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Odpowiedzieć na trendy konsumenckie:
teraz, tutaj, mobilnie, bez problemów, na żądanie, prosto
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ZZ dala od rynkowego zgiełku, raczej niezależnie od rynkowych 
trendów, nie wchodząc w afery wokół życiówki i niesprawdzone 
kanały dystrybucji – Unum chce tworzyć takie produkty, na któ-
rych ubezpieczony może polegać. W centrali zupełnie nie widać 
biegu za przypisem, nerwowych ruchów, szukania alternatyw dla 
tradycyjnych ubezpieczeń opartych na pośrednictwie agentów 
(czy też: Life Protection Advisorów, którzy już wyparli w Unum 
Life Plannerów Prameriki). Ten ubezpieczyciel robi biznes 
w bardzo konserwatywny sposób. I zupełnie mu nie przeszka-
dza, że jest tylko dla wybranych klientów. Masówka to nie jest 
coś, co interesowałoby Unum.

WIARA 
Już pierwszy kontakt z pracownikami Unum każe wysnuć 
główny wniosek: oni wszyscy, jak jeden mąż, wierzą w to, co 
robią. A co robią? Dostarczają klientom produkty, które mają być 
synonimem obietnicy, wsparcia, pomocy w nieszczęściu. Przy 
takim podejściu, którym kieruje się i zarząd, i szeregowi pracow-
nicy, biznes przestaje być tylko biznesem. Staje się całą filozofią 
działania. 
Wszystkimi kieruje jeszcze jedna myśl: sprzedawanie ubezpie-
czeń, jakie samemu chciałoby się kupić. I obsługa ich tak, jak 
samemu chciałoby się zostać obsłużonym. Stąd odejście od 
silosowego układu organizacji – nie chodzi o to, by jeden dział 
odpowiadał tylko za produkt, drugi wyłącznie za marketing, 
trzeci za sprzedaż, a czwarty za obsługę czy likwidację. W Unum 
panuje kultura wzajemnego uczenia się. Przykład? Jeśli likwida-
cja szkód widzi, że wzrósł odsetek osób chorych na dany rodzaj 
nowotworu, którego produktowcy wcześniej nie uwzględnili 
w ofercie, co dziś skutkuje odmowami – rozszerza się katalog 
chorób o tę nową jednostkę (i obejmuje nią dotychczasowych 
klientów). No bo skoro ludzie zaczynają na coś chorować, to 

znaczy, że jest to kolejne ryzyko, które powinna objąć ochrona 
ubezpieczeniowa. Proste i oczywiste... Dla Unum.

UCZCIWOŚĆ
W firmie generalnie panuje kult uczciwości. Dział likwidacji 
raczej wprost przyznaje, że nie jest nastawiony na wyszukiwanie 
fraudów. Jasne, że firma posiada stosowne mechanizmy, odpo-
wiednie systemy wyłapujące podejrzane zgłoszenia, ale podsta-
wowe założenie jest takie, że klienci są uczciwi i nie oszukują. 
W końcu po to kupili ubezpieczenie i po to sumiennie płacą 
comiesięczne składki, by być równorzędną i równoważną stroną 
umowy z ubezpieczycielem. Dlaczego ktokolwiek miałby łamać 
jej postanowienia? Jeśli więc dochodzi do szkody, klientowi, 
zgodnie z umową, należy się świadczenie. Bez lawirowania, 
bez obniżania, bez przycinania. I znów... czyż nie jest to proste 
i oczywiste?
A agenci, czyli Life Protection Advisorzy? I oni mają stawiać na 
uczciwą, spokojną sprzedaż, bez pościgu za klientem. Unum 
wręcz gardzi agresywną sprzedażą, nie akceptuje ścieżek na 
skróty, a analiza potrzeb klientów to dla nich norma nie od 
2018 r., ale od początku istnienia firmy. I każdy pośrednik musi 
mieć to zakodowane w swoim trybie pracy. Sprzyjają temu oczy-
wiście produkty i podejście Unum, zgodnie z którym produkt 
nie tylko ma być dopasowany, ale wręcz dopasowujący się do 
klienta i jego życia. Tak Unum i Life Protection Advisorzy chcą 
okazywać szacunek do klienta. I ma to swoje konkretne efekty. 
Dziś w międzynarodowym klubie Million Dollar Round Table, 
zrzeszających najlepszych (jakościowo) agentów ubezpieczenio-
wych, jest 37 Polaków. 11 to przedstawiciele Unum, przy czym 
4 z nich zasiada w MDRT już dożywotnio.
Co ciekawe, nie każdy może reprezentować Unum przed klien-
tem. Aby zostać Life Protection Advisorem, trzeba spełnić szereg 

Unum: 
nie chodzi o nazwę, ale o filozofię

Czy jeszcze jako Pramerica, czy już pod nową nazwą i marką, Unum zawsze trzymało się na uboczu rynku. Po swojemu, bez roz-
głosu, robiło ubezpieczenia na życie zgodnie z bardzo prostą zasadą: one są po to, by pomóc w nieszczęściu. Tylko tyle i aż tyle. 
– Karolina ZysK-WiecZoreK

Fot. Kate Promylowa.

Fot. Kate Promylowa.
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Z Pramerica, a dziś z Unum jestem związany od 20 lat. Miałem szczęście być jedną z osób, 
które wprowadzały tę firmę na polski rynek, co jest wyjątkowym doświadczeniem. Choć 
oczywiście byliśmy spółką córką olbrzymiej firmy amerykańskiej, to mieliśmy szansę nadać 
tej organizacji rysy, wnieść do niej to, co dla nas było ważne. 
Cieszy mnie niezmiernie, że przez te wszystkie lata stale utrzymujemy nasz podstawowy cel, 
jakim jest dla nas zaspokajanie prawdziwych potrzeb klienta. Różne firmy w różny sposób 
wchodziły na rynek i na różne sposoby chciały go zagospodarować. A my uparcie trwaliśmy 
przy zasadzie, że każdy produkt ma stanowić realną wartość dla klienta. Ćwierć miliona osób 
ma nasze polisy i to naprawdę przyjemne uczucie wiedzieć, że aż tyle osób nam zaufało 
i docenia naszą ofertę. A przecież mogło być inaczej, gdybyśmy się zdecydowali na inne 
produkty, na inną ofertę, inny sposób dotarcia do klienta, na inny pomysł na biznes.
Klient nie musi znać się na ubezpieczeniach, żeby być dobrze ubezpieczonym, tak jak pasażer 
nie musi znać zasad konstrukcji samolotu, żeby móc bezpiecznie polecieć. To my jesteśmy 
specjalistami i to my musimy dać odczuć klientowi, że leci samolotem najwyższej klasy, 
a o jego bezpieczeństwo dba wysokiej jakości obsługa. Zaczynaliśmy od klasycznych pro-
duktów ochronnych, których 20 lat temu – o dziwo – na rynku wcale nie było. Co ciekawe, te 
produkty nadal u nas funkcjonują w zasadzie bez większych zmian – nie licząc tych wynikają-
cych ze zmieniających się wymogów regulacyjnych. Z drugiej strony mamy jednak też produkty, 
które zmodyfikowaliśmy istotnie, bo... świat się zmienia, zmienia się nasze otoczenie, zmienia 
się też poziom naszej wiedzy i doświadczenia. A ponieważ chcemy być wobec naszych klientów 
fair, to tam, gdzie to możliwe – od strony prawnej i ekonomicznej – modyfikujemy zakresy już 
funkcjonujących umów. Nie chcemy bowiem, żeby nasi dotychczasowi klienci mieli gorszą 
ofertę niż ta, którą proponujemy nowym ubezpieczonym. Wierni klienci powinni również być 
beneficjentami tego, że nasza oferta produktowa jest ciągle rozwijana. 
Punktem startowym każdego produktu lub zmiany w produkcie powinna być potrzeba klienta. 
Dlatego również 10 lat temu, wchodząc na rynek ubezpieczeń grupowych, nie przyjęliśmy 
m.in. utartego schematu wyłączania niebezpiecznych sportów. Niemal cały rynek tak robił, 
ale co z tego, skoro tej ochrony klienci uprawiający sport i ich bliscy również, czy nawet tym 
bardziej, potrzebują. Taka filozofia pozwala nam tworzyć dobre, mądre dla klienta produkty, 
które klienci utrzymują przez lata – a to jest korzystne dla wszystkich stron. Oczywiście musi 
stać za tym rzetelna wycena ryzyka, co powoduje, że składka za taki produkt nie będzie 
najniższa na rynku. Składka musi być adekwatna, pokrywać ryzyko i koszty. Wbrew pozorom 
to jest istotne również dla klienta. Jeśli produkty są wycenione nieadekwatnie, a firma nie 
zarabia, to może zacząć się chwiać bezpieczeństwo, które ubezpieczyciel miał klientowi 

zapewnić powagą swojej instytucji. Nie ma nic złego w tym, że piekarz zarabia na chlebie, 
a mleczarz na mleku. Tak i ubezpieczyciel powinien zarabiać na swojej działalności. Ważne 
jest jednak, by robił to rzetelnie, dostarczając dobrą ochronę klientowi.
Jako „fabryka produktów” staramy się konstruować ubezpieczenia jak najbardziej warto-
ściowe dla klienta. Natomiast produkty to tylko część oferty, sposób sprzedaży, dopasowanie 
do potrzeb klienta jest tu niezmiernie ważne. Bo – sięgając do analogii – wysokiej klasy, 
supernowoczesna kolarzówka prawdopodobnie nie będzie dobrym wyborem dla starszej 
pani, nawet jeśli ją na taki rower stać i się jej podoba. Otóż będzie to rower niebezpieczny 
lub nie będzie używany. W jej potrzeby zapewne lepiej wpisze się rower miejski, damka, 
z koszykiem, wygodnym siodełkiem, nawet tańszy. I to już jest rola agenta, by taki produkt 
dostosować do rzeczywistych potrzeb klienta. 
Wartość produktu nie jest uniwersalna, powinna być zawsze postrzegana przez pryzmat 
konkretnego klienta, jego indywidualnych potrzeb, możliwości finansowych i planów na przy-
szłość. Sam produkt powinien być bezpieczny, natomiast dopiero zaoferowanie go w zgodzie 
z potrzebami klienta czyni całą ofertę bezpieczną i wartościową. 

BORYS KOWALSKI, członek zarządu Unum

Zawsze wychodzić od potrzeb klientów

wymagań, z których najważniejszym jest brak wcześniejszych 
powiązań z branżą finansową. A tym samym zero spaczeń i złych 
handlowych nawyków. Do sprzedaży produktów Unum trzeba 
podejść z kompletnie świeżą głową, nieskażoną doświadczeniami 
czy nawet stałym i starym portfelem klientów. Kandydaci na 
Life Protection Advisorów już od rekrutacji są nakierowywani 
na ciężką pracę od podstaw – tak, by sami zrozumieli ideę ubez-
pieczeń, i tak, by później mogli jej uczyć swoich klientów. Nim 
jednak przystąpią do dzieła, nim w ogóle zostaną zatrudnieni – 
muszą poznać firmę, filozofię, spotkać się nie tylko z bezpośred-
nim szefem, ale i z zarządem. Ba, spotkanie powinna też przejść 
rodzina kandydata, a nowy pracodawca uczciwie ją ostrzeże, że 
sprzedaż ubezpieczeń nie jest łatwa, za to czasochłonna. Zarobki, 
owszem, będą duże, ale dopiero z czasem. Rodzinie musi to 
odpowiadać, musi chcieć to zaakceptować. Bez tego elementu 
żadna rekrutacja nie skończy się w Unum pomyślnie.

FUNDACJA UNUM
Unum (jeszcze od czasów Prameriki) to także prężnie działająca 
fundacja, której wolontariuszami są pracownicy firmy. Czas spę-
dzany wspólnie na pomaganiu – dzieciom, starszym, ubogim czy 
głodnym – traktują też jako okazję do integracji. Z racji tego, że 
rodzina jest kolejną kultywowaną przez firmę wartością, podczas 
tych akcji spotykają się wszyscy – pracownicy, ich bliscy... I nie 
ma podziału na funkcje, które pełni się na co dzień. Jeśli trzeba 
dla kogoś przekopać ziemię, posprzątać teren czy odmalować 
pokoje w domu dziecka, za narzędzia złapie zarówno szef, jak 
i pracownik szeregowy. 

I to także silnie wiąże ludzi, dzięki czemu Unum może pochwa-
lić się długim stażem swoich pracowników. Ci, którzy lata temu 
związali się z Pramericą, bardzo często wciąż trwają „na poste-
runku”. Pewnie przede wszystkim dla filozofii firmy. Ale pewnie 
trochę i dlatego, że po odejściu ciężko odnaleźć się w ubezpie-
czeniowej, tej innej rzeczywistości poza Unum. Gdzie biznes to 
biznes, a wartości to wartości.

PRAMERICA – UNUM
Co warte podkreślenia: opisuję Unum, ale rok temu dokładnie 
to samo mogłabym napisać o Pramerice. To niesamowite, że 
zmiana właścicielska nie zmieniła firmy, nie wpłynęła na to, w co 
tak silnie wierzy ta organizacja. Ba, w zasadzie zmiana właściciela 
jeszcze całość utrwaliła.
Wydawało się, że filozofia to Pramerica, a Pramerica to filozofia 
ubezpieczeń. Dziś okazuje się, że Unum – nieznana dotychczas 
w Polsce firma z Chattanoogi w Tennessee – jest jeszcze bardziej 
skierowana na ubezpieczenia w czystej, prostej, dobrej postaci. 
I jeśli czegoś dodała polskiej spółce, to chyba poczucia humoru. 
Dystans do siebie, świadomość, że jest się z boku rynku i nie idzie 
się z prądem, były w tej firmie już wcześniej. Teraz pojawiła się 
dodatkowa chemia z Ameryką. Pracownicy uwielbiają wysyłać za 
ocean – w obie strony – korporacyjne filmiki z przymrużeniem 
oka czy dowcipy, których sami są bohaterami. Zaledwie kilka mie-
sięcy po rebrandingu okazało się, że Unum ma w sobie jeszcze 
więcej radości z tego, że dostarcza ludziom ochronę.
Tak niepohamowanej wiary w ubezpieczenia mogą im zazdro-
ścić wszyscy. q
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Praca w obszarze wypłaty świadczeń jest bardzo wymagająca, ponieważ dotykamy sfery 
bardzo trudnej dla klientów – zderzamy się z nieszczęśliwymi wypadkami, poważnymi 
chorobami i traumami, których doświadczają nasi ubezpieczeni. Ale jednocześnie ta praca 
daje nam poczucie wypełniania misji ubezpieczeń – na co dzień możemy się przekonać, 
jak ubezpieczenia niosą realną pomoc finansową naszym klientom. W 2018 r. wypłaciliśmy 
ponad 93 mln zł, a w samym I kwartale 2019 r. sięgnęliśmy już kwoty 26 mln zł. Jedna 
z najwyższych wypłat dotychczas przez nas zrealizowanych to 1,7 mln zł. 
Mamy świadomość, że klient, który do nas trafia, jest zazwyczaj przytłoczony problemami 
związanymi z jego aktualną sytuacją zdrowotną lub życiową po stracie osoby bliskiej. Dla-
tego dążymy do tego, by nie nastręczać mu dodatkowych trudności. Ważna jest prostota 
i przejrzystość procesu zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia i jego rozpatrzenia. Liczy 
się także szybkość wypłaty – w ubiegłym roku średni czas zamknięcia procesu od momentu 
otrzymania kompletu dokumentów wyniósł u nas 2,5 dnia. 
W naszym dziale stykamy się z realnymi sytuacjami klientów, przez co zdobywamy wiedzę, 
jak jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby. Na podstawie naszych doświadczeń rekomen-
dujemy więc działom produktowym, z którymi ściśle współpracujemy, zmiany w produktach, 
np. w tabelach uszczerbków, tabelach operacji czy definicjach chorób. W Unum szerzymy 
kulturę wzajemnego uczenia się – nie zamykamy się w silosach, tylko dzielimy wiedzą, która 
pomaga nam się rozwijać.

Wypłata świadczeń to spełnienie obietnicy danej klientowi podczas zawierania umowy ubez-
pieczenia. Będąc na końcu łańcucha relacji z klientem, na co dzień odczuwamy, jak realizuje 
się misja ubezpieczeń.

IWONA WIŚNIEWSKA-JACAK, dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń w Unum

Fot. Kate Promylowa.

Jesteśmy po to, by spełniać obietnicę

Nasza firma przeszła niedawno zmianę właścicielską. Oczywiście było wiele obaw, zwłaszcza że 
dla naszego zespołu Pramerica nie była zwykłym brandem właściciela. Liczył się dla nas cały 
zestaw wartości, które za tym brandem stały. Na szczęście nowy właściciel ma bardzo zbliżoną 
filozofię działania. Dlatego mogliśmy sobie powiedzieć: zmienia się marka, ale nie zmienia się 
to, kim jesteśmy – nie zmienia się nasza tożsamość. Dzięki tej bliskości obu organizacji i dzięki 
otwartej komunikacji z pracownikami utrzymujemy takie samo zaangażowanie, ducha współ-
pracy i otwartości oraz poczucie misji. Co więcej, dla Unum nie jesteśmy oddziałem – jeste-
śmy partnerem. Ściśle współpracujemy i wiele od siebie wzajemnie czerpiemy. A ponieważ 
jesteśmy pierwszym rynkiem w Europie kontynentalnej, na który Unum zdecydowało się wejść, 
jako polski zespół mamy też ambicje, by nie zawieść pokładanych w nas nadziei. 
Jednym z elementów naszej tożsamości jest otwartość na drugiego człowieka. Pracując 
w ubezpieczeniach na życie, na co dzień stykamy się z trudnymi sprawami. Praca w takich 
warunkach może prowadzić do znieczulicy albo... do jeszcze większej wrażliwości. W Unum ta 
druga droga wygrała. Tutaj nie ma ludzi chłodnych, w których pierwiastek biznesowy dominuje 
nad pierwiastkiem ludzkim. W mojej dotychczasowej karierze zawsze bliski mi był obszar 
odpowiedzialności społecznej, kiedy jednak zaczęłam pracę tutaj, poziom zaangażowania 
i gotowości do pomocy zaskoczył mnie samą. Kiedy zbieramy żywność do banku żywności, to 
zamiast spodziewanego kartonu, mamy... 1,5 tony. Kiedy przygotowujemy paczki świąteczne, 
to po chwili okazuje się, że dzieci do obdarowania jest mniej niż chętnych, by przygotować 
podarunki. A kiedy jedziemy pomagać do Domu Dziecka, którym się opiekujemy, to za pędzel, 

grabie i miotłę chwyta każdy, z zarządem na czele. Ta dobroczynność naturalnie wynika z warto-
ści, którymi się kierujemy. Bo kultura organizacyjna to nie jest coś, co wisi w ramce na ścianie, 
jest wypisane w procedurach czy zawieszone w intranecie. To jest naturalny język komunikacji 
między nami. 

MAŁGORZATA MORAŃSKA, rzecznik Unum, prezes Fundacji Unum

Fot. Kate Promylowa.

Kręgosłup zostaje ten sam

Ostatnio przez branżę ubezpieczeniową przetoczyła się fala regulacji. Nie spodziewałbym się 
jednak, że po niej nastąpi chwila oddechu. Duże natężenie zmian w tym obszarze to już nowa 
rzeczywistość. Zaczyna działać efekt domina – jedne zmiany pociągają za sobą kolejne. Oczy-
wiście dla nas jako ubezpieczycieli jest to wyzwanie. Mam jednak szczęście pracować w firmie, 
dla której te zmiany są wyzwaniem jedynie operacyjnym, a nie merytorycznym czy biznesowym. 
Prokonsumenckie intencje przyświecające ustawodawcy są tożsame z naszym podejściem do 
biznesu. Pozostaje jedynie kwestia adaptacji naszych rozwiązań, tak abyśmy działali w zgodzie 
z tym, jak te dobre intencje zostały wyrażone w konkretnych przepisach. Acz muszę przyznać, 
że nie zawsze jest to łatwe. Tym bardziej że dla nas spełnienie wymogów prawnych nie jest 
celem samym w sobie, byleby mieć „odhaczone”. 
Zawsze wychodzimy od perspektywy klienta – tak w przypadku dostosowywania się do regu-
lacji, jak i przy tworzeniu nowych produktów, OWU czy innych dokumentów. Nie głowimy się, 
jakie zapisy zawrzeć, żebyśmy na pewno byli chronieni w razie sporu. Tylko myślimy przede 
wszystkim, jak naszą komunikację zrozumie klient, czy to, co mu przedstawiamy, będzie dla 
niego jasne. Takie podejście owocuje bardzo małą liczba skarg i spraw sądowych. Spraw 
mamy co najwyżej kilka rocznie i dotyczą zwykle wysokości wypłaty w przypadkach, gdy może 
ona być różnicowana, a nie niezrozumienia OWU czy niezrozumienia powodów odmowy 
wypłaty. Nasi klienci wiedzą, co kupowali. Dowodem na to jest również wysoki wskaźnik utrzy-
mywalności polis, który by taki nie był, gdyby nasza sprzedaż była jedynie kwestią dobrego 
marketingu lub chemii między klientem a sprzedawcą, a nie prawdziwego zrozumienia istoty 
produktu.

Otwartość i chęć wzajemnego zrozumienia to zasady, które obowiązują również w nadzorowa-
nym przeze mnie dziale compliance. Kiedy pracownicy firmy przychodzą do nas z pomysłami, 
nie zamykamy od razu drzwi ze słowami: „tego nie da się zrobić”, tylko szukamy rozwiązań. 
Patrząc pragmatycznie – ryzyko, że wydarzy się coś niepożądanego w organizacji, będzie więk-
sze, jeśli ludzie będą się nas bać i będą się przed nami chować. Jesteśmy otwarci na biznes, 
wychodzimy do niego i biznes też chętnie przychodzi do nas.

ŁUKASZ ŚWIERCZEK, dyrektor Działu Prawnego i Compliance, oficer ds. etyki w Unum 

Fot. Kate Promylowa.

Przełożyć dobre intencje na zrozumiałe zapisy
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Choć ubezpieczenia grupowe mają w naszej firmie krótszą historię niż ubezpieczenia indywidulane, 
to stanowią obecnie równie ważną nogę biznesową. A teraz stoją przed jeszcze większą szansą 
rozwoju, ponieważ nasz nowy właściciel – Unum – specjalizuje się w ubezpieczeniach dla pracowni-
ków. Zyskaliśmy dostęp do wiedzy, doświadczenia i produktów firmy, która działa od ponad 170 lat. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii i wiele od 
nich się uczymy, a i oni z zaciekawieniem zbierają doświadczenia z polskiego rynku. 
Aktualnie wspólnie pracujemy nad wprowadzeniem na nasz rynek ubezpieczenia na wypadek 
niezdolności do pracy, które jest wręcz sztandarowym produktem Unum. Nie wdrażamy go jednak 
ze względu na nasze widzimisię, tylko z uwagi na konkretną potrzebę ubezpieczonych, o której 
wiemy na podstawie rozmów z klientami. To wsłuchiwanie się w potrzeby klientów jest dla nas 
podstawą do zmian produktowych. Owocem takiego podejścia jest np. wprowadzony już przez 
nas do oferty grupowej pakiet onkologiczny, którego klientom w ubezpieczeniach pracowniczych 
bardzo brakowało. 
Dziś zdecydowana większość ubezpieczeń pracowniczych to programy dobrowolne, ale chcemy 
przekonywać pracodawców, by to oni zapewniali pracownikom bazę ubezpieczeniową, wzmacniając 
swój wizerunek pracodawcy troszczącego się o pracownika. Z kolei na tej bazie ubezpieczeni 
mogliby dokupować dodatkowe warianty, które odpowiadają ich szczególnej sytuacji życiowej. Do 
takiej formuły bardzo dobrze przystosowane są już teraz nasze produkty, które cechują się modułową 
konstrukcją, umożliwiającą dopasowywanie wariantu ubezpieczenia do konkretnych potrzeb.
Mam poczucie, że nasza oferta jest naprawdę wartościowa, a poziom obsługi wysoki. Dzięki tym ele-
mentom udało nam się z ofertą grupową zaistnieć na tak silnie nasyconym rynku. Mamy dobre relacje 

z brokerami, a także z osobami obsługującymi umowę ubezpieczenia po stronie pracodawców – każdy 
ma w Unum swojego opiekuna, który zna sytuację danej firmy i jej oczekiwania w zakresie obsługi, 
wymogi księgowe, kadrowe itp. Nie tworzymy ofert w perspektywie rocznej, ale w wieloletniej. Wciąż 
są z nami klienci, którzy zawarli pierwsze polisy grupowe w 2009 r. I to dla mnie najlepszy dowód, że 
dobrze wykonujemy swoją pracę.

JOANNA GRUDNIK, dyrektor ds. operacyjnych w Ubezpieczeniach Grupowych w Unum

Fot. Kate Promylowa.

Ubezpieczenia zrodzone z relacji

Promowanie marki ubezpieczyciela w obecnych warunkach nie jest łatwym zadaniem, zwłasz-
cza jeśli nie chce się przeznaczać na ten cel ogromnego budżetu. Żyjemy w czasach ogrom-
nego szumu informacyjnego – generuje się mnóstwo informacji i komunikatów, a nie zawsze 
słuszne jest założenie, że jeśli się będzie mówić dużo i głośno, to się dotrze do klientów. My się 
w to zjawisko nie wpisujemy. Nie chcemy się przekrzykiwać, a w naszej komunikacji chcemy 
nieść realną wartość. 
Jeśli przygotowujemy ulotki, materiały marketingowe, komunikaty, to naszą ambicją jest, by 
były one czytelne i proste, tak aby bez problemu mogła je zrozumieć osoba, która nie porusza 
się na co dzień w branży finansów. To oczywiście nie jest łatwe wobec konieczności spełnienia 
wymogów regulacyjnych. Jednocześnie w dążeniu do prostoty nie chcemy zagubić rzetelności 
przekazu. Jako firma, a zwłaszcza jako działy marketingu i sprzedaży, rozumiemy potrzebę 
wzrostu, wiemy, jak ważne jest osiąganie zysku. Ale pamiętamy o tym, że najważniejsi są ludzie. 
Z ludźmi się pracuje, dla ludzi się tworzy produkty, dla ludzi się tworzy komunikaty. Przygotowu-
jąc komunikację, nie uciekamy się do chwytów, które skuszą klienta. A z kolei nasi Life Pro-
tection Advisorzy mają komfort powiedzenia: „ten produkt nie jest dla pana”. Takie podejście 
może i nie pompuje słupków sprzedaży, ale z pewnością buduje zaufanie. Naszym celem nie 
jest posiadanie największego portfela na rynku, ale bycie ubezpieczycielem pierwszego wyboru 
– tym, z którym klient chce porozmawiać. 
Żeby jednak móc to zaufanie budować, musimy też pracować nad zwiększeniem rozpoznawal-
ności marki. Jako Unum w Polsce zaczynamy właściwie z poziomu zerowego. Przed nami dużo 
pracy, ale już zaczęliśmy działać. Zmieniamy orientację marketingu w naszej firmie od stricte 

wspierającego sprzedaż do takiego, który pracuje również nad budowaniem świadomości 
marki. Wystartowaliśmy z kampanią reklamową, wspierającą i sprzedaż indywidualną, i sprze-
daż grupową, a także employer branding. Jest to kampania internetowa, mocno celowana do 
konkretnych grup klientów. Nie staniemy się częścią wspomnianego szumu. Chcemy docierać 
do właściwych osób z właściwym, wartościowym przekazem.

PIOTR ANTOSIEWICZ, dyrektor Działu Marketingu w Unum

Fot. Kate Promylowa.

Marketing nakierowany na budowanie zaufania

Jaki jest klient Unum? Każdy jest inny. To nasza podstawowa zasada – nie kategoryzujemy 
klientów, nie tworzymy obrazu „klienta Unum”. Za każdym stoi jego indywidualna historia 
i każdą z tych historii nasi Life Protection Advisorzy poznają, by dobrać najlepszy produkt 
dla konkretnej osoby, a nie dla prototypowego klienta Unum. Takie podejście przekłada się 
na nasz model obsługi. Dla nas najważniejsza jest relacja, a najbliższą relację z klientem 
może mieć tylko osoba, która towarzyszy klientowi w jego życiu, osoba, którą klient zna 
z imienia, nazwiska, konkretna postać. Takimi postaciami są nasi pośrednicy. To oni są na 
froncie w kontaktach z klientami. Nie tworzymy narzędzi do bezosobowej i mechanicznej 
obsługi. Oczywiście sięgamy po różne nowinki technologiczne, wdrażamy usprawnienia, 
takie jak chociażby portal dla klienta czy nowe formy płatności, bo takie są oczekiwania 
klientów w zmieniającym się świecie. Wszelkie udogodnienia, które tworzymy w Dziale 
Obsługi Klienta, są tylko narzędziami wspierającymi i absolutnie nie mają na celu zastąpienia 
osobistych relacji. 
Do pracy nie motywuje nas też chęć pochwalenia się, że coś zrobiliśmy jako pierwsi na 
rynku. Każda inicjatywa rozwijana w naszym biurze ma głębokie uzasadnienie w potrzebach 
klientów. Np. przyjęliśmy sobie za cel wystawianie polis w ciągu jednego dnia. Ale nie po to, 
by móc się pochwalić wysokim ponad 60-procentowym wskaźnikiem polis wystawionych 
w 24 h, tylko dlatego, że taka była potrzeba naszych klientów, którzy potrzebują ubezpiecze-
nia jako zabezpieczenia kredytu i wtedy polisa dostępna z dnia na dzień jest dla nich dużym 
udogodnieniem. 

Jestem związany z tą firmą od 20 lat, czyli od jej startu na polskim rynku. I z prawdziwą 
radością mogę stwierdzić, że choć zmieniają się klienci, produkty, firma ewoluuje, to war-
tości, które nam przyświecały u początków działania, wciąż pozostają aktualne i niezmienne 
mimo zmiany właściciela. I te wartości są tożsame z moimi wartościami.

ROBERT WATKOWSKI, dyrektor ds. obsługi klienta w Unum

Fot. Kate Promylowa.

Obsługa oparta na relacjach




