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Co zmieniło się od 2011 r., kiedy Open Life pojawił się na rynku 
ze swoją inwestycyjną ofertą? W zasadzie wszystko – rynek i jego 
zasady, atmosfera wokół ubezpieczeń z UFK i coraz ostrzejsze 
regulacje, a także sama firma. Jak podkreślają ci, którzy w Open 
Life są od początku istnienia: wtedy był to po prostu start-up. 
Z energią, którą może mieć tylko rynkowy świeżak. Ze spon-
tanicznością, która charakteryzuje wyłącznie młodych i odważ-
nych. Oraz ze zwinnością, którą pochwalić się może tylko mała 
organizacja. Mała, bo składająca się zaledwie z 15 osób i dwupo-
kojowego lokalu.

NIE START-UP, NIE KORPORACJA
Dziś Open Life to już dwa piętra zajmowane przez 160 pra-
cowników. Spontaniczność musiała nieco ustąpić stabilności. 
Energia i zapał – cierpliwości. Bo o ile kilka lat temu rynek 
inwestycyjny dało się zdobywać szturmem, dziś do budowania 
przewagi potrzeba znacznie większego opanowania. Zwłaszcza 
w życiówce, gdzie portfel nie rośnie tak dynamicznie, jak wszy-
scy byśmy sobie tego życzyli. Jak jednak zapewnia Open Life, 
firma wciąż może pochwalić się zwinnością i operacyjnością. 
Owszem, jest już znacznie większa, ale ośrodek decyzyjny wciąż 
znajduje się w tym samym miejscu, co reszta zespołu. Nie ma 
mitycznej zagranicznej spółki matki, która hamuje pomysły 
i narzuca strategię. No i nie grozi palcem, gdy coś nie pójdzie 
zgodnie z planem. W Open Life decyzje zapadają w Warszawie 

i to w Warszawie jest weryfikowane, na co dane decyzje się prze-
łożyły. 
Oczywiście nie jest to jedyny ubezpieczyciel z taką przewagą. 
Rynek zna przecież znacznie większego. Z tą różnicą, że w Open 
Life prezes i zarząd nie siedzą kilka(naście) pięter wyżej niż 
zespół operacyjny. Są tuż obok, pokój w pokój, i często spoty-
kają się z pozostałymi pracownikami w kuchni, przy ekspresie 
do kawy. Ma być bez barier, za to z pełną otwartością. I dlatego 
właśnie przy kawie mogły powstawać najróżniejsze biznesowe 
pomysły.

ZMIANY ODBYWAJĄ SIĘ W GŁOWIE
To myśl, którą Open Life niezmiennie chce się kierować w biz-
nesie. Bycie stosunkowo niedużą, rodzimą organizacją pozwala 
na krótką fazę analizowania pomysłów – jak określa to zarząd: 
od pomysłu do przemysłu. Ktoś rzuca pomysł i wszyscy zastana-
wiają się, jak wprowadzić go w życie. Co ciekawe, faza „robimy 
i sprawdzamy!” czasem pojawia się szybciej niż biznesowe pyta-
nie „czy to się opłaca?”. 
Owszem, nie zawsze i nie wszystko się udaje. W ciągu ostatnich 
lat było kilka inicjatyw, które ostatecznie pogrzebano. Ale Open 
Life zapewnia, że niczego nie żałuje. Jeśli się czegoś nie spró-
buje, to nadal nie będzie się pewnym, czy było warto. I wcale 
nie jest tak, że pogrzebanego pomysłu już się nie przywróci. 
W końcu pomysły nigdy nie są złe. Złe może być wykonanie lub 
moment realizacji.
Z taką samą odwagą Open Life zamierza podchodzić do roz-
woju swojej oferty ochronnej, przy czym obok odwagi kroczyć 
będzie pokora. Nie da się dwa razy odkryć koła: ubezpieczenia 
ochronne istnieją i ten rynek ma już swoich potentatów. Open 
Life chce za nimi podążać i zmniejszać dystans. Nie chce iść na 

Open Life: 
życie z otwartą głową

Przez 8 lat działalności Open Life dał się poznać jako ubezpieczyciel inwestycyjny. W tym biznesie szybko dotarł do pierw-
szej rynkowej trójki i nie schodzi z podium. Dziś firma otwiera nowy rozdział swojego życia: ubezpieczenia ochronne. O ile 
8 lat temu Open Life do czołówki dochodził spontanicznością i pewnością siebie, dziś stawia na cierpliwość dojrzałego 
gracza. – Karolina ZysK-WiecZoreK

Fot. Kate Promylowa.
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Spontaniczni, ale i cierpliwi
W 2011 r. Open Life pojawiło się na rynku jako start-up. To, co wyróżniało firmę 
w tamtym czasie, to niesamowita energia, którą może mieć tylko nowy i świeży 
gracz. Open Life tworzyło 15 osób siedzących zaledwie w dwóch pokojach. Warunki 
bytowe były bardziej niż skromne. Ale to był piękny, niepowtarzalny czas. Każdego 
dnia towarzyszył nam entuzjazm i poczucie, że tworzymy coś wyjątkowego. Dziś firma 
to 160 osób. Jesteśmy więc znacznie więksi, ale nie czujemy się korporacją. Ludzie 
są zgrani i oddani, a obowiązującą wszystkich zasadą jest otwarta komunikacja – 
wszystko mówione jest wprost. I nikt się na nikogo nie obraża.
Pozostałością po start-upowej przeszłości jest spontaniczność, która wciąż towa-
rzyszy naszej działalności. Jesteśmy rodzimym biznesem: centrala i ośrodek decy-
zyjny znajdują się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie reszta firmy. Dzięki temu 
wszelkie projekty – od pomysłu do realizacji – wykonywane są szybko i sprawnie. 
I nie boimy się ryzykować. Nie patrzymy tylko na opłacalność projektu. Nierzadko 
ktoś rzuca pomysł, a my mówimy: „OK! Zróbmy i sprawdźmy to!”. Ścieżka „od 
pomysłu do przemysłu” jest krótka i bardzo to sobie chwalimy.
Tak było też dawniej. Główny produkt Open Life – ubezpieczenie z UFK opartym 
o obligacje korporacyjne – dziś jest naszym pewniakiem, a lata temu był wielką 
niewiadomą. W firmie wierzyły w niego dwie osoby, w tym tylko jedna z zarządu. 
Reszta była nastawiona sceptycznie, ale szybko zweryfikowała swój pogląd. Dziś 
ta oferta generuje znaczącą część obrotu Open Life, bo jest po prostu dobra dla 
klienta. Daje mu powtarzalny zysk, mimo różnych turbulencji na rynkach finanso-
wych. To chyba najbardziej spektakularny przykład projektu, w który początkowo 
nikt nie wierzył, a ostatecznie okazał się strzałem w dziesiątkę.
Mimo rozrostu firmy nadal jesteśmy mocni operacyjnie, zwinni. To szczególnie 
istotne teraz, gdy znów jesteśmy na etapie budowania naszego biznesu – przejścia 
z obsługi podmiotów z grupy do rozwijania biznesu poza grupą. Naszym celem jest 
rozbudowa oferty ochronnej oraz wejście w dwa kanały dystrybucji: grupówki i mul-
tiagencje. Po licznych spotkaniach wiemy, że na wiele rozwiązań czy produktów od 
innych ubezpieczycieli agenci potrafią czekać miesiącami. My w tym czasie usta-
liliśmy warunki współpracy, kwestie operacyjne i produkcyjne. Zaczęliśmy sprzedaż.
Nie będziemy prężyć muskułów i zapowiadać wielkiego rozpychania się na rynku. 
Nie – my jesteśmy bardzo cierpliwi. Cierpliwie więc będziemy rozwijali nasze nowe 
kanały dystrybucji i sprzedaż. Bo bardziej niż przypis, chcemy budować wartość 
przedsiębiorstwa i dostarczać dobrą ochronę dla klienta. 
Pracujemy na trudnym rynku – trudnym szczególnie dla takiego ubezpieczyciela 
jak my, wyspecjalizowanego i z mocnymi kompetencjami w jednym obszarze. 

Zarządzamy sporą kwotą aktywów klientów, w związku z czym musimy wypełniać 
wszystkie wymogi korporacyjne, które nakładają na nas nadzór i regulator. To 
trochę ogranicza naszą start-upową spontaniczność, ale jej nie zabija. Do każdego 
nowego wyzwania podchodzimy z tym samym zapałem, który cechował nas na 
samym początku. Nie boimy się podejmować prób, choć mamy świadomość, 
że nie każda zakończy się sukcesem. Nie szkodzi, niczego nie żałujemy. Również 
pozornie nieudanych projektów, które w rzeczywistości były przecież dla nas 
świetną lekcją i cennym doświadczeniem. 

KRZYSZTOF BUKOWSKI, prezes zarządu Open Life
PIOTR TWARDOKĘS, wiceprezes zarządu Open Life

mocne starcie z największymi na rynku, tylko konsekwentnie, 
z roku na rok, z malucha stawać się pełnoprawnym konkuren-
tem. Konsekwencja i spokój działania – tym razem to one mają 
przyświecać rozwojowi biznesu.

INACZEJ
Konkurowanie o klienta nie jest jedyną bolączką rynku. Kolejną 
jest walka o pracownika – by nie odszedł do firmy, która kusi 
wyższymi zarobkami. Open Life wierzy, że poza pensją liczy 
się jeszcze atmosfera pracy i to, co pracodawca może dać pra-
cownikowi niejako „od serca”. Jeżeli firmy nie stać na pod-
wyżki, należy innymi sposobami pokazywać pracownikowi, że 
jest ważny – uważa prezes Krzysztof Bukowski. Benefitami, 
gadżetami, autorskim programem „becikowego” dla wszystkich 
młodych rodziców czy dofinansowywaniem wyjść na spekta-
kle, koncerty lub inne kulturalne eventy, które pracownik sam 
wybiera.
Open Life szczyci się zresztą swoją otwartością również w zakre-
sie HR-u. Każda rekrutacja zaczyna się wewnątrz firmy – a nuż 
ktoś akurat chce zmienić swoje życie, kompetencje i miejsce 
w organizacji? W ten sposób trafiają się prawdziwe perełki. Jedna 

z chwalonych osób to pracownik działu aktuariatu, który trafił 
do niego z audytu wewnętrznego. Chłopak miał zacięcie mate-
matyczne i zainteresował się pracą aktuariusza. Szef działu to 
zauważył i otworzył przed nim nowe możliwości.
Wspieranie pracowników i pokazywanie im, jak są ważni dla 
firmy, przełożyło się na to, że Open Life uniknął kryzysu orga-
nizacji, gdy kilka lat temu wokół ubezpieczycieli inwestycyjnych 
i UFK zaczęło się robić gorąco. Choć nazwa firmy często poja-
wiała się w wielu komunikatach o „oszukańczych polisoloka-
tach”, morale w zespole nie spadło.
Open Life uważa zresztą, że nie było czegoś takiego jak „afera 
UFK”. Byli nierzetelni pośrednicy, były przypadki niezrozumie-
nia produktów przez klienta. I było też sporo zbyt pochopnych 
ruchów przestraszonych klientów (nierzadko inicjowanych 
przez różne kancelarie i stowarzyszenia). Ubezpieczyciel pod-
kreśla, że jego oferta inwestycyjna była pomyślana jako długo-
terminowa i ci klienci, którzy przy niej pozostali, są zadowoleni. 
Nie piszą reklamacji i nie skarżą się na produkt. Ubezpieczenia 
inwestycyjne przynoszą korzyści w długiej perspektywie, więc 
potrzeba do nich cierpliwości. Cierpliwości i otwartości – jak to 
w biznesie ubezpieczeniowym... q

Fot. Kate Promylowa.

Fot. Kate Promylowa.
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W Open Life wciąż pracuje spore grono osób, które 
zakładały firmę w 2011 r. Pamiętają więc jej początki. 
I ja mam szczęście znajdować się w tym gronie.
Open Life na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. 
Jednym z motorów tych zmian były nowe regulacje. 
Bardzo dużo nauczyliśmy się w kwestii podejścia do 
ochrony konsumenta. Od zawsze śledziliśmy trendy 
regulacyjne na innych rynkach, szczególnie na rynku 
brytyjskim, gdzie jeszcze przed wprowadzeniem 
Solvency II czy IDD bardzo mocno stawiano na zasadę 
treat customer fairly. Zmiany, które zachodziły w Open 
Life, czasem zdawały się nam rewolucyjne: całkiem 
nowe sformułowania w OWU, wymagania dotyczące 
szkolenia i monitorowania naszych dystrybutorów. 
A przy monitorowaniu należy brać pod uwagę szereg 
czynników, które mogą wskazywać na jakieś nieprawi-
dłowości, m.in. zwiększoną liczbę skarg czy wykupów, 
czy gwałtowne wzrosty sprzedaży. 
Moje wieloletnie doświadczenie wskazuje, że w ubez-
pieczeniach nic nie działa automatycznie. Nie ma tak, 
że przeniesie się jakiś pomysł z innego rynku zagra-
nicznego i on zadziała. Pomysły i produkty oczywiście 
na różnych rynkach się powtarzają, ale każdorazowo 
należy brać pod uwagę wymagania klienta, jego 
mentalność, podejście do potrzeby ubezpieczeniowej. 
W całej Europie następuje obecnie przedefiniowanie 
życiówki. Następuje duża zmiana, która idzie w kie-
runku living benefits. Ryzykiem nie jest już sama 

śmierć, a wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. 
Człowiek już się nie obawia samej śmierci, choć 
oczywiście wciąż pozostaje kwestia zabezpieczenia 
rodziny. Jednak największym obciążeniem jest sytuacja 
długotrwałej choroby czy inwalidztwa. To przedefinio-
wanie ma też odzwierciedlenie w naszych produktach. 
Mamy poczucie, że dobrze odpowiadamy na potrzeby 
klienta. Wiąże się to oczywiście z ciągłym rozwojem 
produktów, ze zmianami. Dlatego analizujemy i wiele 
dyskutujemy nad poszczególnymi składnikami 
ochrony. Mamy np. komitet jakości portfela, składający 
się z przedstawicieli różnych departamentów. Zgodnie 
z wytycznymi KNF-u, musimy stale monitorować, czy 
nasze produkty nie stanowią ryzyka, czy odpowiadają 
na potrzeby klientów. To jest właśnie zadanie komitetu 
– patrzenie na produkt i z punktu widzenia klienta, 
i z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń. 
W mojej ocenie, jesteśmy w stosunku do rynku 
na dobrej, solidnej pozycji. Mamy się czym pochwalić. 
Kiedyś w całej branży – a więc i w Open Life – pano-
wał trend szybkiego wprowadzania produktu na rynek. 
Analizowano produkty konkurencji, sprawdzano, co 
się sprzedaje. I często modyfikowano istniejące już 
rozwiązania. To zresztą wiązało się też niejako z wyma-
ganiami dystrybutorów, którzy zawsze chętniej przyj-
mują produkt, który już dobrze znają, którego zdążyli 
się nauczyć. W związku z tym dosyć trudno jest ich 
przekonać do czegoś absolutnie nowego. Przez wiele 

lat byłem nauczycielem i pamiętam, że każda zmiana 
programu dydaktycznego wywoływała popłoch, nie 
tyle wśród uczniów, co właśnie wśród kadry. Bo jeśli 
robimy coś, co dobrze znamy, czujemy się pewniej. 
Ale przecież trzeba się uczyć nowych rzeczy, trzeba 
pracować i trzeba się zmieniać. Dziś możemy się 
pochwalić, że nasze produkty są produktami w pełni 
autorskimi. Nie jesteśmy już szaraczkiem, który goni 
peleton. Jesteśmy czołówką peletonu. I sądzę, że inni 
gracze też patrzą, co i jak robimy. 

JACEK SKWIERCZYŃSKI, nadzorujący funkcję 
zarządzania ryzykiem w Open Life

Robotyzacja to oszczędność zasobów ludzkich i czasu 
– bo robot zazwyczaj wykonuje zadania szybciej niż 
człowiek, a do tego może pracować 24 h na dobę. 
Oba te czynniki – zasoby ludzkie i czas – są bardzo 
cenne dla organizacji. Dlatego jestem przekonany, że 
w zasadzie każda firma ubezpieczeniowa już jest lub 
wkrótce będzie zainteresowana automatyzacją. Choć 
jak na razie nie widzimy, by nasza konkurencja się 
szeroko zastosowaniem technologii RPA chwaliła. My 
nie ukrywamy, że nasza firma dąży do wykorzystania 
dostępnych technologii, by zwiększać efektywność 
i dawać pracownikom więcej czasu na kreatywną 
pracę. 
Naszych pracowników wspiera OLAF, nazwa robota 
to skrót od Open Life Automat Finansowy. Na tę 
chwilę zajmuje się głównie procesami księgowymi 
i procesami back-office’owymi w obsłudze klienta. 
Pomysł, by rozejrzeć się za tego typu rozwiązaniem 
wyrósł zresztą z potrzeb departamentu księgowości, 
który musiał się mierzyć z dużą liczbą powtarzalnych 
i obciążających zadań. Robot jest jednak w stanie 
poradzić sobie ze wszystkim, co wystandaryzowane, 
co nie zmienia się z dnia na dzień i co nie ma zbyt 
wielu wyjątków. Zatem choć zaczęliśmy od księgowo-
ści, to i inne działy mogą oddawać OLAF-owi swoje 
zadania. Oczywiście w niektórych departamentach 
OLAF przyda się bardziej, w innych – gdzie jest 

więcej zadań kreatywnych, więcej decyzyjności – nie 
będzie miał zbyt wiele pracy. Być może za jakiś czas 
sięgniemy po rozwiązania opierające się na sztucznej 
inteligencji. Na razie jednak robot przejmuje zadania 
back-office’owe i usprawnia pracę, ale sam nie podej-
muje decyzji innych niż zgodne z regułami i sam się 
nie uczy.
Natomiast to my uczymy się robotyzacji. Szukamy 
procesów, które można zautomatyzować. Z każdym 
nowym zadaniem, którego uczymy robota, my sami 
też się czegoś uczymy. Czasem nawet wracamy do 
zadań zautomatyzowanych już parę miesięcy wcze-
śniej, bo już mamy pomysły i wiedzę, jak je jeszcze 
bardziej usprawnić. Nasz projekt się rozbudowuje i nie 
wykluczam, że nasz trzyosobowy obecnie zespół się 
powiększy, a do dyspozycji pracowników będzie coś 
więcej niż jeden robot. 
Zmienia się nasze podejście i zmienia się też nasta-
wienie pracowników, którzy otwierają się na narzędzia 
wspomagające ich pracę. Od początku listopada 
w naszej firmie działa platforma Makigami – narzędzie 
optymalizujące procesy i usprawniające work flow 
w departamentach i pomiędzy nimi. Każdy pracownik 
Open Life ma do niej dostęp i może wykorzystać do 
optymalizacji własnej pracy – określić, gdzie potrze-
buje wsparcia, i zaprojektować odpowiednią aplikację. 
Makigami pomogło nam np. skrócić czas obsługi fak-

tur. Dzięki pełnej digitalizacji faktura, zamiast przecho-
dzić przez trzy dni od departamentu do departamentu, 
może zostać zaopiniowana, zatwierdzona i przekazana 
do wypłaty w ciągu jednego dnia. Pracownicy oswoili 
się z tym narzędziem właśnie w związku z pracą 
z fakturami, a teraz mają mnóstwo pomysłów, jak 
coś usprawnić w ich własnej pracy. Automatyzacja 
na poziomie spółki to jedno, ale danie pracownikom 
narzędzi, które pozwalają im zoptymalizować ich 
codzienne zadania, to również ważny przyczynek do 
zwiększenia efektywności. 

MACIEJ MIKUĆ, specjalista w Departamencie Aktuarial-
nym i Zarządzania Ryzykiem w Open Life

Ciągłe zmiany na lepsze

Efektywność

Fot. Kate Promylowa.
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Open Life zaczęło rozwijać sieć multiagencyjną pod 
koniec 2017 r. Jest to nasza odpowiedź na to, jak 
zmienia się rynek doradztwa finansowego w Polsce. 
Przeciętny Polak styka się z produktami finansowymi 
u agenta ubezpieczeniowego, w banku i w firmach 
doradztwa finansowego. Od jakiegoś czasu banki 
mocno zaczęły okrajać ofertę ubezpieczeniową, inwe-
stycyjną, zamykają się na tego typu produkty, również 
pochodzące od innych spółek z ich grupy – jak ubez-
pieczyciele czy TFI. Naturalnym więc dla nas ruchem 
było podjęcie próby dotarcia do klienta pozostałymi 
dwoma kanałami, czyli przez agentów i – szerzej 
patrząc – doradców finansowych. 
Obecnie nasza sieć liczy ponad dwudziestu partne-
rów, różnej wielkości. Nie stawiamy na rozwój sieci 
za wszelką cenę, ale szukamy takich pośredników, 
z którymi współpraca będzie dla obu stron satysfak-
cjonująca. Docieramy do nich zarówno z produktami 
ochronnymi, jak i czysto inwestycyjnymi. Produkty 

ochronne to zresztą obszar, na który obecnie mocno 
stawiamy. Ale nie zapominamy, co jest w DNA naszej 
organizacji, w czym jesteśmy szczególnie mocni, 
a są to inwestycje. W ostatnim czasie doszło do wielu 
roszad wśród ubezpieczycieli sprzedających produkty 
inwestycyjne, szczególnie mam na myśli ubezpiecze-
nia z UFK. Wielu się wycofało, my cały czas jesteśmy 
i tworzymy nowe produkty. I są to bardzo dobre 
produkty, konsumenckie, bez opłat za wejście, bez 
opłat za wyjście. A i tak selektywnie podchodzimy do 
doboru partnerów, którzy te produkty będą dla nas 
sprzedawać, tak by była to sprzedaż jak najbardziej 
jakościowa oraz spełniająca oczekiwania i potrzeby 
klientów.
Zeszły rok przyniósł nam w kanale multiagencyjnym 
ponad pół tysiąca sprzedanych umów i dobrych kilka 
milionów złotych składki. Oczywiście mamy ambicje, 
by ten wynik rósł, ale mamy też świadomość, że 
budowa kanału, w którym sprzedaż ma być zdrowa, 

wymaga rozwagi – i w doborze produktów, i w budo-
waniu wolumenów. 

MACIEJ ŚWITEK, dyrektor Departamentu Sprzedaży 
Multiagencyjnej w Open Life

Open Life jest firmą, która mając zbudowaną solidną 
obecność w segmencie produktów inwestycyjnych, 
podjęła strategiczną decyzję, by budować swoją 
ofertę ubezpieczeń ochronnych. A jeśli się rozwijać 
w ubezpieczeniach ochronnych, to nie sposób nie 
postawić na grupówkę. 
Nie jest jednak naszym celem rozpychanie się na 
rynku za wszelką cenę. Mamy plany dotyczące przy-
rostu składki, ale równie ważnym dla nas wskaźnikiem 
jest kontrybuowanie do wyniku finansowego firmy. 
Nie należymy do wielkiej grupy finansowej, w której 
konsekwencje nieudanych projektów ktoś pomoże 
nam ponieść. Dlatego do każdego projektu – w tym 
do budowy ubezpieczeń grupowych – podchodzimy 
z ogromną atencją, wychodząc z założenia, że im 
więcej potu podczas treningu, tym mniej krwi w boju. 
Musieliśmy więc znaleźć sposób, by w grupówce 
zaistnieć, nie zapominając o celach finansowych. 
Po przeprowadzeniu analizy rynku uznaliśmy, że 
najbardziej atrakcyjne dla nas są w ubezpieczeniach 
grupowych firmy zatrudniające 50–300 osób. Plusem 
tych firm jest stosunkowo krótka ścieżka decyzyjna, 
która wpływa na efektywność negocjacji. Nasza 
oferta kierowana do tego rozmiaru przedsiębiorstw 
jest naprawdę ciekawa dla ubezpieczonych, a przy 
tym i intratna dla nas. Co więcej, to segment, który 
wciąż rośnie i w którym nie ma jeszcze aż tak silnej 
konkurencji między ofertami ubezpieczycieli. Zażar-
tość konkurencji jest bowiem niemałym problemem 
w ubezpieczeniach kierowanych do bardzo dużych 
podmiotów, co sprawia, że choć ubezpieczenie firmy 
mającej 500 pracowników jawi się jako żyła złota, 
to w rzeczywistości dużego profitu wcale z tego nie 
ma. A z kolei ryzyko budowania biznesu na samych 
dużych dealach jest niemałe. Dlatego my strategicz-

nie nastawiliśmy się na średnie przedsiębiorstwa 
(50–300 zatrudnionych) i to głównie pod nie skra-
jamy naszą ofertę.
Drugą nogą w ubezpieczeniach grupowych są dla 
nas grupy otwarte. Nie da się nie zauważyć, że na 
rynku funkcjonuje dziś wiele mikroprzedsiębiorstw, 
zatrudniających po 2–3 osoby, i wręcz ogrom 
jednoosobowych działalności gospodarczych. 
Postanowiliśmy swoją ofertę skierować również do 
nich, dając im dostęp do walorów, jakie ma klasyczna 
grupówka. Jest to propozycja dla tych, którzy nie mieli 
możliwości przystąpić do ubezpieczeń grupowych 
w pracy, a dzięki grupie otwartej mogą z tego typu 
ochrony skorzystać, ale też dla tych, którzy wcześniej 
byli gdzieś ubezpieczeni, a skusiła ich nasza oferta. 
Co więcej, jeśli przychodzą do nas osoby, które miały 
wcześniej ubezpieczenie, to my uznajemy ciągłość 
ich ubezpieczenia i nie stosujemy wobec nich kla-
sycznych zabezpieczeń w postaci karencji. W tym 
wariancie odpowiadamy już od pierwszego dnia za 
zdarzenia, które nasz nowy klient miał w zakresie 
ochrony u dawnego ubezpieczyciela, do wysokości 
sum ubezpieczenia z tamtej oferty. 
Aby osiągnąć wynik sprzedażowy, muszą zaistnieć 
przynajmniej dwa z trzech elementów: element 
warunków, element relacji, element ceny. A więc po 
pierwsze trzeba mieć dobry produkt. Kiedy zaczy-
naliśmy tworzyć naszą ofertę grupową, zaczęliśmy 
od przyjrzenia się konkurencji i podpatrzenia, co jest 
dobrym standardem rynkowym. I dziś oferujemy 
produkt, który ma bardzo rozsądne i rynkowe warunki. 
A jeśli tylko zauważymy, że konkurencja w jakimś 
aspekcie nam ucieka, to dzięki bardzo szybkiej 
ścieżce decyzyjnej, która jest ogromną zaletą Open 
Life, z dnia na dzień jesteśmy w stanie podciągnąć 

nasze warunki i wręcz przebić ofertę. Po drugie: rela-
cje. To element, którego nie zaniedbujemy. I z pełną 
świadomością zatrudniamy najlepszych specjalistów 
na rynku, by tworzyli z pośrednikami jakościowe 
i merytoryczne relacje. Po trzecie: cena. Oczywiście 
każda firma ma swój model kwotacyjny i w niektórych 
ofertach wypadniemy lepiej, w innych gorzej. Ale 
patrząc na średnią, to możemy śmiało powiedzieć, 
że jesteśmy atrakcyjni cenowo. Co ważne, tej atrak-
cyjności nie budujemy kosztem rentowności. Nam 
nie zależy, żeby rynek kupować, chcemy robić biznes 
normalnie – tak jak się powinno. A specyfika naszej 
organizacji sprawia, że nie będąc ogromną korpo-
racją, nie mamy dużych narzutów, które obciążałyby 
składkę. Nasz lekki model kosztowy sprawia, że do 
dobrze policzonej składki netto na ryzyko, dokładamy 
stosunkowo niewielkie koszty. Co pozwala nam skie-
rować do klienta ciekawą propozycję cenową. 

ROBERT LASOTA, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń 
Grupowych w Open Life

W multiagencjach przede wszystkim zdrowa sprzedaż

W grupówce należy się rozpychać z rozwagą

Fot. Kate Promylowa.




