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Uniqa:

mózg w Warszawie, serce trochę w Łodzi
Autostrada A2 i szybciej jadące pociągi na trasie Warszawa-Łódź dla niektórych są jak wybawienie. No bo jeśli z jednej
siedziby dojeżdżasz do drugiej w godzinę, to nie odstaje to od standardów „warszawskich”. A jakże ułatwia pracę firmy, której
„mózg” znajduje się w stolicy, a „serce” wciąż w Łodzi. – Karolina Zysk-Wieczorek

U

Uniqa „łódzka” jest już oczywiście tylko w teorii, bo centrala,
zarząd i dyrektorzy od dawna urzędują w Warszawie. Ale jednak
spora część back office’u nadal pozostaje w Łodzi. I tak pewnie
już będzie, bo po pierwsze nie ma sensu burzyć czegoś, co od
lat się sprawdza. A po drugie: rynek pracowników jest bezlitosny. Ten w Warszawie, gdyż Łódź rządzi się jeszcze starymi
zasadami. No i nie można zapominać, że łódzcy pracownicy są
związani z firmą od lat – raczej kilkunastu niż kilku. Z kim nie
porozmawia się na korytarzu łódzkiej siedziby Uniqi, mówi, że
pracuje „tu” już naście lat. A to siłą rzeczy oznacza, że jest sprawdzonym fachowcem, którego nie tak łatwo zastąpić nowym.
Łódzka siedziba jest też z pewnością bardziej klimatyczna, ładniejsza, taka „z duszą”. Loftowe wnętrza fantastycznie dostosowano do potrzeb działalności biura i z uwagi na walory estetyczne zapewne pracuje się tam przyjemniej niż we wszystkich
warszawskich korpobiurach – choć z różnymi logo, to jednak
urządzonych trochę na jedną modłę.
Ale to właśnie w Warszawie, w biurowej części Alei Jerozolimskich, zapadają dziś najważniejsze decyzje z punktu widzenia
działalności Uniqi w Polsce.

Fot. Kate Promylowa.

– a jakże – mieszkalnictwa. Każdy od początku do końca zajmuje
się ofertą i obsługą swojego targetu (choć słowo to nie jest najlepszym wyborem, ale do tego jeszcze dojdziemy).
Dla Uniqi nowy podział organizacyjny i łamanie zastałych schematów to swoisty powrót do korzeni i sensu ubezpieczeń. To
ukłon w stronę klienta, na którym ubezpieczyciel chce być skupiony. Uniqa nie chce już dopasowywać klienta do swoich produktów, tylko swoje produkty do realnych potrzeb ludzi. Oraz
dopasowywać do klienta siebie.
Co ciekawe, struktura wymyślona przez polski zarząd Uniqi
zdobyła nie tylko aprobatę centrali. Na ten moment Austria
przygląda się rozwiązaniu i i być może wdroży je w kolejnych
spółkach grupy.

INACZEJ
Jedną z ważniejszych w ostatnim czasie decyzji było przewrócenie do góry nogami całej struktury – porządku, który od lat
dzieli pracę w zakładach ubezpieczeń na sprzedaż, obsługę,
wycenę czy produkty, likwidację szkód... A piony te, działy
i departamenty powtarzane są w każdym kolejnym obszarze:
klienta indywidualnego, MSP, korporacyjnego. Klienta mniejszego i tego większego, co nierzadko powoduje wzajemne przenikanie i ofertowy bałagan. Uniqa postanowiła to zmienić i teraz
ma po prostu pion klienta indywidualnego, pion biznesu i pion

NAUKA NA BŁĘDACH
W świecie, w którym z każdego komunikatu płynie słowotok
o rynkowych liderach, innowacyjnych projektach i najlepiej
wykorzystanych możliwościach, Uniqa potrafi posypać głowę
popiołem i przyznać się do błędów przeszłości oraz nietrafionych
decyzji biznesowych. Stara się być też uważnym obserwatorem
rynku, by wyciągać wnioski z tego, co już się przytrafiło. Czy to jej
samej, czy rynkowym rywalom – nie jest wszak wstydem uczyć się
od lepszych. Ale też Uniqa wyraźnie podkreśla: nie chodzi o to, by
zostać „followersem”, ale by stworzyć coś, co będzie dobre.
Choć prawdę mówiąc, Uniqa właśnie została tymże „followersem”. Postanowiła naśladować... samą siebie. I całą kompetencję
związaną z ubezpieczeniami mieszkaniowymi przełożyć na
pozostałe piony. A co by nie mówić, mieszkaniówkę Uniqa ma
opanowaną do perfekcji.

Fot. Kate Promylowa.
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trendem, upraszcza język ubezpieczeń i ubezpieczeniowych
dokumentów. Robi to konsekwentnie – już od 2017 r., a do
współpracy przy swoim projekcie „Prosto po polsku” zaprosiła
językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego, z dr. Tomaszem Piekotem na czele. Ostatnio Uniqa zorganizowała też
zewnętrzne spotkanie z naukowcem, dla dziennikarzy. I wyraźnie podkreśla, że prosta polszczyzna jest jednym z priorytetów
firmy. Tym samym pracownicy każdego dnia pilnują się, by
i w swojej codziennej pracy nie używać zapożyczeń z języków
obcych, które dodatkowo utrudniają ubezpieczeniowy żargon.
I choć ciężko wyrzucić z języka ubezpieczeń underwriterów, to
już jednak risk engineerów rzeczywiście możemy nazywać bardziej „swojsko”.
Bardziej swojskie ma być również to, że w firmie wszyscy – od
prezesa po pracownika infolinii – zaczęli być ze sobą po imieniu.
Co ciekawe, i tu pojawiła się mała rozbieżność między warszawską
a łódzką Uniqą: tym ze stolicy znacznie łatwiej przyszła rezygnacja
z form grzecznościowych. Łódź potrzebowała więcej czasu, by się
przełamać i przyzwyczaić do tego korporacyjnego trendu.
Ale już nie czas na rozłamy w firmie: Uniqa wśród najważniejszych zasad stawia też to, by wszyscy pracownicy grali
do jednej bramki. Nie ma już interesu pionu korpo, działu
sprzedaży czy likwidacji szkód. Nie ma interesu pracowników
z Warszawy i tych z Łodzi. Interes jest jeden, wspólny: to bycie
Uniqi dla klienta. A realizację kolejnego założenia firmy: że nie
wolno mówić „nie da się”, sprawdzi najbliższa przyszłość.q

WEDŁUG WZORU
To właśnie pion, za który jako dyrektor zarządzający odpowiada
Rafał Kukier, ma być wzorem do naśladowania dla pozostałych pionów: Uniqi dla Ciebie pod wodzą Jerzego Visana
oraz Uniqi dla Biznesu Tomasza Szarka. Mają dawać tak samo
dobre, dopasowane produkty, mają równie wnikliwe rozpoznawać rynek, klientów i nawiązywać z nimi trwałe relacje –
tak, jak Uniqa dla Mieszkalnictwa czyni to ze spółdzielniami,
zarządcami nieruchomościami, a ostatnio również z deweloperami. No i mają być kreatywni: by wiedzieć, jakie trendy
kierują aktualnie danym segmentem rynku, gdzie i jak warto
się pokazywać. „Mieszkaniowa” część Uniqi regularnie bywa
na targach czy konferencjach branż budowlanej i mieszkaniowej. W ten sposób „rozpoznaje” swojego docelowego klienta
i stara się podążać nie tyle za nim, nie tyle obok, co PRZED
nim. Znając dobrze dany sektor, jest w stanie przewidywać
nadchodzące problemy. I mieć gotowy produkt, gdy zagrożenie
się zmaterializuje.
Nowe podejście do klienta ma przynieść konkretne rezultaty:
Uniqa chce podwoić przypis w pionach dla Ciebie oraz dla
Biznesu i urosnąć o 50% w pionie dla Mieszkalnictwa. Fakt, że
o podwojenie tego ostatniego byłoby co najmniej trudno.
JEDNA BRAMKA
Jak to w korporacji, ważne są „targety”... przy czym Uniqa
nie pozwala sobie, by tak je nazywać. Zgodnie z rynkowym

Zmiany na zewnątrz, zmiany w środku
Uniqa konsekwentnie się zmienia. Na zewnątrz widać to m.in. w ogłoszonej przez nas pod
koniec ubiegłego roku nowej strategii – opartej na kliencie. Widać to też w niedawnych
zmianach struktury, w ramach których inaczej rozkładają się obszary odpowiedzialności
członków zarządu oraz powołani zostali nowi dyrektorzy zarządzający. Wiele dzieje się też
jednak w środku.
Parę lat temu doszliśmy do wniosku, że Uniqa, tak jak i cały rynek, jest zbytnio skoncentrowana na produktach i na procesach, a za mało realnie na kliencie. Oczywiście wszystkie
działania miały gdzieś w tle dobro klienta, ale tak naprawdę skupialiśmy się na tworzeniu
nowego produktu, odświeżaniu go czy planowaniu nowego procesu. Uznaliśmy, że tak dalej
być nie może.
Na początek skoncentrowaliśmy się na tematach HR-owych. Na tym, żeby zbudować zespół
gotowy do przeprowadzania zmian, oraz na tym, by wpłynąć na kulturę organizacyjną.
Z początku myśl o zmianie kultury organizacyjnej wydawała mi się abstrakcyjna. Kiedy jednak
zaczęliśmy metodyczną pracę nad ustaleniem, jaka kultura organizacyjna panuje w naszej
firmie, a jakiej kultury chcemy, okazało się, że mamy konkretne pomysły i wiemy, jakie
działania podjąć, by osiągnąć nasz cel. Wspólnie z menedżerami wypracowaliśmy 9 złotych
zasad, które są wdrażane w naszej organizacji. Niektóre dotyczą prostych – z pozoru! –
zmian, takich jak mówienie sobie po imieniu. Inne mogłyby się wydawać oczywiste, a jednak
dopiero umieszczenie ich w katalogu złotych zasad i przywoływanie ich przy różnych okazjach sprawia, że nabierają mocy. Taką zasadą jest np. „Gramy do jednej bramki”. Jeszcze
inne są naprawdę trudne do realizowania, jak np. „Nie mówmy: nie da się”. Pracownicy
chętnie identyfikowali tę zasadę jako przytyk do działu IT, ale – choć oczywiście i w IT ona
obowiązuje – to ta zasada dotyczy każdego z nas. I to jest naprawdę wymagające.
Oczywiście nie da się zmienić kultury organizacyjnej samym ustaleniem jakichś zasad. Zaczęliśmy jednak od siebie – od zarządu, pilnowaliśmy się nawzajem, potem osoby raportujące do
zarządu, i dalej w naturalny sposób przenosimy ten styl postępowania na pracowników. Oczywiście dogłębna zmiana kultury w firmie wymaga lat. Ale widzę, że ruszyliśmy i że coraz lepiej
zaczyna nam to działać. Kiedy podczas spotkania ktoś staje okoniem i bojkotuje pomysł, ktoś
inny rzuca: „ale moment, nie mówimy, że się nie da” albo „przecież gramy do jednej bramki” –
to całkowicie rozbraja napięcie i jest w stanie przenieść dyskusję na inny poziom.
Bardzo ważna jest też dla nas komunikacja z pracownikami. Przy ogłaszaniu strategii zdecydowaliśmy się na spotkania. Na pierwszym, rozpoczynającym komunikowanie strategii udało
nam się zgromadzić na jednej sali 700 osób (z 800 pracujących w całej firmie). Kilkukrotnie
organizowaliśmy też wideoczaty, podczas których pracownicy mogą zadawać nam pytania
anonimowo. Podczas jednego z czatów połączyło się z nami aż 600 pracowników. Pytania
były przeróżne – od stojaków na rowery aż po strategię.

Fot. Kate Promylowa.
Dbamy o to, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, i żeby dostawali regularne informacje.
Zależy nam też na tym, żeby się angażowali. Do budowania strategii zaprosiliśmy menedżerów – w poszczególnych grupach tworzyły się elementy strategii, a my jako zarząd spięliśmy
to w całość, przy wsparciu HR-u. Bo w mojej ocenie kluczowe dziś jest, by pracownicy byli
zadowoleni i zaangażowani. Z takimi ludźmi można iść do przodu i realizować nawet tak
śmiałe cele jak te, które założyliśmy sobie w strategii.
JAROSŁAW MATUSIEWICZ, prezes, Uniqa
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Reagować na zmiany
W pracy z klientami bardzo ważne jest uświadomienie sobie tej banalnej prawdy, że świat się
zmienia coraz szybciej. Widzą to wszyscy, szczególnie ci, którzy pracują z młodym pokoleniem –
potrzeba nowych produktów, nowych rozwiązań, ale i nowego charakteru informacji i sposobów
dotarcia z komunikatem. Jako Uniqa na pewno będziemy chcieli przygotować rozwiązania dla
młodych. Ale to tylko jeden z elementów reakcji na zmieniający się świat. Równie ważne jest
zauważenie tego, jak zmieniają się inni klienci – jakie są ich oczekiwania i potrzeby, chociażby
pokolenie osób starszych, które żyje coraz dłużej i też potrzebuje określonych usług.
Jedną ze zmian, które obserwujemy u klientów, jest rosnąca chęć rozumienia produktów
i usług, które kupują, co wynika z dostępności i przystępności informacji w internecie. Mam
wrażenie, że jako ubezpieczyciele czasem trochę za bardzo popadamy w patos i kreowanie
obrazu wyjątkowego, skomplikowanego świata finansów. A prawdę mówiąc, my przecież
oferujemy klientowi prosty koncept: ochronę i spokój. I tak powinniśmy to klientowi pokazywać. Nie sprzyja temu zbytnie rozbudowanie oferty. Jestem zwolennikiem prostoty, może nie
w wydaniu fordowskim, zgodnie z którym „możesz otrzymać samochód w każdym kolorze, pod
warunkiem że będzie to kolor czarny”, ale jednak prostoty. Bo choć elastyczność jest fajna, to
może być kosztowna dla ubezpieczyciela (systemy IT), a dla klienta na końcu niezrozumiała
(wybór np. 8 z 30 umów dodatkowych). Moim zdaniem na popularności będzie zyskiwać
podejście oparte na tworzeniu modułów – łączeniu w jednej prostej ofercie elementów, które
będą zaspokajać potrzeby klienta w różnych aspektach. Jako ubezpieczyciele przyzwyczailiśmy
się do myśli, że my jesteśmy od ryzyka. Ale tak jak w konstrukcji samochodu, klienci oczekują
określonego przyspieszenia, a nie zastanawiają się, jaki jest kształt krzywej momentu obrotowego (który wpływa na moc silnika). W ubezpieczeniach oznacza to język korzyści, ale i np. rosnące zjawisko, że ryzyko opakowuje się serwisem. Dlatego uważam, że ogromny potencjał
tkwi w różnorakich usługach assistance. Klienci chcą być obsłużeni kompleksowo, chcą, by
ich problem został rozwiązany od A do Z. Z naszych obserwacji wynika, że jest to dla nich
równie ważne jak szybka wypłata świadczenia. Branżę czeka nie tylko cyfrowa, ale i sprzedażowa transformacja zgodnie z tym, jak będzie wkrótce wyglądała podróż klienta przy zakupie
i korzystaniu z ubezpieczenia. Taka zmiana wymaga gotowości w firmie do innego spojrzenia
na to, co dotychczas robiliśmy. Uniqa ma w sobie tę gotowość, czego dowodem są zmiany
organizacyjne, które przechodzimy. To, że skupiamy w rękach jednej osoby odpowiedzialność
za całość danego segmentu klienckiego. A nawet to, że będziemy raportować już nie tylko
produktami, ale właśnie segmentami.

Fot. Kate Promylowa.
Skoncentrowani na kliencie nie zapominamy, że między ostatecznym odbiorcą naszych usług
a nami jest jeszcze pośrednik. Rynek multiagencyjny jest bardzo skomplikowany i nie da się do
wszystkich pośredników dotrzeć jednym rozwiązaniem. Segmentacja pośredników jest tak samo
potrzebna jak segmentacja klientów. Chcemy jednak dla poszczególnych grup być wartościowym
partnerem. Wiemy, że każdego dnia spływa do nich kilkadziesiąt wiadomości/akcji/konkursów
od różnych ubezpieczycieli. Ale to jest komunikacja w jedną stronę. A my chcemy być przy nich
i słuchać, co dla nich jest ważne. Nie chciałbym, aby Uniqa była liderem cenowym, bo to się
zazwyczaj źle dla takiego lidera kończy. Moją ambicją jest, aby Uniqa była takim ubezpieczycielem, którego agenci chcą kalkulować. Żeby chcieli zerknąć, co ciekawego się u nas dzieje. A kilka
ciekawych pomysłów i przyzwolenie na ich realizację mamy i liczymy, że dzięki coraz bliższej
współpracy z pośrednikami będzie ich więcej.
JERZY VISAN, dyrektor zarządzający Uniqa dla Ciebie

Lider nie może spoczywać na laurach
Uniqa jest liderem ubezpieczeń dla segmentu mieszkalnictwa. Mamy dobre produkty, dobre
relacje i naprawdę dobrze znamy się na tym rynku. Mam jednak nadzieję, że za pięć lat będę się
wstydził tego, jak Uniqa dla Mieszkalnictwa wygląda dziś. To przekorne stwierdzenie, ale naprawdę
mamy pomysły, jak w ciągu tych pięciu lat zmienić się jeszcze bardziej na plus. Chcemy np. lepiej
wykorzystywać dane, które mamy, i dzielić się nimi z klientami. W przyszłym roku planujemy wdrożyć aplikację dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, która graficznie zobrazuje powody, częstość i miejsca występowania szkód. Obecnie zainteresowanym klientom dajemy
pliki excelowe z takimi informacjami, ale tabelka ze szkodami może być ekscytująca co najwyżej
dla nas, ubezpieczeniowców. Jeśli jednak przedstawimy te dane w zrozumiałej, graficznej formie,
to klient będzie miał poczucie, że nie tylko kupił dobre ubezpieczenie, ale też dostał dodatkową
wartość. Takie informacje może bowiem wykorzystać, by mieć lepsze podstawy do rozporządzania
funduszem remontowym.
W dalszej perspektywie chcemy też przygotować aplikację, która będzie pokazywała nie tylko
przeszłą szkodowość w danych lokalizacjach, ale także przewidywała przyszłość. Jako ubezpieczyciel mamy ogrom danych o budynkach i ich szkodowości – znamy przecież świetnie
charakterystykę ryzyk, mamy wieloletnią historię szkodową, wiele danych zebranych w czasie
oceny ryzyka. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, jakie są słabe punkty ubezpieczanego mienia. Do tej pory nie dzieliliśmy się taką wiedzą z klientami. Ale planujemy to zmienić. Dla
klienta będzie to bardzo wartościowy benefit, bo będzie wiedział, w co zainwestować pieniądze,
które uciekłyby mu w postaci szkody. Dla nas, i oczywiście dla klientów, to także świetne
działanie prewencyjne.
Zanim jednak na dobre ruszymy z aplikacjami dla klientów, wystartowaliśmy z nową ofertą
mieszkaniową, w której m.in. zwiększyliśmy sumy ubezpieczenia. Chcę mieć poczucie, że
zabezpieczamy klientów jeszcze lepiej niż robi to rynek. Widzimy, że nasi klienci są gotowi na takie
zmiany. W ramach pilotażu zadzwoniliśmy do części ubezpieczanych przez nas mieszkańców
i zapytaliśmy, czy chcieliby podnieść sumę ubezpieczenia. I aż 70% się na to zdecydowało! Stąd
wniosek, że powinniśmy być w relacji z klientami jeszcze bardziej aktywni. Klienci nas znają, nie
zawiedli się na nas, więc ufają, że to, co z myślą o nich przygotowaliśmy, będzie dla nich dobre.
Nie oszukujemy się, że klienci czytają OWU. Po prostu szykujemy takie warunki, w których będzie

Fot. Kate Promylowa.
zawarte wszystko, co się klientowi może przydarzyć. W planach mamy również podniesienie sum
ubezpieczenia wszystkim klientom dwukrotnie, przy jednoczesnym wzroście składki o 5–10%.
Z naszej perspektywy znajduje to uzasadnienie w charakterystyce szkodowości, a dla klienta to
komfort dobrego zabezpieczenia. Bo choć ogromna większość szkód w mieszkaniówce to szkody
drobne, to po naprawdę dużej szkodzie klient też powinien dostać adekwatną rekompensatę.
Wierzę, że długoterminowo popłaca niezaniżanie cen, niebycie rozbójnikiem. Nie jesteśmy
może najtańsi, a pozycji lidera wciąż nie tracimy. Gramy fair i dobrze wywiązujemy się ze swoich
zobowiązań. To daje nam poczucie dobrze wykonanej pracy.
RAFAŁ KUKIER, dyrektor zarządzający Uniqa dla Mieszkalnictwa
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Słuchać, radzić, ubezpieczać
Uniqa dla Biznesu to pion w naszej firmie, który zajmuje się przedsiębiorcą. Każdym. Uznaliśmy, że MSP, midkorpo, korpo – to rozróżnienie, w którym klientowi, a nawet jego brokerowi
łatwo się pogubić, bo dla każdego ubezpieczyciela linia podziału może przebiegać gdzie
indziej. Co więcej, nawet w firmie ubezpieczeniowej to rozgraniczenie nie jest zazwyczaj
precyzyjne, przez co do klienta może trafić kilka różnych ofert, a między pionami tworzy się
niepotrzebna konkurencja.
Postanowiliśmy więc, że główną osią różnicowania naszej oferty będzie nie wielkość przedsiębiorstwa, ale branża, w której działa. Na początek wybraliśmy kilka branż, w których
chcemy się specjalizować: administracja publiczna, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i HoReCa, czyli hotele, restauracje, catering, gastronomia. Nie wychodzimy jednak
do nich z gotowymi produktami i z przekonaniem, że wszystko wiemy najlepiej. Warsztaty
z przedsiębiorcami z jednej z tych branż uświadomiły nam, że klienci nie rozumieją produktów ubezpieczeniowych i nie czują, abyśmy zaspokajali ich potrzeby. Postanowiliśmy więc
posłuchać ich, poznać bolączki, dowiedzieć się, czego oczekują od swojego ubezpieczyciela
i dopiero na tej podstawie skonstruować naszą ofertę.
W ramach zmian organizacyjnych zbudowaliśmy nowy zespół inżynierów ryzyka. Dziś nie
chcemy mówić wyłącznie o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Chcemy, by podejście
naszych inżynierów było bardziej kompleksowe, by w firmie naszego klienta pełnili rolę
konsultantów, doradców. Fachowców w dziedzinie ryzyka zapewniających bezpieczne prowadzenie biznesu. Będą umieli powiedzieć, jak zabezpieczyć teren firmy, jakie zabezpieczenia
wprowadzić, co można zrobić – nieraz bez kosztów – by szkody uniknąć lub zmniejszyć jej
potencjalny rozmiar. Doświadczenie, technologia, a czasem po prostu świeże spojrzenie
pozwala zauważyć, gdzie czai się ryzyko. A gdy nadejdzie taka potrzeba, nasi inżynierowie,
korzystając z narzędzi technologicznych, takich jak Corporate Business Navigator, będą mogli nawet doradzić lub odradzić klientowi rozwój na danym terenie, w innym województwie
czy innym kraju. Bo np. w miejscowości, w której klient chce wybudować fabrykę, istnieje
duża ekspozycja na ryzyko powodzi, huraganu etc.
Do tej pory nie umieliśmy dzielić się z klientami gromadzonymi przez nas danymi i zasobem
wiedzy. Ale postanowiliśmy to zmienić. Przecież my wiemy, gdzie zachodzą określone zdarzenia pogodowe i jakie są ich skutki. W jakich miejscach dochodzi częściej do kolizji i jakie
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są ich przyczyny. Wiemy, jakie mogą być skutki niezałatanej dziury w drodze. Agregujemy
miliony informacji. Czas zacząć je lepiej wykorzystywać i dzielić się nimi z klientami, by mieli
poczucie, że mają w nas partnera. Chcemy nie tylko pomagać w sytuacji, gdy do zdarzenia
czy też szkody dojdzie. Chcemy – realizując naszą misję – pomagać w unikaniu sytuacji
trudnych dla klienta.
Filozofii, według której chcemy teraz działać, nie stworzyliśmy wczoraj. Ona jest w naszej
firmie od dawna – tak właśnie działa Uniqa w obszarze mieszkalnictwa, który stawia klienta
w centrum, wspiera go i doradza. Teraz te dobre praktyki przenosimy na inne obszary naszej
działalności. Wierzę, że z sukcesem.
TOMASZ SZAREK, dyrektor zarządzający Uniqa dla Biznesu

Dbając o komfort i „customerów”, i klientów
W obszarze wsparcia klienta prowadzimy obecnie wiele ciekawych projektów. Wdrożyliśmy
m.in. narzędzie do samolikwidacji szkód, opracowujemy automatyczne kosztorysowanie na
podstawie analizy zdjęcia, pracujemy nad uruchomieniem nowej platformy do zarządzania call
center czy rozszerzamy sieć firm wynajmujących auta zastępcze. Po co? Po to, żeby interakcja
z ubezpieczycielem była dla klienta jak najmniej uciążliwa. Nowa platforma ma umożliwić call
center omnikanałowe zarządzanie informacjami, bo tego przecież oczekuje klient – żebyśmy
niezależnie od kanału kontaktu zawsze wiedzieli, jaki jest status jego sprawy. Z kolei narzędzie
do samodzielnej likwidacji szkody daje możliwość skrócenia tego procesu i załatwienia sprawy
w dogodnym dla klienta momencie.
Nie uważamy jednak, żeby takie rozwiązania jak samolikwidacja szkody były rozwiązaniami dla
wszystkich. Nie dla każdego priorytetem jest szybkość wypłaty. Widać to chociażby w liczbie
osób korzystających z uproszczonej ścieżki likwidacji szkód komunikacyjnych – mimo wdrażania kolejnych usprawnień nigdy nie wychodzimy ponad pewien odsetek osób, które z tego
rozwiązania korzystają. Nie mówiąc już o AC, w którym zainteresowanie klientów uproszczoną
ścieżką jest w ogóle bardzo niskie.
Wprowadzając zmiany w obsłudze klienta, nie skupiamy się bowiem tylko na tym, żeby
było szybciej i sprawniej. Naszym celem jest zwiększanie komfortu klienta – dla jednych
to będzie właśnie szybsza obsługa, ale dla innych ważniejsze jest kompleksowe podejście.
Przykładowo, klient, który zwraca się do nas po pojazd zastępczy, coraz częściej oczekuje,
że zaoferujemy mu nie tylko pojazd analogicznej klasy, ale i podobnie wyposażony. Dlatego
musimy współpracować z dostawcami, którzy pomogą nam na takie oczekiwania klienta
odpowiedzieć.
Dbanie o komfort klienta to dziś jeden z bardzo wyraźnych trendów – nie tylko na rynku
ubezpieczeń. Musimy być coraz bardziej elastyczni i gotowi, by zaspokajać różne potrzeby
klienta na wiele sposobów. Z przymrużeniem oka możemy powiedzieć, że dostrzegamy
polaryzację społeczeństwa na „customerów” i klientów. „Customerzy” to mieszkańcy dużych
miast, którzy mają więcej pieniędzy, ale mniej czasu. Klienci to z kolei mieszkańcy mniejszych miejscowości, w których czas płynie wolniej, więc mogą zrobić coś sami, na spokojnie. Musimy mieć rozwiązania i dla jednych, i dla drugich. Zarówno doskonalić ścieżkę
maksymalnie prostą, relatywnie tanią, szybką, przyjemną i zdigitalizowaną, jak i rozwijać
obsługę na wysokim poziomie, wręcz typu concierge.
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Poprawa doświadczenia klienta jest też jednym z celów reorganizacji, którą Uniqa właśnie
przechodzi. W ramach zmian w moich rękach skupiona została odpowiedzialność za cały
obszar wsparcia klienta. Mam kontrolę nad interakcją klienta z naszą firmą od początku
do końca, a mając obraz całego procesu, mogę poprawiać jego poszczególne elementy.
Ponieważ do branży ubezpieczeniowej z bankowości przeniosłem się zaledwie rok temu, to
dla mnie duże wyzwanie. A jednocześnie postrzegam to jako wyraz uznania dla mojej pracy
i zaufania do mnie. Trzeba więc teraz zakasać rękawy i zrobić wszystko, by nie zawieść tych,
którzy mi zaufali, tylko dołożyć swoją cegiełkę do ciągłego doskonalenia obsługi klientów. To
jest moja misja i mam zamiar dobrze ją zrealizować.
MACIEJ CZYŻ, dyrektor zarządzający ds. wsparcia klienta
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