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MINĄŁ TYDZIEŃ

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Pracownicy Grupy Azoty
objęci ochroną PZU
Grupa Azoty podpisała z PZU trzyletnią umowę grupowego ubezpieczenia
na życie pracowników. To pierwszy raz, gdy chemiczny potentat
zdecydował się na konsolidację wchodzących w jego skład podmiotów
w przetargu na ochronę życiową dla pracowników.
statecznie do ubezpieczenia dołączyło
27 podmiotów, w tym cztery wiodące spółki Grupy Azoty. Docelowo umowa może
objąć wszystkie 57 spółek, czyli łącznie 14 tys.
pracowników oraz ich rodziny. – Umowa ta jest
kolejnym przykładem pozytywnych efektów, jakie
daje konsolidacja, w tym przypadku w aspekcie socjalno-społecznym. Gratulujemy naszemu partnerowi, PZU, wybranemu w drodze przetargu – powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy
Azoty. – Bardzo dobrze, że polskie spółki ze sobą
współpracują. Jest to współpraca na zasadach konkurencji i procesów przetargowych, a jej efektem
jest działanie dla dobra całej społeczności.
Grupa Azoty zdradziła, że oferta przedstawiona przez PZU była konkurencyjna pod względem
gwarantowanych świadczeń oraz ogólnych warunków ubezpieczenia. Pracownicy będą mieli możliwość wyboru jednego spośród sześciu różnych wariantów ubezpieczeń, a także skorzystania z ubezpieczenia dla swoich współmałżonków, partnerów
życiowych czy pełnoletnich dzieci. Warto przypomnieć, że dotychczasowe kontrakty na ubezpieczenie pracowników poszczególne spółki Grupy
Azoty zawierały indywidualnie. Firma zapewniła,
że decyzja o ich skonsolidowaniu pozwoliła
na uzyskanie korzystniejszych warunków oferty.
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3 pakiety, wiele ryzyk
Szczegóły zwycięskiej propozycji nie są znane, ale zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, grupowe
ubezpieczenie miało być dostępne w sześciu wariantach, z miesięczną składką w wysokości 35,
45, 55, 70, 90 i 100 zł. Zakres polisy miał obejmować trzy pakiety: ochronny, socjalny i zdrowotny. W pierwszym z nich uwzględnione były
ryzyka: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zawału serca lub udaru mózgu, spowodowana
wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem
przy pracy, śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym, która nastąpiła
podczas lub w związku z wykonywaniem
przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo

poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy,
trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku oraz z tytułu zawału serca
i udaru mózgu. Pakiet socjalny obejmował z kolei śmierć małżonka – także w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć rodziców, teściów,
dziecka, urodzenie i osierocenie dziecka, a także
urodzenie martwego dziecka. Natomiast w skład
pakietu zdrowotnego miały wchodzić: pobyt
w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego
(także w pracy), spowodowany chorobą, zawałem serca lub udarem mózgu. Dodatkowo pakiet
obejmować miał rekonwalescencję po pobycie
w szpitalu, który trwał minimum 14 dni, pobyt
na oddziale intensywnej terapii, ciężką chorobę
ubezpieczonego i małżonka (zakres podstawowy
– 22 choroby), operacje chirurgiczne, trwałą niezgodność do pracy zgodnie z zawodem wykonywanym, wyuczonym lub przyuczeniem zawodowym oraz leczenie specjalistyczne.

Najwięcej za wysokość świadczenia
Oprócz tego Grupa Azoty oceniała dodatkową ofertę ubezpieczenia, która mogła funkcjonować jednocześnie z jednym z wariantów oferty
podstawowej, a także warunki indywidualnej
kontynuacji przez osoby, które przestawały być
pracownikami firmy. Najwyżej ocenianym kryterium w przetargu była wysokość świadczeń (60%
oceny). 20% można było zyskać za ogólne warunki ubezpieczenia, zaś waga doświadczenia
oferenta i dodatkowej oferty wynosiła 10%.
Ze strony zarządu Grupy Azoty umowę podpisali Paweł Jarczewski oraz wiceprezes Andrzej
Skolmowski. Sygnatariuszami umowy w imieniu
PZU byli członkowie zarządu: Dariusz Krzewina
oraz Ryszard Trepczyński.
– Bardzo dziękuję za wybór usług naszej firmy. Cieszę się, że nastąpiło to w drodze konkursu i że nasza
oferta okazała się najlepsza. Jednak samo podpisanie
tych dokumentów to dopiero początek współpracy.
Prawdziwą wartość ubezpieczenia poznaje się wtedy,
kiedy ono działa – powiedział Dariusz Krzewina. ■

Miniony rok był kolejnym bardzo ciekawym rokiem
w branży ubezpieczeniowej – przyznaje Łukasz
Jadachowski, dyrektor generalny Proama.
KOMENTARZ Z PROAMA

Indywidualnie
szacować ryzyko
ubezpieczeniach mieszkaniowych warta odnotowania
jest Baza Zdarzeń i Szkód
dla ubezpieczeń majątkowych – projekt na rzecz przeciwdziałania przestępczości, który powstał przy PIU.
Głównym celem ubiegłorocznego pilotażu była identyfikacja sytuacji, gdy
ta sama szkoda jest zgłaszana kilka
razy w różnych zakładach ubezpieczeń. Wierzymy, że w tym roku projekt będzie kontynuowany, obejmie
wszystkich ubezpieczycieli, a baza
będzie mogła być wykorzystywana
nie tylko na etapie wypłaty odszkodowania, ale również będzie służyła
do oceny ryzyka i weryfikacji historii
ubezpieczenia klienta na etapie
przedstawiania mu oferty. Pomoże to
w uzyskaniu pełniejszej segmentacji
klientów, a dzięki temu klienci bezszkodowi będą mogli płacić mniej także za np. ubezpieczenie mieszkania.
Ostatnie 12 miesięcy pokazało
również, że przy kurczącym się rynku AC coraz większym zainteresowaniem wśród firm ubezpieczeniowych
cieszy się sektor MSP. W ubezpieczeniach komunikacyjnych 2014 r. minął pod hasłem bezpośredniej likwidacji szkód, a także – szczególnie
w drugiej połowie roku – na dyskusji
nad wytycznymi KNF, dotyczącymi
likwidacji szkód komunikacyjnych.
Oznacza to, że jakość obsługi klienta
staje się najważniejszym elementem
przewagi konkurencyjnej. Jest to jednak wyróżnik krótkotrwały. Po wprowadzeniu BLS i standardu wynikającego z rekomendacji KNF przez
wszystkich uczestników rynku, wszyscy gracze będą oferowali ten sam
poziom likwidacji szkód. Jakość
przestanie być wyróżnikiem.
Wysoka jakość pociąga za sobą
określone koszty, więc powinna
mieć swoje odzwierciedlenie w cenie, a tego jeszcze nie widzieliśmy

W

w tegorocznych stawkach zarówno
za polisy OC, jak i AC. Wręcz przeciwnie, co kwartał obserwowaliśmy
dalsze spadki przypisu składki brutto, przy jednoczesnym wzroście
wartości wypłacanych odszkodowań. Niestety często obniżki taryfy,
stosowane przez różnych ubezpieczycieli, dotyczyły całego portfela
ich klientów. Co oznacza, że były
firmy, które niezależnie od poziomu ryzyka danego klienta proponowały mu w minionym roku niższe
stawki niż jeszcze przed rokiem.
Wynika to zapewne z braku odpowiednich narzędzi do szacowania
indywidualnego ryzyka.
Ta tendencja teoretycznie powinna ulec odwróceniu w tym roku.
Ze względu na wprowadzenie wytycznych KNF oraz wdrażanie bezpośredniej likwidacji szkód przez kolejne firmy ubezpieczeniowe już
w pierwszym półroczu wydawałoby
się, że powinniśmy obserwować
znaczny wzrost cen za ubezpieczenia
komunikacyjne. Jednak obawiam się,
że w 2015 r. niezbyt szybko zobaczymy ten wzrost, bo nie wszyscy patrzą
na swoją zyskowność, jak uczy nas
doświadczenie z wprowadzeniem
podatku Religi. Podwyżki cen będą
zauważalne niestety dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym.
Wydaje się jednak, że ważnym
elementem w tym procesie będzie
również umiejętność szacowania ryzyka dla każdego klienta indywidualnie. Ceny powinny wzrosnąć znacznie bardziej dla osób, co do których prawdopodobieństwo wypadku/stłuczki jest większe niż dla tych,
którzy charakteryzują się bezpieczną i bezszkodową jazdą. W długim
okresie powinno to doprowadzić
do jeszcze większej polaryzacji cen,
co oznacza, że młodzi kierowcy
będą płacić jeszcze więcej.
■

Wystartował II etap
XV polskiej edycji
międzynarodowego
konkursu
GMC Poland
czestnicy zarządzają na wirtualnym rynku firmami
i sprawdzają swoje umiejętności menedżerskie. O awans
do kolejnych etapów walczą drużyny (3–5 osób) menedżerów,
specjalistów oraz studentów, reprezentujących m.in.: Deloitte,
Dr Irena Eris, Giełdę Papierów
Wartościowych, Grupę Kapitałową PGE, MasterCard, Narodowy
Bank Polski, Volkswagen Bank.
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Zwycięska drużyna będzie reprezentować Polskę w finale międzynarodowym, który odbędzie
się w kwietniu 2015 r. w Pradze.
Polska drużyna zmierzy się z najlepszymi zespołami reprezentującymi blisko 30 państw.
gmcpoland.pl

