity 
rok, nie jest dla klienta prawdziwą katastrofą...?

SPOKOJNIE, TO TYLKO KATASTROFA 
No właśnie... katastrofy. Jak do nich podchodzić? Najlepiej ze 
spokojem. Gdy w lipcu 2007 r. polski autokar rozbił się pod 
Grenoble, oczy Polaków skierowane były na telewizory i akcję 

ratunkową. Widzieliśmy ratowników, lekarzy, strażaków, poli-
cjantów... Ale za nimi, zupełnie niewidoczni, byli przecież 
operatorzy, którzy też musieli monitorować sytuację i poma-
gać w organizacji całego procesu. Wśród nich był Mondial, 
który w pierwszych sekundach poczuł napięcie i trud sytuacji. 
A potem w firmie padło kultowe dziś hasło: „Spokojnie, to tylko 
katastrofa”, wypowiedziane przez Annę Czaplicką, kierowniczkę 
serwisowej platformy medycznej. I wszyscy przeszli do dzia-
łania. W obliczu akcji nie ma czasu na rozmowy, smutek czy 
panikę: po prostu trzeba pracować.
Oczywiście trudno spodziewać się, że nad takimi wypadkami 
i wielkimi ludzkimi nieszczęściami można nawet po latach 
pracy przejść do porządku dziennego. Nie da się. Trzeba radzić 
sobie ze stresem, a emocje nieustająco trzymać na wodzy. Poma-
gają organizowane przez Mondiala warsztaty, kursy pierwszej 
pomocy, zajęcia z relaksacji, masaże... Ale chyba najbardziej 
pomocne okazują się pozytywnie zakończone interwencje, po 
których klienci szepną miłe słówko. 

CAŁA FILOZOFIA 
No i jeszcze jedno: trzeba lubić ludzi. Tego swoich pracowni-
ków nieustannie uczy prezes Tomasz Frączek. Jak przekonuje, 
ludzie generalnie są w porządku i warto im pomagać. Warto 
zrozumieć ich szkodę i trudne dla nich sytuacje. W rzeczywi-
stości oznacza to myślenie za nich wtedy, gdy są najbardziej 
zestresowani, przerażeni i rozwścieczeni. Od tego przecież mają 
assistance...
Assistance, które dla wielu klientów jest synonimem ubezpie-
czenia. Sprawne działanie asystora pójdzie na konto ubezpieczy-
ciela, bo Mondial bardzo często pozostaje przecież anonimowy. 
Ale nie ma z tym żadnego problemu: celem jest pomoc, a nie 
gadanie i zbieranie orderów. 
Czyż filozofia Mondiala nie jest po prostu filozofią ubezpie-
czeń...? q

Mondial Assistance: 
nie gadanie, a działanie

W Mondialu mają ręce pełne roboty, a głowy pełne pomysłów, jak uspokoić kolejny kryzys na infolinii. Biorą na siebie tysiące 
problemów dziennie. Mają setki rozwiązań, dedykowane platformy i uśmiechniętych, pomocnych ludzi. Byłam, widziałam... 
i wciąż jestem pod wrażeniem. – Karolina ZysK-WiecZoreK

Fot. Kate Promylowa.

Fot. Kate Promylowa.
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Mija 20 lat, odkąd pojawiliśmy się w Polsce. Niespełna 20-osobowy zespół 
rozrósł się w tym czasie do ponad 400 osób, pracujących zarówno w Warszawie, 
jak i w naszej drugiej, znacznie nowszej lokalizacji: w Toruniu. Cieszy mnie, że 
przez dwie dekady nic się nie zmieniło: wciąż chcemy nieść pomoc i robić to 
najlepiej jak potrafimy. Po tylu latach wciąż jest to dla nas wielką frajdą i daje 
ogromną satysfakcję. 
Nazywam to „duchem assistance”. Pierwszy raz poczułem go 20 lat temu, gdy roz-
brzmiały pierwsze telefony, gdy pierwszy raz udało się pomóc, gdy pierwszy raz ścią-
gnęliśmy poszkodowanego turystę do kraju... Dziś ducha assistance czuć przy każdej 
dużej, spektakularnej lub skomplikowanej akcji, a szczególnie czuć go w oddziale 
toruńskim, który uczy się naszej filozofii pomagania. Na każdy kolejny sukces reagują 
tam z tak samo dużym entuzjazmem jak my, w Warszawie, lata temu. 
Zajmujemy się średnio tysiącem spraw dziennie. Oczywiście nie wszystkie są proste 
i przyjemne. Wręcz przeciwnie: każda jest czyjąś katastrofą – bez względu na to, czy 
mówimy o poważnym zachorowaniu gdzieś na końcu świata, czy o przeciekającej 
rurze, która rozbija człowiekowi plan dnia. Dla naszego klienta jego sprawa ma naj-
wyższą wagę, a my to szanujemy. I też chcemy ją traktować priorytetowo.
Jasne, że przy tej skali zdarzają się wpadki. Nie mamy problemu, by przyznawać 
się do błędu. Jeśli wiemy, że zrobiliśmy coś źle, albo po prostu – że mogliśmy coś 
zrobić jeszcze lepiej, przepraszamy. Gdy sprawa jest sporna, staramy się pierwsi 
wyciągnąć rękę i zgodzić z klientem. No bo właściwie czemu mamy ślepo wierzyć 
w swoje racje? Może to klient ma rację, a my jej nie dostrzegamy? Wychodzę 
z założenia, że ludzie generalnie są w porządku i są uczciwi. Mają też prawo być 
niezadowoleni i mają prawo od nas wymagać.

Jesteśmy przyzwoici i to nasz powód do dumy. Przyzwoitość ma odzwierciedlenie 
w OWU, wokół którego budujemy całą resztę naszego serwisu. Klient kupił u nas 
produkt, ale także swoje wyobrażenie o tymże produkcie, które zresztą ktoś w nim 
utrwalił. Realizacja umowy powinna być zbieżna z tym, na co klient liczył, ubezpie-
czając się. I nie mówię tu tylko o zakresie ochrony czy wyłączeniach, które przeoczył. 
Mowa o tak prostych z pozoru czynnościach, jak odebranie telefonu po 3 sygnale czy 
oddzwonienie po godzinie, skoro tak właśnie obiecaliśmy. Nie będziemy szukać dla 
siebie usprawiedliwień. Wolimy poprawiać swoje usługi każdego dnia.
Dla jednych to jakość pracy, dla nas codzienność. Jesteśmy od pomagania i rato-
wania z opresji – tu i teraz, kiedy potrzeba. Najlepiej jak się da. Powód jest bardzo 
prosty: lubimy tę pracę i naszych klientów.

TOMASZ FRĄCZEK, prezes zarządu, Mondial Assistance 

Fot. Kate Promylowa.

Duch assistance

Trudno jest wymyślić assistance na nowo. Pomoc to pomoc. Jeśli więc chcemy 
iść do przodu, budować przewagę konkurencyjną, to musimy szukać obszarów, 
w których dostarczane usługi możemy poszerzyć, i szukać nowych kategorii. Na całe 
szczęście tych obszarów jest nadal sporo. 
Jedną z takich nisz, które udało nam się zagospodarować, jest holowanie motocykli. 
Załadowanie motocykla na zwykłą lawetę to operacja bardzo problematyczna, a do tego 
nietrudno o uszkodzenia. Stworzyliśmy więc autorski projekt krytej przyczepki, na której 
jednoślady po awarii (a także dwuślady – bo i quad się zmieści) możemy transportować 
bezpiecznie, bez narażania na uszkodzenia, a dzięki mechanizmowi nawet duży motocykl 
może bez problemu wprowadzić jedna osoba. Mamy obecnie 20 takich przyczepek, 
które doceniają i nasi partnerzy, i nasi klienci obsługiwani w ramach jedynego na rynku 
assistance motocyklowego. Holowania na nowo też nie da się wymyślić – ale liczymy, 
że ten krok pozwoli nam na jakiś czas zbudować przewagę konkurencyjną. 
Weszliśmy w assistance cybernetyczne, w ramach którego klient w jednym pakiecie 
otrzymuje ochronę online oraz ubezpieczenie uruchamiane w sytuacji udanego 
ataku. Rozwijamy usługi telemedyczne. Nie wahamy się sięgać po ciekawe rozwią-
zania technologiczne, jak np. zdalne EKG czy... zdalny stetoskop, z którym na wizytę 
u pacjenta jedzie pielęgniarka, a lekarz online otrzymuje zarejestrowane wyniki bada-
nia i po chwili może postawić diagnozę oraz wystawić zdalnie receptę. Jesteśmy już 
po pilotażu tego rozwiązania. Z pewną rezerwą podchodzimy do rozwiązań kierowa-
nych do seniorów, gdyż wciąż jest to rynek dużych potrzeb, ale niestety małych moż-
liwości po stronie płatnika (nawet jeśli za płatnika uznamy dzieci seniora). Niemniej 
zdecydowaliśmy się też na mały krok w kierunku opieki senioralnej – zaczęliśmy 
budować sieć sanatoriów. 
Jak cały rynek, tak i my podążamy za trendem automatyzacji. Nowinki technologiczne, 
nowoczesne narzędzia i roboty towarzyszą nam na niemal każdym etapie pracy – 
poza jednym, najważniejszym: podczas rozmowy z klientem. Jasne, że chatboty są 
tańsze, ale szczerze mówiąc – trzymamy kciuki, by nigdy nie zastąpiły prawdziwego, 
żywego dialogu. Gdy dochodzi do trudnej, kryzysowej dla naszego klienta sytuacji, 
nikt nie będzie w stanie tak mu pomóc, tak go zrozumieć i uspokoić jak prawdziwy, 

dobrze przygotowany konsultant. Wciąż wierzymy, że w naszej pracy potrzebny jest 
przede wszystkim człowiek, jego empatia i możliwości.
Zdolności do znajdowania niestandardowych rozwiązań wymaga też od nas praca 
z klientami. Oczywiście te przypadki są jednostkowe i rzadko przekładają się szerzej 
na praktykę biznesową, niemniej pokazują nam, jak ważna jest otwartość umysłu 
i czasem również serca. Za przykład może posłużyć przypadek naszego klienta, który 
zginął w Himalajach. Rodzina postanowiła uszanować górski zwyczaj i nie transporto-
wać jego zwłok do Polski. Chcieli jednak wrzucić wieńce do szczeliny, w której zginął. 
Gdybyśmy chcieli sztywno trzymać się OWU, to moglibyśmy odmówić im pomocy. 
Postanowiliśmy jednak zorganizować ich przelot zamiast usługi transportu zwłok, 
która byłaby w zakresie naszych świadczeń. Wychodzimy bowiem z założenia, że jeśli 
tylko możemy pomóc, to powinniśmy zrobić wszystko, co się da. Oczywiście takie 
decyzje – wykraczające ponad standard – łatwiej nam podejmować, gdy pracujemy 
na własnym ryzyku, w ramach reasekuracji. W innych przypadkach zawsze mamy 
świadomość, że organizując pomoc, zarządzamy nie swoimi pieniędzmi, i rozum 
musi jeszcze mocniej trzymać serce w ryzach.

PIOTR RUSZOWSKI, dyrektor sprzedaży i marketingu, Mondial Assistance 

Fot. Kate Promylowa.

Assistance po naszemu
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Dziennie, poza sezonem, trafia do nas ok. 100 nowych spraw, a w sezonie nawet 200. W samym 
pierwszym kwartale tego roku zorganizowaliśmy prawie 240 transportów, z czego ok. 140 ambulan-
sem, 90 transportów lotniczych oraz 7 lotów sanitarnych. Choć spraw jest bardzo dużo – rutyna nas 
nie dopada. Każda sprawa jest na swój sposób inna i za każdą stoi jakaś ludzka historia, obok której 
nie sposób przejść zupełnie bez emocji.
Nasz zespół pracuje w ramach jednej z dwóch platform medycznych w strukturach Mondial 
Assistance – platformy medycznej serwisowej. Zajmujemy się tymi najtrudniejszymi przypad-
kami – hospitalizacjami i organizacją transportu do kraju. Są to sprawy bardzo wymagające od 
strony organizacyjnej, ale przez to przynoszące wiele satysfakcji po ich pozytywnym rozwiąza-
niu. Zdarzyło nam się transportować pacjenta z północnego Iraku w trakcie toczących się walk, 
przez co niezbędne było zorganizowanie przejazdu transporterem opancerzonym. Organizowali-
śmy też pomoc dla starszej pani, która doznała udaru, podróżując samotnie po Egipcie. Zazwy-
czaj zgłoszenia kieruje do nas rodzina, która jest naszym punktem kontaktowym na miejscu, 
a tutaj zgłoszenie otrzymaliśmy mailowo od samej placówki, kilka dni po rozpoczęciu hospitali-
zacji, przez co wyzwaniem było nawet skontaktowanie się z naszą klientką. Na szczęście dzięki 
wzorowej kooperacji z konsulatem udało nam się odnaleźć rodzinę turystki w Polsce, wysłać 
do Egiptu jednego z bliskich i sprowadzić klientkę do kraju. Czasem, nawet mimo obecności 
rodziny na miejscu zdarzenia, nie zawsze otrzymujemy komplet informacji, które są potrzebne, 
by pomóc. Dlatego jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by w pewnym stopniu nawet myśleć 
za klientów, a przede wszystkim umieć na bieżąco reagować na pojawiające się okoliczności. 
Oczywiście mamy swoją checklistę najważniejszych kwestii, które trzeba sprawdzić przy każdej 
sprawie, ale nie wszystko w takiej liście da się uwzględnić (np. tego, że żadna linia lotnicza 
nie zgodzi się transportować w pozycji leżącej pacjenta ważącego ponad 120 kg, więc od razu 
trzeba zacząć organizować lot sanitarny. Mieliśmy taki przypadek!). Dlatego w głównej mierze 
bazujemy na ogromnym doświadczeniu i zdrowym rozsądku naszych konsultantów, którzy 
wiedzą, jak reagować, jakie decyzje podejmować, by nie brnąć w ślepe uliczki. Osoby z takimi 
kompetencjami stanowią o sile naszego zespołu, dbamy więc, by były z nami jak najdłużej. Nie 
zawsze jest to łatwe zadanie, ale z pewnością w utrzymaniu niskiej rotacji w zespole pomaga 
różnorodność spraw i wspomniana już wcześniej satysfakcja z tego, że czasem udaje się nam 
osiągnąć coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się niemożliwe. A przede wszystkim z tego, że 
pomagamy ludziom. 
Radość, że udało się kogoś wyprowadzić z trudnej sytuacji, bardzo motywuje. Ale nim 
przyjdzie ulga, że już wszystko dobrze, jesteśmy narażeni na niemało emocji. I swoich – bo 
sprawy, którymi się zajmujemy, są po ludzku nieraz bardzo trudne, i emocji klientów, którzy 
przelewają na nas zdenerwowanie, frustracje, obawy. Musimy mieć cały czas z tyłu głowy, 
że to nie jest atak na nas, tylko reakcja człowieka nieumiejącego sobie poradzić z sytuacją, 
która go przerasta. 

Ważne jest też, by będąc cały czas empatycznym, nie angażować się za bardzo – przecież to my 
musimy zachować zdrowy ogląd sytuacji i podejmować racjonalne decyzje. Tak jest chociażby 
w kwestii organizacji transportu do kraju, kiedy to rodzina zazwyczaj nalega na jak najszybszy powrót, 
a my wiemy, że najważniejsza jest nie szybkość, a bezpieczeństwo, którego nieodłącznym składnikiem 
jest odpowiedni stan chorego. Podobnie w przypadku niskich sum ubezpieczenia (które na szczęście 
zdarzają się coraz rzadziej), kiedy racjonalne przemyślenie, jak zorganizować pomoc tak, by klienta 
bezpiecznie sprowadzić do kraju, przynosi więcej dobrego niż nieprzemyślane i pochopne działania. 
Często zdarza się, że już po udzielonej pomocy emocje opadają i pojawia się wdzięczność 
klientów. To też rewelacyjnie motywuje.

ANNA CZAPLICKA, kierownik, platforma medyczna serwisowa, Mondial Assistance 
MACIEJ RZEPIŃSKI, starszy specjalista ds. assistance, platforma medyczna serwisowa, 
Mondial Assistance 

Setki spraw, zero rutyny

Fot. Kate Promylowa.

W naszej sieci usługodawców tylko na terenie Polski działa 4 tys. firm. Nie bylibyśmy w stanie zarzą-
dzać tak dużą siecią bez dobrej organizacji pracy i wsparcia technologicznego. Stale monitorujemy 
jakość usług podwykonawców, bo ona przekłada się na to, jak klient ocenia nas. Robimy więc 
badania typu tajemniczy klient, ankietujemy też duży odsetek klientów, monitorujemy ważny wskaźnik 
customer satisfaction index, który w badaniu w 2018 r. wyniósł 95,9%. Mamy wysokie wymagania 
wobec dostawców usług, ale i jesteśmy dla nich dobrym partnerem, również od strony finansowej. 
Szczególnie dobrą i zdyscyplinowaną współpracę udało nam się osiągnąć w sieci pomocy 
drogowej. Działamy według jasnych zasad i procedur, zapewniamy duży wolumen spraw i stałe 
oraz sprawne płatności. Nie mamy więc problemów np. z kierowalnością do wybranych przez 
nas warsztatów naprawczych ani z utrzymaniem wysokiego poziomu wskaźników efektywności jak 
czas dojazdu, skuteczność czy reklamacje. Nie mamy też większych problemów z jakością obran-
dowania i stanem holowników – nasi usługodawcy mają obowiązek informować nas o zmianach 
w swojej flocie i o stanie pojazdów. Dodatkowo najwięksi dostawcy Mondial wykonują dla nas 
zlecenia pojazdami w naszym własnym, czerwono-białym brandingu. 
Dużo trudniej związać ze sobą usługodawców, z którymi nie prowadzimy biznesu na dużą skalę. 
A przecież w każdym produkcie są usługi, z których klienci korzystają chętniej, i takie, z których 
korzystają sporadycznie. I wbrew pozorom to właśnie organizacja tych rzadziej wykorzystywanych 
usług jest dla nas bardziej problematyczna. Ale nasza w tym głowa, by klient w żaden sposób tego 
nie odczuł. Dla klienta serwis zawsze musi być wysokiej jakości i na czas. Jeśli współpracujące 
z nami biuro podróży planuje nową destynację, to my od razu rewidujemy swoją sieć usługo-
dawców medycznych w danej lokalizacji. Jeśli widzimy, że klienci chętnie jeżdżą własnymi autami 
– nie zawsze pierwszej młodości – do Chorwacji, to podejmujemy decyzję, by w sezonie wakacyj-
nym mieć tam przez cały czas swoje lawety i pojazdy zastępcze. Takie rzeczy z perspektywy klienta 

są zupełnie niewidoczne, ale dla nas to nieodłączny składnik sprawnego zarządzania siecią. 
W tym sprawnym zarządzaniu coraz większą rolę odgrywa też technologia. Aplikacje do współpracy 
z usługodawcami to podstawa. Korzystanie z autodispatchingu przy organizacji pomocy ułatwia życie 
dostawcom i jest wygodne dla klientów. Mamy jednak apetyt na coraz większe wykorzystanie moż-
liwości aplikacji – np. wprowadzenie możliwości podpisywania umów z poziomu aplikacji, robienia 
większej liczby zdjęć i załączania ich do sprawy, cały czas w oparciu o aplikację. Na pewno będziemy 
też szli jeszcze dalej w geotrackig – tak żeby klient nie tylko widział, jaką trasą jedzie do niego pomoc 
drogowa, ale też dostawał na bieżąco informację o czasie potrzebnym, aby pomoc dotarła. Dla 
klienta to komfort, a dla nas narzędzie pozwalające na jeszcze lepszą kontrolę jakości usług. 

MICHAŁ PARCIŃSKI, kierownik działu sieci, Mondial Assistance 

Fot. Kate Promylowa.

Poznacie nas po jakości
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Złota rączka to gatunek wymierający. Z jednej strony jest to zmiana społeczna. Oczekujemy 
pomocy nawet przy drobnych usterkach, bo wolimy skorzystać z usług kogoś, kto zrobi to 
profesjonalnie. Z drugiej strony, i auta, i sprzęty domowe są coraz bardziej zaawansowane 
technologicznie, trudno więc samemu zabrać się za naprawę. Skutkiem tego popularność usług 
assistance ciągle rośnie – co nas bardzo cieszy. 
W ramach pomocy w domu najczęściej organizujemy naprawy sprzętu AGD, hydrauliczne, elek-
tryczne, a sezonowo również dekarskie. Pracuje dla nas prawie 1000 specjalistów i 700 serwisów. 
Z kolei w naszej sieci usługodawców w moto assistance jest ponad 500 firm pomocy drogowej, 
600 punktów wypożyczających samochody, 2200 samochodów holowniczych. A i to czasem 
bywa za mało. Utrzymujące się mrozy potrafią mocno wyeksploatować naszą sieć mechaników, 
a z kolei nawałnice czy powodzie sprawiają, że nie tylko musimy wykorzystywać do granic moż-
liwości naszą sieć, ale i szukać nowych rozwiązań, by klientów na bieżąco obsługiwać. Mamy 
jednak doświadczenie nawet w takich kryzysowych sytuacjach i wiemy, jak możemy reagować. 
Wbrew pozorom nawet przy zgłoszeniach z assistance domowego czy samochodowego bywa 
wiele emocji. Czasem rozmawiamy z klientami, którzy stracili w pożarze dobytek życia. Dzwonią 
też do nas klienci zaraz po wypadku samochodowym. Awaria samochodu w drodze na wyma-
rzone wakacje, ale i piekarnik, który się zepsuł tuż przed świętami, potrafią wywołać wiele frustra-
cji. Konsultanci muszą nad tymi emocjami klienta zapanować i tak poprowadzić rozmowę, żeby 
zebrać dane potrzebne do zorganizowania świadczenia. 
Zresztą samo porozumienie się nawet ze spokojnym klientem czasem nie jest łatwe. Jako aneg-
dotę możemy przytoczyć rozmowę ze starszym klientem, który przy zgłaszaniu awarii lodówki nie 
mógł zrozumieć pytania o wiek sprzętu. Do czasu, gdy konsultant zapytał: „A ile wiosen ma ta 

Pana lodówka?”. Zazwyczaj komunikacja przebiega jednak bardziej standardowo, a ewentualne 
trudności wynikają z nieumiejętności opisania, co się dzieje, lub z nieznajomości nomenklatury. 
Nasi konsultanci jednak właśnie od tego są, by tłumaczyć z fachowego na ludzkie. 90% klientów 
dzwoni, „bo im cieknie”, a to my musimy zrobić odpowiednie rozeznanie, by wiedzieć, jaką infor-
mację przekazać usługodawcy. Kładziemy ogromny nacisk na to, żeby dobrze zrozumieć, jaki jest 
problem, i albo jak najlepiej przygotować pomoc, albo po wniknięciu w istotę problemu skierować 
klienta tam, gdzie rzeczywiście powinien trafić. 
W tej coraz lepszej komunikacji z klientami wspiera nas też technologia. Mamy aplikację mobilną, 
z której można wezwać pomoc. W assistance komunikacyjnym klient nie musi już sam określać 
położenia, po prostu wysyła nam swoją lokalizację. Widzi też lokalizację jadącego po niego 
holownika, dzięki czemu oczekiwanie przebiega spokojniej. Jako pierwsza firma w Polsce zaofero-
waliśmy obsługę b-call (przy awariach) oraz e-call (przy wypadkach). Samochód sam daje nam 
znać, co się dzieje, odbieramy informacje z komputera pokładowego i wiemy, jaki jest problem. 
Przy awarii czasem możemy nawet od razu pomóc z poziomu platformy. 
Choć w dużej mierze nasza praca kręci się wokół przedmiotów – awarie samochodów, uszkodze-
nia powypadkowe, zepsute sprzęty domowe – to zawsze pamiętamy, że pomagamy człowiekowi. 
I to on jest dla nas najważniejszy. 

MONIKA KOKOSZA, lider zespołu, platforma techniczna ubezpieczeniowa,  
Mondial Assistance
LIDIA SULEWSKA, kierownik, platforma techniczna ubezpieczeniowa, Mondial Assistance 
JAKUB GOŚCIETA, kierownik, platforma techniczne serwisowa, Mondial Assistance 

Naprawiamy przedmioty, ale pomagamy ludziom

Fot. Kate Promylowa.

Praca w assistance nie jest odczytywaniem skryptu. Praca w assistance wymaga niemałej wiedzy 
i chęci jej zdobywania, operatywności, nierzadko też umiejętności znajdowania nieszablonowych 
rozwiązań. A przede wszystkim chęci niesienia pomocy. Wychodzę z założenia, że jeśli tylko chce 
się pomóc, to sposób zawsze się znajdzie. Nieważne, czy klient potrzebuje naszej pomocy na 
Mount Evereście czy w Rowie Mariańskim. 
Nasz zespół – platformy medycznej ubezpieczeniowej – musiał niedawno zmierzyć się z organiza-
cją pomocy w Sudanie. Sudan może nie wydaje się tak trudnym miejscem do udzielenia pomocy 
jak ten wspomniany z przymrużeniem oka Rów Mariański, ale... trzeba sobie uświadomić, że 
Polska nie ma żadnych stosunków dyplomatycznych z Sudanem. Z tego względu biura podróży 
nie organizują wycieczek do tego kraju, a organizacja pomocy jest niezwykle utrudniona. Jakież 
więc było zdziwienie i nasze, i biura podróży organizującego wycieczkę, kiedy dowiedzieliśmy, że 
pomoc potrzebna jest właśnie tam. Jak się okazało, lecąca na Zanzibar polska turystka poczuła 
się w trakcie lotu tak źle, że pilot zdecydował się na natychmiastowe awaryjne lądowanie w Suda-
nie, ogarniętym zresztą zamieszkami zbrojnymi. W sudańskim szpitalu u pacjentki zdiagnozowano 
poważny guz mózgu, udar i obrzęk. Szczęście w nieszczęściu, że jej stan dość szybko się 
poprawił i mogliśmy zacząć organizować repatriację. Oczywiście biorąc pod uwagę brak ambasad 
i konsulatów, organizacja wiz wyjazdowych nie była łatwym zadaniem, ale podołaliśmy dość 
sprawnie. Większym wyzwaniem okazało się zapewnienie w przelocie asysty lekarza. Stanęliśmy 
przed wyborem: polski lekarz i konieczność załatwienia mu – zapewne w konsulacie w Berlinie 
– wizy do Sudanu, czy Sudańczyk, któremu z kolei trzeba zapewnić wizę do Polski? A może uda 
się znaleźć jeszcze inne rozwiązanie? Uruchomiliśmy pokłady kreatywności i zdecydowaliśmy się 
zatrudnić... lekarza z Egiptu, który nie potrzebował ani wizy do Sudanu, ani wizy do Polski. 
Oczywiście nie zawsze wszystko się udaje. Czasem – na szczęście bardzo rzadko – noga się 
powinie. Czasem zaś sprawa przybierze taki obrót, że pomóc już się nie da inaczej niż tylko 
w sprowadzeniu zwłok. Takie sytuacje są niezwykle trudne również dla nas. I choć nasi konsultanci 
mają wiedzę z zakresu psychologii – jak się kontaktować z osobami doświadczającymi takiej 

straty, i mają też wiedzę, jak chronić siebie przed takimi emocjami, to nie da się przejść obojętnie. 
Szczęśliwie tych spraw, które przybierają pozytywny obrót, jest zdecydowanie więcej. To daje 
ogromną satysfakcję. Zdarza się nawet, że poziom zaufania i wdzięczności klientów wręcz nas 
zadziwia. Jak w przypadku klienta, któremu na Dominikanie zdiagnozowano guza mózgu. Niestety 
nie miał on odpowiednio wysokich sum ubezpieczenia jak na taki wyjazd i organizacja dwóch ope-
racji na miejscu skonsumowała limity z dwóch ubezpieczeń dodanych do jego kart kredytowych. 
Ponieważ klient miał jeszcze trzecią polisę, obsługiwaną przez innego operatora, podpowiedzieli-
śmy, by to z niej skorzystał przy organizacji repatriacji. Mocno się zdziwiliśmy, gdy po kilku dniach 
żona klienta zadzwoniła do nas, deklarując, że ona z własnej kieszeni pokryje koszty powrotu męża 
do kraju, bylebyśmy to my organizowali ten transport. Byliśmy zszokowani, ale i bardzo dumni 
z tego, że potrafimy zasłużyć na takie zaufanie klienta.

ANNA PRZYBYCIEŃ, lider zespołu, platforma medyczna ubezpieczeniowa,  
Mondial Assistance

Fot. Kate Promylowa.

Gdy chce się pomóc, to sposób się znajdzie




