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ZMIANY W SPOSOBIE DYSTRYBUCJI USUG
UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE
Mariusz Grbowiec, Katarzyna Kruk
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W opracowaniu zaprezentowano klasyczne, tradycyjne kanay dystrybucji
oraz nowe alternatywne formy sprzeday. Analiza udziau poszczególnych kanaów dystrybucji w skadce przypisanej dziau I (ubezpieczenia na ycie) i dziau II (ubezpieczenia
osobowe i majtkowe) w Polsce w latach 2002–2008 wskazuje na odchodzenie towarzystw
od tradycyjnych kanaów dystrybucji na rzecz bancassurance oraz kanaów direct. S to
tasze i bardziej efektywne formy dotarcia do klientów oraz pozwalaj towarzystwu na
zachowanie penej kontroli nad kanaem.
Sowa kluczowe: rynek ubezpieczeniowy, konsument, ubezpieczenia, kanay dystrybucji,
marketing

WSTP
Ubezpieczenia odgrywaj istotn rol nie tylko z punktu widzenia pojedynczych gospodarstw domowych, ale równie w skali makro. Przez lata funkcjonowania zmieniay swoj posta, ewoluoway, dostosowyway si do zmieniajcych potrzeb czowieka,
penic funkcj ochronn. Obecnie rynek ubezpiecze oferuj pen gam produktów
rónych ubezpieczycieli. Konsument moe dokona wyboru najdogodniejszej dla siebie
oferty, która w danym momencie ycia najlepiej zaspokoi jego potrzeby i bdzie nansowo optymalna. Dua konkurencja na rynku ubezpiecze powoduje, e towarzystwa
ubezpieczeniowe podejmuj wiele dziaa majcych na celu wyrónienie ich produktów
i zapewnienie najdogodniejszego kanau przepywu usugi. Bardzo due nakady ponoszone s na utrzymanie dystrybucji i rozwijanie narzdzi sprzedaowych.
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METODA BADA
W opracowaniu wykorzystano róda pierwotne pochodzce z bada oraz dostpne
dane i analizy statystyczne dotyczce rynku ubezpiecze w Polsce. Ponadto zwrócono
uwag na zmiany w sposobie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w ostatnich latach.

ISTOTA USUGI UBEZPIECZENIOWEJ
Usuga ubezpieczeniowa naley do grupy usug nansowych. Jest to usuga czysta,
poniewa nie towarzysz jej prawie adne elementy materialne, z wyjtkiem papieru,
który jest no nikiem informacji i dowodem zawarcia ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczajcy si nie ma moliwo ci „odczucia” materialnego efektu ubezpieczeniowa. Tylko w sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego moe skonsumowa t usug.
Zgodnie z obowizujcym ustawodawstwem, wszystkie umowy ubezpieczeniowe
musz by zawarte w formie pisemnej. Podpisanie umowy przez ubezpieczyciela i ubezpieczajcego si powoduje powstanie stosunku prawnego ubezpieczenia. Ksztat umowy
ubezpieczeniowej jest ci le uregulowany przepisami kodeksu cywilnego (art. 805–834)
i zawiera nastpujce elementy [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (DzU
z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93)]:
– przedmiot ubezpieczenia,
– niebezpieczestwa (rodzaje ryzyka) objte ochron ubezpieczeniow,
– ogólne i dodatkowe warunki ubezpieczenia,
– obowizki ubezpieczajcego,
– czas trwania ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia zaley od jego rodzaju. W ubezpieczeniach majtkowych
przedmiotem objtym ochron jest mienie, w osobowych natomiast ycie, zdrowie
i zdolno  do pracy. Umowy ubezpieczeniowe mog by jednostkowe, czyli obejmujce
jeden obiekt, lub zbiorowe – obejmujce wiele obiektów lub wiele osób. Istnieje jeszcze
pojcie ubezpieczenia generalnego, obejmujcego wiele jednostek gospodarczych ju
istniejcych, jak i powstajcych w czasie trwania ubezpieczenia [Nowotarska-Romaniak
1996].
W kadej umowie wymienione s rodzaje ryzyka (niebezpieczestwa) objte ochron, jak równie ogólne warunki ubezpieczenia. Okre laj one w szczególno ci [Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, art. 812, (DzU z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz.
93)]:
1) przedmiot i zakres ubezpieczenia;
2) sposób zawierania umowy ubezpieczenia;
3) zakres i czas trwania odpowiedzialno ci zakadu ubezpiecze;
4) prawa i obowizki stron umowy;
5) tryb, warunki, sposób oraz przesanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczajcego lub zakad ubezpiecze;
6) sposób ustalania i opacania skadki lub opat pobieranych przez zakad ubezpiecze
oraz metod ich indeksacji, a take ich wysoko ;
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7) sposób indeksacji skadki ubezpieczeniowej;
8) tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia lub innego
wiadczenia;
9) sposób ustalania wysoko ci szkody oraz wypaty odszkodowania lub innego wiadczenia;
10) sposób i tryb dochodzenia roszcze z umowy ubezpieczenia;
11) informacje o sdzie wa ciwym dla rozstrzygnicia sporu mogcego wynika z danej
umowy ubezpieczenia;
12) sum ubezpieczenia i warunki jej zmiany.
Zaakceptowanie i podpisanie umowy powoduje pocztek usugi ubezpieczenia.
Ubezpieczajcy w zamian za ochron ubezpieczeniow zobowizuje si do terminowego
pacenia skadki (jest to najwaniejszy obowizek klienta wobec zakadu ubezpiecze).
Pozostae obowizki mona podzieli w zaleno ci od okresu ich wystpowania na trzy
grupy:
– obowizki przed zawarciem umowy, czyli udzielenie prawdziwych, dokadnych informacji potrzebnych do zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
– obowizki w trakcie trwania ubezpieczenia, czyli przestrzeganie przepisów bezpieczestwa i sygnalizowanie zmian, jakie zachodz w ewentualnym ryzyku,
– obowizki w momencie zaistnienia szkody, niedokonywanie zmian i umoliwianie
przedstawicielowi zakadu ubezpieczeniowego ustalenie wysoko ci strat oraz przyczyn powstania szkody [Nowotarska-Romaniak 1996]
W kadej umowie ubezpieczeniowej z góry okre lony jest czas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Polisy mog by krótkoterminowe (zawierane na okres do 1 roku), dugoterminowe (powyej 1 roku) oraz bezterminowe, np. ubezpieczenie renty doywotniej.

FUNKCJE I RODZAJE UBEZPIECZE
Ubezpieczenia peni przede wszystkim funkcj urzdze gospodarczych, które chroni dziaalno  gospodarcz czowieka, jego zdrowie i ycie przed skutkami zdarze losowych. Nadrzdnym ich zadaniem jest eliminowanie trosk i obaw zwizanych z nansowymi nastpstwami tych zdarze. Jest to bardzo efektywna i ekonomicznie uzasadniona
forma zabezpieczenia si.
Mówic o znaczeniu ubezpiecze we wspóczesnym wiecie, nie mona pomin ich
aspektu spoecznego. Ubezpieczenia gospodarcze s form zabezpieczenia i metod agodzenia procesu zuboenia wywoanego przez zdarzenia losowe. Najwyra niej aspekt
spoeczny wida na przykadzie ubezpiecze yciowych. Nabycie tego rodzaju polis ma
na celu zaspokojenie przyszych potrzeb ubezpieczonego. Mog to by ubezpieczenia na
ycie, ubezpieczenia rent, indywidualne plany emerytalne, które w przyszo ci uzupeni
emerytur i zapewni materialny byt. Bardzo wane jest równie znaczenie ubezpiecze
na ycie w najtrudniejszych momentach, np. w sytuacji nieszcz liwego wypadku, choroby, mierci czonka rodziny. W takich chwilach nieoceniona jest nansowa pomoc ze
strony towarzystwa ubezpieczeniowego.
Ubezpieczenia speniaj kilka istotnych z punktu widzenia gospodarki funkcji. Najwaniejsza jest funkcja ochronna. Ma ona charakter nadrzdny, gdy najlepiej odzwierOeconomia 9 (3) 2010
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ciedla rol, jak speniaj ubezpieczenia. Nabywajc polis ubezpieczony otrzymuje na
czas trwania umowy ochron ubezpieczeniow. Obowizkiem usugobiorcy jest zapacenie skadki, której koszt jest niewspómiernie niski w porównaniu z otrzymanym odszkodowaniem. W ten sposób zabezpiecza si przed skutkami zdarze losowych i przyszymi
nieprzewidzianymi wydatkami. Nabycie polisy chroni ubezpieczonego i daje mu komfort
psychiczny, e w przypadku zdarzenia losowego otrzyma pomoc nansow. Ryzyko tych
zdarze przejmuje na siebie zakad ubezpiecze, który gwarantuje rekompensat powstaych strat.
Pozostae funkcje ubezpiecze to: prewencyjna, wychowawcza, nansowe.
Funkcja prewencyjna ubezpiecze polega na podejmowaniu dziaa majcych na
celu zmniejszanie liczby powstajcych szkód. Chodzi o ograniczenie nie tylko rozmiarów tych szkód, ale równie prawdopodobiestwa ich zaistnienia. W tym celu zakady
ubezpieczeniowe podejmuj dziaania prewencyjne o charakterze materialnym i niematerialnym, zwanym legislacyjnym. Stosowane przez towarzystwa sposoby zapobiegania
zdarzeniom losowym przynosz wymierne korzy ci zarówno ubezpieczycielom, jak
i ubezpieczajcym si. Dziaania te maj istotne znaczenie w przeciwdziaaniu przestpczo ci ubezpieczeniowej.
Funkcja wychowawcza polega na nauczeniu umiejtno ci przewidywania przyszo ci i systematycznego oszczdzania. Chodzi o promowanie i nagradzanie zachowa
majcych na celu ograniczenie ryzyka. Najwyra niej funkcj t wida na przykadzie
ubezpiecze komunikacyjnych. Kierowca za bezszkodow jazd otrzymuje lepsze warunki ubezpieczenia. Przewanie jest to znika w opaconej polisie. Moe to by równie:
pakiet usug dodatkowych: pomoc powypadkowa, lawetowanie, zapewnienie samochodu
zastpczego, opieka medyczna. Aby utrzyma przywileje, kierowca unika brawurowej
jazdy – zmniejsza ryzyko. W ten sposób realizowana jest funkcja wychowawcza ubezpiecze.
Funkcje nansowe s zwizane z rol ubezpiecze gospodarczych w systemie nansowym pastwa. Wyodrbnia si nastpujce funkcje nansowe:
– redystrybucyjn (kumulowanie i odpowiednie rozdzielanie rodków nansowych),
– skaln (ze wzgldu na dostarczanie dochodów w postaci podatków),
– lokacyjn (inwestowanie wolnych rodków nansowych),
– interwencyjn (stymulowanie warunków, zmierzajcych do polepszenia i zmniejszenia ryzyka),
– kontroln (sprawdzajc postpowanie ubezpieczajcego z ubezpieczonym przed[http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&imiotem)
d=1091&Itemid=149 na dzie 14.03.2010 r.]
Ubezpieczenia dzieli si na spoeczne i gospodarcze. Ubezpieczenia spoeczne nale
do publicznego systemu nansowego. S ci le zwizane z pracownikiem i wykonywaniem przez niego pracy, a mówic szerzej – z jego zatrudnieniem [Podstawka 2005].
Jeeli chodzi o ubezpieczenia gospodarcze, to dzieli si je ze wzgldu na przedmiot
ubezpieczenia na ubezpieczenia majtkowe (czyli ubezpieczenia mienia i OC) oraz osobowe np. ubezpieczenia na ycie.
Ubezpieczenia majtkowe to produkty chronice przed poniesieniem kosztów zwizanych ze zniszczeniem majtku oraz zabezpieczajce interesy osób, które mog wskutek
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zdarzenia losowego dozna szkody. Wyróniamy trzy podstawowe rodzaje ubezpiecze
majtkowych:
1) ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe;
2) ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej;
3) ubezpieczenia mienia.
CHARAKTERYSTYKA WSPÓCZESNEJ STRUKTURY RYNKU
UBEZPIECZE W POLSCE
Polski rynek ubezpiecze tworz nastpujce podmioty [Ustawa z 28 lipca 1990 r.
o dziaalno ci ubezpieczeniowej (DzU z 1990 r. Nr 59, poz. 344)]:
1) towarzystwa;
2) towarzystwa ubezpiecze wzajemnych;
3) rmy reasekuracyjne;
4) agenci ubezpieczeniowi;
5) brokerzy ubezpieczeniowi.
Dziaalno  ww. podmiotów sektora ubezpieczeniowego jest organizowana i nadzorowana przez instytucje ubezpieczeniowe. Zostay one powoane do ycia ustaw o dziaalno ci ubezpieczeniowej. Na mocy tej ustawy i jej pó niejszych nowelizacji powoano
[Ustawa z 28 lipca 1990 r. o dziaalno ci ubezpieczeniowej, (DzU z 1990 r. Nr 59, poz.
344)]:
– Komisj Nadzoru Finansowego,
– Rzecznika Ubezpieczonych,
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
– Polskie Biuro Ubezpiecze Komunikacyjnych.
Zmiany rozpoczte w 1990 roku przyniosy demonopolizacj i rozwój polskiego rynku ubezpiecze. Podmioty prowadzce dziaalno  ubezpieczeniow zostay podzielone
na dwa dziay:
– Dzia I – Ubezpieczenia na ycie,
– Dzia II – Pozostae ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majtkowe.
W latach 2000–2009 dynamicznie rosa liczba nowych zakadów ubezpieczeniowych. W 1991 roku zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenia dziaalno ci
ubezpieczeniowej miay zaledwie 24 zakady ubezpiecze (Dzia I – 5 zakadów; Dzia
II – 19 zakadów). W cigu dwunastu lat liczna zakadów ubezpieczeniowych majcych
zezwolenie Ministerstwa Finansów wzrosa do 74 (Dzia I – 36 zakadów; Dzia II – 38
zakadów). Cz  z nich dziaaa z udziaem kapitau zagranicznego. Po 1997 roku szczególnie intensywnie rosa liczba zakadów ubezpieczeniowych z kapitaem zagranicznym
(zwaszcza niemieckim i amerykaskim). W 2002 roku udzia kapitau zagranicznego
w kapitaach podstawowych zakadów ubezpieczeniowych stanowi 72%. Dynamiczny
rozwój sektora ubezpiecze spowodowany by faktem, e polski rynek by rynkiem stosunkowo modym, znajdujcym si w fazie rozwoju Po 2004 roku liczba dziaajcych
zakadów ubezpieczeniowych utrzymywaa si na tym samym staym poziomie. W 2008
roku w Polsce dziaalno  prowadzio 66 zakadów ubezpieczeniowych, a skadka przypisana brutto zebrana przez nie wyniosa 59 mld PLN i bya o 36% wysza ni w roku
poprzednim.
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Polski rynek ubezpieczeniowy zdominowany jest przez kilka duych zakadów.
W Dziale I – Ubezpiecze na ycie dziaalno  ubezpieczeniow prowadzi 36 zakadów. Pi najwikszych ubezpieczycieli stanowi prawie 70% rynku (rys. 1).
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Rys. 1. Udzia zakadów ubezpiecze w skadce przypisanej brutto Dziau I w 2008 r. (w ujciu %)
Fig. 1. Participation of insurance companies in gross contribution assigned to Section I in 2008 (%)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).
Source: Authors’ elaboration based on KNF data.

Przez 18 lat rynek ubezpiecze w Polsce pomnaa swoj warto . Najlepszym miernikiem dobrej kondycji nansowej tego sektora jest rosnca z roku na rok warto  zawieranych polis ubezpieczeniowych przekadajca si na skadk przypisan brutto (rys. 2).
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Rys. 2. Udzia zakadów ubezpiecze w skadce przypisanej brutto Dziau II w 2008 r. (w ujciu %)
Fig. 2. Participation of insurance companies in gross contribution assigned to Section II in 2008 (%)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).
Source: Authors’ elaboration based on KNF data.

Analizujc skadk przypisan brutto zebran przez polskich ubezpieczycieli, mona
wyróni dwa okresy wzrostu: pierwszy mia miejsce w latach 1991–1999, drugi w latach 2003–2008. W pierwszym omawianym okresie wzrostu skadka przypisana brutto
ogóem wyniosa 21 533 mln PLN (1999 r.), w drugim okresie wzrostu zakady ubezpieczeniowe sprzeday polisy na warto  59291 mln PLN. Dalszy dynamiczny rozwój
polskiego sektora ubezpiecze zosta spowolniony przez wybuch kryzysu na wiatowych
rynkach nansowych.
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PODSTAWOWE RODZAJE KANAÓW DYSTRYBUCJI NA RYNKU
UBEZPIECZENIOWYM
Dystrybucja jest wanym instrumentem marketingowego oddziaywania na rynek.
Wspólnie z cen, promocj i produktem tworzy spójny zestaw, którego celem jest zaspokajanie potrzeb nabywców oraz skanianie ich do zakupu oferowanych produktów lub
usug [Witkowska 2008].
Dystrybucja to dziaalno  polegajca na przygotowywaniu oraz realizowaniu przepywu produktów i usug od producentów do konsumentów. Celem dystrybucji jest zarzdzanie acuchami dostaw, czyli przepywami warto ci od dostawców do ostatecznych uytkowników, oraz dostarczanie klientom wysokiej jako ci produktów i usug
w odpowiednich czasie i miejscu po odpowiedniej cenie [Witkowska 2008]. W sektorze
ubezpiecze dystrybucja to pozyskiwanie klientów.
Bardzo wan spraw dla towarzystw ubezpieczeniowych jest prawidowe zarzdzanie dystrybucj. Chodzi o zbudowanie takiej struktury kanaów dystrybucji usug ubezpieczeniowych, aby przy uwzgldnieniu potrzeb klientów utrzyma sprzeda na wysokim
poziomie. Stosowanie odpowiedniej polityki dystrybucji wpywa równie na wizerunek
rmy. Klienci lepiej postrzegaj zakady ubezpiecze i oferowane przez nie usugi, je li
placówki maj dobre wyposaenie i lokalizacj, istnieje moliwo  ubezpieczenia si
przez telefon lub za po rednictwem Internetu, a proces zawierania umowy i obsuga posprzedaowa odbywa si sprawnie. Bardzo wan rol w dystrybucji usug ubezpieczeniowych odgrywa czynnik ludzki, czyli profesjonalnie przygotowany personel.
Podstawowym elementem dystrybucji s jej kanay. Powinny one dziaa bezkolizyjnie i zapewnia sprawny przepyw usug ubezpieczeniowych od producentów do
konsumentów. Kanay dystrybucji okre lane s jako zbiór organizacji (tzn. elementów
przedsibiorstwa oraz zewntrznych po redników) wspóuczestniczcych w dostarczaniu i sprzeday produktów lub usug na rynku [Czubaa 2001]. Kanay dystrybucji usug
ubezpieczeniowych dzielimy na:
– bezpo rednie (relacja: zakad ubezpiecze – konsument usugi),
– po rednie (relacja: zakad ubezpiecze – po rednik – konsument usugi).
Dystrybucja po rednia polega na sprzedawaniu usug ubezpieczeniowych przez dziaajcych na rynku po redników. Mog nimi by agenci i brokerzy ubezpieczeniowi. Porednictwem ubezpieczeniowym jest równie bancassurance, czyli sprzeda ubezpiecze
przez banki.
Dystrybucja bezpo rednia to sprzeda ubezpiecze bez udziau po redników. Towarzystwa oferuj swoje produkty w systemie direct (przez Internet i Call Center) lub za
po rednictwem etatowych pracowników w oddziaach i placówkach terenowych.
W Polsce przychód z polis sprzedawanych przez etatowych pracowników stanowi
istotny udziaów w dochodach zakadów ubezpiecze. Zarówno w Dziale I, jak i w Dziale
II ten kana ma due znaczenie. Obecnie co pita polisa sprzedawana jest w placówce lub oddziale terenowym zakadu ubezpiecze. Duy udzia w sprzeday ubezpiecze
tym kanaem dystrybucji ma PZU. Najwikszy polski ubezpieczyciel posiada najlepiej
rozbudowan sie placówek terenowych. Skadka przypisana brutto wypracowana przez
pracowników stanowi istotny udzia w sprzeday ubezpiecze tym kanaem dystrybucji
(rys. 3). W latach 2002–2008 w ubezpieczeniach yciowych nastpi jednak istotny spadek znaczenia tego kanau dystrybucji (rys. 3).
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Rys. 3. Udzia skadki przypisanej brutto zebranej przez pracowników etatowych (wyraony w %)
Fig. 3. Participation of gross contribution collected by employees (%)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).
Source: Authors’ elaboration based on KNF data.

SPRZEDA UBEZPIECZE PRZEZ AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Sprzeda ubezpiecze na polskim rynku odbywa si w przewaajcej mierze za porednictwem agentów ubezpieczeniowych. Ten kana dystrybucji od lat ma dominujcy
udzia w skadce przypisanej brutto zbieranej przez zakady ubezpiecze. Sprzeda za
po rednictwem agentów okre lana jest mianem klasycznego, po redniego kanau dystrybucji usug ubezpieczeniowych.
Agent ubezpieczeniowy wykonuje obowizki okre lone w umowie agencyjnej z towarzystwem ubezpieczeniowym, którego produkty sprzedaje. Umowa uprawnia agenta do reprezentowania towarzystwa ubezpiecze w zakresie czynno ci wymienionych
w umowie. Okre la wic jego rol i zakres odpowiedzialno ci [Rodek 1996].
Podstawowym zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest po redniczenie w zawieraniu umów midzy ubezpieczycielem a ubezpieczajcym si. W tym przypadku agent wystpuje jako przedstawiciel-po rednik towarzystwa ubezpiecze. Do jego podstawowych
zada naley nawizanie kontaktu z potencjalnymi klientami. Agent ubezpieczeniowy
w tym celu odbywa spotkania handlowe z klientami, podczas których identykuje ich
potrzeby, udziela informacji o oferowanych usugach ubezpieczeniowych, opracowuje
i przedstawia ofert ubezpieczenia. Pomy lnie zakoczone spotkanie koczy si spisaniem wniosku o ubezpieczenie oraz zawarciem umowy ubezpieczenia.
Najlepszym miernikiem znaczenia tego kanau dystrybucji w sprzeday usug ubezpieczeniowych jest analiza udziau agentów w skadce przypisanej brutto.
Z analizy skadki przypisanej brutto w Dziale II wynika, e najwikszy udzia w dochodach zakadów ubezpieczeniowych generuje klasyczny, po redni kana dystrybucji
– agenci ubezpieczeniowi. Przypis skadki w tym kanale w 2008 roku wyniós prawie
44%, co stanowi równowarto  8875,88 mln z (rys. 4).
Wzrost znaczenia agentów jako po redniego, klasycznego kanau dystrybucji w latach 2002–2008 przeoy si na zatrudnienie. Od 2004 roku nastpi wzrost liczby agen-
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Udzia poszczególnych kanaów dystrybucji w skadce przypisanej brutto Dziau II
w 2008 r. (wyraony w %)
Fig. 4. Participation of distribution channels in gross contribution assigned to Section II in 2008 (%)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).
Source: Authors’ elaboration based on KNF data.

tów ubezpieczeniowych. W 2004 roku wg danych opublikowanych przez KNF czynno ci
agencyjne wykonywao 46 272 osób (20 072 dla zakadów Dziau II oraz 26 200 osób
równocze nie dla zakadów Dziau I i II). W chwili obecnej w sprzeday polis po redniczy 77 266 agentów (32 928 osób w Dziale II oraz 44 338 równocze nie w Dziale I i II).
W Dziale I udzia agentów w skadce przypisanej brutto jest znacznie niszy ni
w Dziale II. W 2008 roku agenci sprzedali polisy na warto  4128,97 mln PLN. Ich udzia
w skadce przypisanej brutto Dziau I wyniós zaledwie 1,3% (rys. 5).
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16,4%

Rys. 5.

Udzia poszczególnych kanaów dystrybucji w skadce przypisanej brutto Dziau I
w 2008 r. (wyraony w %)
Fig. 5. Participation of distribution channels in gross contribution assigned to Section I in 2008 (%)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).
Source: Authors’ elaboration based on KNF data.
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SPRZEDA USUG UBEZPIECZENIOWYCH ZA POREDNICTWEM
BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Drug form po rednictwa wymienion w ustawie o po rednictwie ubezpieczeniowym jest sprzeda przez brokerów ubezpieczeniowych. W my l ww. przepisu brokerem
ubezpieczeniowym jest osoba zyczna albo prawna, posiadajca wydane przez organ
nadzoru zezwolenie na wykonywanie dziaalno ci brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych [Ustawa z 22 maja 2003 r. o po rednictwie ubezpieczeniowym art. 20 (DzU z dnia 16 lipca 2003)]. Klasycznym modelem dziaalno ci brokera
ubezpieczeniowego jest zawieranie przez niego w imieniu i na rachunek ubezpieczajcego umów ubezpieczenia [Korolu 1998]. Ubezpieczajcy w tym celu udziela brokerowi
odpowiedniego penomocnictwa. Do zada brokera ubezpieczeniowego nale:
1) analiza potrzeb klienta;
2) zawarcie w jego imieniu umowy ubezpieczenia;
3) obsuga ubezpieczonego;
4) wykonanie umowy.
Obowizkiem brokera jest dokadne sprawdzenie tre ci tych dokumentów i reakcja
na ewentualne niezgodno ci z przedmiotem negocjacji. Polis podpisuje broker, jeeli
jednak nie posiada on penomocnictwa do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu
ubezpieczajcego, to umowa musi by podpisana przez samego ubezpieczajcego. Podpisana przez brokera polisa zostaje nastpnie bd przekazana ubezpieczajcemu, bd
przechowuje j broker [Korolu 1998].
Sprzeda ubezpiecze za po rednictwem brokerów ubezpieczeniowych jest wykorzystywana wycznie w dystrybucji ubezpiecze majtkowych i osobowych. Ten rodzaj
po rednictwa odgrywa istotn rol tylko w Dziale II. Jest to trzeci pod wzgldem warto ci sprzedawanych polis (obok agentów i sprzeday bezpo redniej) kana dystrybucji.
W 2008 roku skadka zebrana przez brokerów w Dziale II wyniosa 2910 mln PLN, co
stanowi 14,33% dochodów zakadów ubezpieczeniowych
W analizowanym okresie 2002–2008 udzia brokerów ubezpieczeniowych w warto ci sprzedawanych polis utrzymywa si na stabilnym poziomie. Oznacza to, e wraz
ze wzrostem sprzeday w kolejnych latach proporcjonalnie wzrastaa skadka zarabiana
przez po redników (brokerów).

ALTERNATYWNE KANAY SPRZEDAY USUG UBEZPIECZENIOWYCH.
BANCASSURANCE – JAKO NOWY SPOSÓB DYSTRYBUCJI UBEZPIECZE
Bancassurance jest stosunkowo nowym kanaem dystrybucji usug ubezpieczeniowych. Polega on na wspópracy banków komercyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu wspólnego dystrybuowania usug nansowych.
Dziaalno  rm ubezpieczeniowych oraz banków komercyjnych coraz cz ciej przenika si w praktyce gospodarczej. Z jednej strony produkty obu tych instytucji uzupeniaj si wzajemnie – np. cesja polisy ubezpieczeniowej stanowi powszechnie uznan form
zabezpieczenia kredytów, z drugiej za maj one niejednokrotnie charakter substytucyjny, jak np. ubezpieczenie na ycie i dugoterminowa lokata bankowa. Zarówno komplementarno  usug ubezpieczeniowych i bankowych, jak i fakt, i mog one w niektórych
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przypadkach zaspokaja ten sam rodzaj potrzeb spoeczestwa spowodoway, e mona
obserwowa tendencj do integracji obu podmiotów [Swacha-Lech 2008].
Bancassurance mona rozpatrywa w dwóch paszczyznach: podmiotowej i przedmiotowej.
W ujciu podmiotowym bancassurance deniowany jest jako dziaalno  grup bankowo-ubezpieczeniowych, które s trwale po czone ze sob , aby oferowa klientom
produkty bankowe i ubezpieczeniowe w ramach istniejcych struktur bankowych. Czsto
oznacza to blisk wspóprac jedynie na poziomie rozprowadzania samoistnych produktów przez sie placówek banku [Gulbinowicz 2007]
W paszczy nie przedmiotowej bancassurance oznacza dziaalno , w której bank,
wykorzystujc posiadane kanay dystrybucji (placówki i oddziay), prowadzi sprzeda
i promocj produktów ubezpieczeniowych.
Zwizki instytucji bankowych i ubezpieczeniowych mog by zawierane w formach
kapitaowych i bezkapitaowych.
Pierwsze zwizki bankowo-ubezpieczeniowe zaczy pojawia si w Polsce po 1990
roku. Najcz ciej wykorzystywan form kooperacji banków i towarzystw ubezpieczeniowych byy spóki joint venture (powizania zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych
z krajowymi bankami) oraz porozumienia dystrybucyjne. Kanaem bancassurance dystrybuowane byy gównie:
– ubezpieczenia kredytowe,
– ubezpieczenia depozytowe,
– ubezpieczenia indywidualne.
Przez wiele lat ten kana mia marginalny udzia w sprzeday usug ubezpieczeniowych. Byo to spowodowane gównie:
– niskim popytem na usugi nansowe,
– przewag banków nad towarzystwami ubezpieczeniowymi,
– brakiem wiedzy na temat powiza bankowo-ubezpieczeniowych.
Inn przeszkod w rozwoju bancassurance w Polsce by brak uregulowa prawnych,
odnoszcych si do zwizków instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. Podstaw
prawn powiza bancassurance w ujciu podmiotowym jest kodeks spóek handlowych,
który reguluje wszystkie sprawy dotyczce spóek akcyjnych. W ujciu przedmiotowym
wspópraca banków z rmami ubezpieczeniowymi regulowana jest przez kodeks cywilny, w którym zawarte s przepisy o umowie agencyjnej i umowie ubezpieczenia.
Zmiany spoeczno-ekonomiczne w Polsce, rosnca konkurencja na rynku nansowym oraz liberalizacja przepisów przyczyniy si do wzrostu zainteresowania porozumieniami typu bancassurance. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaczy szuka nowych
podmiotów, które prowadziyby dla nich dziaalno  agencyjn. Kana bancassurance jest
wykorzystywany gównie do dystrybucji ubezpiecze yciowych. Na tym polu w cigu
ostatnich lat obserwujemy systematyczny wzrost. W 2002 roku dystrybucj ubezpiecze
yciowych w ramach wspópracy bancassurance zajmoway si zaledwie 52 instytucje
bankowe. W 2005 roku ta liczba wzrosa do 130. W kolejnych latach roso zainteresowanie zwizkami bankowo-ubezpieczeniowymi. W 2008 roku sprzeda ubezpiecze Dziau
I prowadzio 399 banków (rys. 6).
Rosnca liczba powiza instytucji bankowych i ubezpieczeniowych wpyna na
znaczny rozwój tego kanau dystrybucji. Procentowy udzia banków w skadce przypisanej brutto dziau I w latach 2002–2007 wykazywa stay systematyczny wzrost ( rednio
o 5% rocznie).
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Liczba banków po redniczcych w sprzeday usug ubezpieczeniowych w ramach porozumie bancassurance
Fig. 6. Number of banks-agents in insurance services’ sale concerning bancassurance
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).
Source: Authors’ elaboration based on KNF data.

DIRECT – TELEFONICZNA SPRZEDA UBEZPIECZE
Do dystrybucji ubezpiecze w coraz wikszej mierze wykorzystywany jest kana direct. Jest to bezpo rednia sprzeda ubezpiecze przez telefon lub Internet. Direct
w Polsce, dziki rozwojowi technologii Internetu i telefonii komórkowej staje si prnie
dziaajcym kanaem dystrybucji usug ubezpieczeniowych.
Telefoniczna sprzeda usug bankowo-ubezpieczeniowych staje si alternatyw dla
kanaów tradycyjnych. Call Center to specjalistyczny system telekomunikacyjny, a raczej
teleinformatyczny do obsugi pocze przychodzcych do rmy i wychodzcych z niej.
Wan rol odgrywa w tym systemie czynnik ludzki, czyli agenci, pracownicy zakadu,
którzy obsuguj poczenia. To wa nie agenci zbieraj informacje o kliencie, o jego
potrzebach oraz o zgaszanych problemach [Witkowska 2008]. W celu sprzeday usug
pracownicy zakadów ubezpieczeniowych prowadz z klientami rozmowy telefoniczne
wewntrzne oraz zewntrzne.
W rozmowach wewntrznych to klient kontaktuje si z zakadem ubezpieczeniowym,
telefonuje do rmy lub zostawia swoje dane kontaktowe na stronie internetowej. Zazwyczaj jest zainteresowany ofert danego zakadu ubezpiecze i rozmowa sprowadza si
do rozpoznania potrzeby klienta i udzielenia wyczerpujcych informacji na temat usugi
i przygotowania dokumentów do podpisania polisy.
Rozmowa sprzedaowa (zewntrzna) polega na wykonywaniu przez pracowników
towarzystwa pocze wychodzcych do wybranej grupy klientów i oferowaniu im usug.
Od pracowników Call Center wymaga si umiejtno ci prowadzenia rozmowy, przekonywania, suchania, poprawnej dykcji i wymowy. Rozmowy sprzedaowe zewntrzne
prowadzone s na podstawie przygotowanych scenariuszy. Zawieraj one konspekt rozmowy oraz argumenty, którymi pracownicy Call Center mog przekonywa rozmówców.
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Podczas rozmów sprzedaowych przygotowywane s dokumenty, które nastpnie s
przesyane do klientów. Po podpisaniu i odesaniu dokumentacji zakad ubezpiecze wystawia i przesya polis. Wszystkie rozmowy telefoniczne s nagrywane – jest to gwarancja bezpieczestwa i wysokiej jako ci wiadczonych usug.
Sprzeda ubezpiecze w systemie Call Center jest bardzo popularna w krajach Europy Zachodniej: w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. W Polsce ten kana dystrybucji jako pierwszy wykorzystao Link4 Towarzystwo Ubezpiecze S.A. (w styczniu 2003
roku). Ju w pierwszym roku dziaalno ci Link4 sprzedao ponad 60 tys. polis, przez co
rma zdobya okoo 0,5% udziau w rynku ubezpiecze komunikacyjnych. Rok pó niej
Link4 miao ju 120 tys. wystawionych polis [Dzik 2005]. Drugi ubezpieczyciel sprzedajcy polisy kanaem direct to AXA (wszed na polski rynek w 2006 roku). Do grona
towarzystw sprzedajcych swoje usugi za po rednictwem Call Center doczyli: w 2007
roku Allianz i amerykaski Liberty Direct, a w 2008 roku CU Direct (obecnie Aviva)
oraz PZU.
W chwili obecnej na polskim rynku ro nie znaczenia ubezpiecze typu direct. Najwikszym ich atutem jest cena – duo nisza ni w przypadku kanaów po rednich. Zalet
kanau telefonicznego jest równie wygoda, oszczdno  czasu i atwy dostp do usugi.

INTERNET JAKO NOWY KANA DYSTRYBUCJI NA RYNKU
UBEZPIECZE
Internet jest take jednym z waniejszych i coraz cz ciej wykorzystywany przez
zakady ubezpiecze do realizacji usug ubezpieczeniowych. Strony WWW peni wiele wanych funkcji. S przede wszystkim wizytówk towarzystw ubezpieczeniowych.
Zawieraj informacje o samej rmie, jej historii, pozycji na rynku. Na stronach WWW
zamieszczane s podstawowe dane nansowe, plany i zaoenia zarzdu, informacje
o placówkach i godzinach otwarcia. Ubezpieczyciele czsto zamieszczaj wyszukiwarki,
dziki którym klient moe szybko odnale  najbliszy placówk lub kontakt do agenta.
Internet to równie wietne narzdzie w dziaalno ci public relations. Za po rednictwem stron WWW towarzystwa publikuj informacje dotyczce ich sytuacji, zmian
w zarzdzie, wyników nansowych, prowadzonych kampanii reklamowych i wolontariacie. Na stronach internetowych zamieszczane s wzmianki o nagrodach i wyrónieniach
przyznanych towarzystwu. Jest to dobry kana komunikacji i sposób na budowanie dobrego wizerunku.
Internet wykorzystywany jest przez zakady ubezpiecze przede wszystkim do dystrybucji usug. Od paru lat ro nie zainteresowanie tym kanaem sprzeday, gównie ze
wzgldu na niski koszt dystrybucji online i rosnc liczb internautów, dokonujcych
zakupów usug nansowych w sieci. Sprzeda usug ubezpieczeniowych online wie
si z ich zoono ci. Za po rednictwem Internetu sprzedawane s gównie polisy proste
(ubezpieczenia komunikacyjne, OFE, ubezpieczenia NNW). Ubezpieczenia bardziej zoone nie mog si oby bez po rednictwa agenta czy brokera. Im szerszego doradztwa
wymaga ubezpieczenie, tym mniej nadaje si do sprzeday w Internecie. Na wielko 
sprzeday ubezpiecze wpywa równie problem oceny ryzyka zwizanego z przedmiotem ubezpieczenia i werykacji podanych przez klienta danych.
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Najcz ciej sprzedawane na wiecie ubezpieczenia w Internecie to [Dzik 2005]:
ubezpieczenia NNW,
polisy yciowe,
ubezpieczenia zdrowotne,
ubezpieczenia od klsk ywioowych,
ubezpieczenia robót budowlanych i montaowych,
programy emerytalne,
ubezpieczenia cargo.
W Polsce Internet, jako kana dystrybucji, nie jest jeszcze wykorzystywany w takiej
skali jak w krajach wysoko rozwinitych. Za po rednictwem Internetu sprzedawane s
gównie: ubezpieczenia turystyczne (bagau, kosztów leczenia i assistance), NNW, ubezpieczenia komunikacyjne, OFE.
Sprzeda ubezpiecze kanaem internetowym jest atrakcyjn form dystrybucji usug
ubezpieczeniowych. Przede wszystkim koszt zawarcia umowy jest znacznie niszy ni
w przypadku kanau tradycyjnego. Wpywa to bezpo rednio na obnienie skadki ubezpieczeniowej. Klient ma równie moliwo  porównania ofert kilku zakadów ubezpiecze i wyboru najkorzystniejszej. Sprzeda ubezpiecze za po rednictwem Internetu
staje si coraz bardzie popularna. Jest to szybki i wygodny sposób nabycia ochrony ubezpieczeniowej.
W Polsce kana internetowy wykorzystywany jest tylko do dystrybucji ubezpiecze
majtkowych i osobowych. W 2008 roku za po rednictwem Internetu zakady ubezpiecze sprzeday polisy na warto  52,5 mln z (rys. 7). Udzia tego kanau w sprzeday
usug Dziau II to zaledwie 0,26%. Jest to spowodowane faktem, e tym kanaem mog
by dystrybuowane tylko polisy proste, np. ubezpieczenia komunikacyjne, OFE, czyli
produkty niewymagajce doradztwa po redników.
W Polsce sprzeda ubezpiecze przez Internet rozpocza si w 2004 roku. W cigu
czterech lat wzrastaa warto  polis sprzedawanych online. Najbardziej dynamiczny rozwój
tego kanau mia miejsce w latach 2006–2008. Sprzeda przez Internet jest bardzo dobrze
rokujcym kanaem dystrybucji ubezpiecze. Z roku na rok w ród klientów zakadów ubezpieczeniowych ro nie zainteresowanie zakupem usug ubezpieczeniowych drog online.
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Rys. 7. Warto  sprzedanych polis kanaem online w Dziale II (w tys. PLN)
Fig. 7. Amount of policies sold within online channel in Section II (thousand PLN)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).
Source: Authors’ elaboration based on KNF data.
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PODSUMOWANIE
W minionych latach nastpi istotny spadek znaczenia po rednictwa ubezpieczeniowego w Dziale I (Ubezpiecze na ycie). Przyczyn tego stanu jest due nasycenie rynku,
silna konkurencja oraz poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych form dystrybucji.
Alternatyw dla po rednictwa agentów ubezpieczeniowych sta si bancassurance, czyli
sprzeda prowadzona przez placówki bankowe. Wspópraca z bankami daje towarzystwu
ubezpieczeniowemu moliwo  dotarcia do nowej grupy klientów, pozwala na sprzeda
polis stanowicych uzupenienie produktów bankowych. Porozumienia typu bancassurance s korzy ci nie tylko dla banku i zakadu ubezpieczeniowego, ale równie dla
klienta, który w jednym miejscu moe zaspokoi kompleksowo potrzeby przez zakup
pakietów usug nansowych. Obecnie bancassurance jest gównym kanaem dystrybucji
ubezpiecze yciowych.
W przypadku klasycznego bezpo redniego kanau, jakim jest sprzeda ubezpiecze
przez pracowników etatowych, nastpi schyek tej formy dystrybucji.
W analizowanym okresie zarówno w ubezpieczeniach na ycie, jak i pozostaych
ubezpieczeniach osobowych i majtkowych udzia dochodu generowanego przez pracowników placówek terenowych w stosunku do skadki ogóem systematycznie spada.
Ta klasyczna forma dystrybucji dobrze speniaa swoj rol na pocztku istnienia gospodarki wolnorynkowej, kiedy rynek by jeszcze bardzo chonny.
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CHANGES IN DISTRIBUTION OF INSURANCE SERVICES IN POLAND
Abstract. The paper presents classic, traditional delivery channels and new alternative
forms of sale. Analysis of delivery channels participation in contribution assigned to sections I (life insurances) and II (personal and assets insurances) in Poland in years 2002–
–2008 shows that insurance companies are abandoning traditional delivery channels for
bancassurance and direct channels. These are cheaper and more effective forms of reaching
customers and they enable a company to keep full control over a channel.
Key words: insurance market, consumer, insurances, distribution channels, marketing
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