
Horyzonty: Jako Brokers Union jesteście 
Państwo na rynku ubezpieczeń od ponad 
17 lat. Jak Pan ocenia rozwój  pośrednika 
ubezpieczeniowego  w Polsce?

Filip Rybacki: Przez ostatnie kilkanaście lat ob-
serwujemy dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń. 
Liczba przedsiębiorstw objętych programem ochro-
ny, który jest przygotowany przez profesjonalnych 
brokerów dynamicznie wzrasta. Przedsiębiorstwa 
doceniają wiedzę i doświadczenie brokerów ubez-
pieczeniowych. Podobnie sytuacja wygląda w seg-
mencie ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych, licz-
ba osób objętych różnego rodzaju ubezpieczeniami 
wzrasta z roku na rok. 

H: Polski rynek ubezpieczeń cechuje wy-
soki poziom koncentracji. Tworzą go grupy 
ubezpieczeniowe m.in. Grupa PZU, dzięki 
czemu posiadają większość udziału w ryn-
ku. Czy, Pana zdaniem, wspomniana kon-
centracja jest naturalną koleją rzeczy czy 
też zbytnia monopolizacja może spowodo-
wać obniżenie jakości usług?

FR: Uważam, że zbytnia koncentracja powoduje, 
że Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie są konkuren-
cyjne, klient nie jest dla nich priorytetem, promują 
produkty, na których sprzedaży zależy Towarzy-
stwom, zamiast ofertować, te które są dobre dla 
rynku i dla klienta. Przy wysokiej koncentracji 
rynku Towarzystwa nie grają fair z partnerami biz-
nesowymi. Natomiast niższa koncentracja sprzyja 
jakości konkurencji, co przyczynia się do podno-
szenia wartości oferowanych usług.

H: A jak wygląda sytuacja na rynku dys-
trybucji ubezpieczeń?

FR: Rośnie rola multiagencji ubezpieczeniowych, 
które są powiązane z firmami brokerskimi. Agen-
cje prowadzą wiele projektów i są wykorzystywane 
przy obsłudze opracowanych przez firmy brokerskie 
programów ubezpieczeniowych. Z punktu widzenia 
ubezpieczycieli istotnym kanałem dystrybucji są 
właśnie te grupy spółek brokersko-agencyjnych. Na 
rynku widać także tendencję konsolidacyjną. Coraz 
więcej małych podmiotów widzi konieczność łącze-
nia się z większymi brokerami, aby uzyskać przewa-
gę na rynku ubezpieczeniowym. Natomiast klient 
detaliczny  wymusza transformację kanałów direct 
w nowoczesne portale i aplikacje mobilne umożli-
wiające m.in. analizę informacji o produktach, za-
wieranie transakcji czy personalizację oferty.

H: Jesteście Państwo jedynym polskim Członkiem Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpiecze-
niowych UNIBA PARTNERS, które reprezentuje interesy 
klientów w ponad 120 krajach na świecie. Jakie korzyści 
wynikają z przynależenia do stowarzyszenia?

FR: W 2009 roku zostaliśmy członkiem Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia  Brokerów Ubezpieczeniowych UNIBA PARTNERS. Współ-
praca z UNIBA zapewnia nam dostęp do nowoczesnych rozwiązań 
ubezpieczeniowych oferowanych na rynkach zagranicznych. Dzięki 
temu możemy być partnerem dla podmiotów o międzynarodowym 
zasięgu działania. Celem UNIBA PARTNERS jest wzajemna pomoc 
w aranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej podmiotów posiadających 
oddziały, filie lub spółki w innych państwach, a także wymiana do-

świadczeń na szczeblu międzynarodowym. Członkostwo w UNIBA 
PARTNERS daje naszej Spółce nieograniczone terytorialnie możli-
wości plasowania ryzyk naszych klientów. Zadaniem brokerów stowa-
rzyszonych w UNIBA jest dostarczanie klientom realnych rozwiązań, 
w obliczu zmieniającego się dynamicznie ryzyka.

H: Oprócz oddziału we Wrocławiu, posiadacie Państwo 
również placówki w Gdyni, Białymstoku, Warszawie, Lubli-
nie, Kielcach oraz Katowicach. Czy w przyszłości rozważa-
cie Państwo otwarcie nowych oddziałów w innych miastach 
Polski?

FR: Jeśli chodzi o nowe placówki to Poznań jest miejscem, gdzie 
chcielibyśmy się w tym momencie rozwijać.  Ponadto,  chcemy skon-
centrować sie na budowaniu naszego dużego biura  w Warszawie. 
Jesteśmy w trakcie zakładania nowej spółki, która będzie funkcjo-
nowała właśnie w stolicy. 
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H: Jakie są korzyści dla Przedsiębiorców ze współpracy 
z brokerem ubezpieczeniowym?

FR: Jako broker przedstawiamy programu ubezpieczeniowy „skro-
jony na miarę klienta”. Jesteśmy niezależnym pośrednikiem i kon-
sultantem w zakresie obsługi ubezpieczeniowej. Świadczymy profe-
sjonalne usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów, oparte na 
wszechstronnej weryfikacji rynku ubezpieczeniowego. Reprezentu-
jemy interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikujemy potencjalne 
ryzyko, doradzamy w zakresie ubezpieczeń, uczestniczymy w zarzą-
dzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia oraz administrujemy umo-
wami ubezpieczenia.

H: Co oznacza kompleksowa obsługa klienta przez po-
średnika ubezpieczeniowego?

FR: Jesteśmy z klientem od samego początku współpracy. Mię-
dzy innymi przeprowadzamy audyt aktualnej ochrony, określamy 
optymalny zakres ubezpieczenia, przeprowadzamy szkolenia dla 
pracowników, proponujemy rozwiązania prewen-
cyjne, w celu minimalizacji ryzyka. Kreujemy nowe 
produkty ubezpieczeniowe pod nietypowe obsza-
ry działalności klienta. Przejmujemy trudny pro-
ces likwidacji szkód. W związku ze wspomnianym 
członkostwem w UNIBA Partners, posiadamy do-
stęp do międzynarodowych rozwiązań w obszarze 
ubezpieczeń.

H: Jak Pan sądzi co Brokers Union wyróż-
nia na rynku brokerów?

FR: Na rynku brokerów wyróżnia nas przede 
wszystkim nasze podejście do klienta oraz zespół 
ludzi z pasją, lubiących to co robią i posiadają-
cych ogromną wiedzę i doświadczenie na rynku 
ubezpieczeniowym. Działamy z wyprzedzeniem, 
wyjaśniamy naszym klientom znaczenie tekstów 
zamieszczonych drobnym drukiem oraz żargonu 
branżowego, treści gwarancji, warunków ubez-
pieczenia oraz wszelkich elementów specyficznych 
dla dokumentów ubezpieczeniowych. Dzięki temu 
nasze rekomendacje są jasne dla klienta. Stosujemy nowatorskie me-
tody zarządzania ryzykiem, nasz zespół to doświadczeni i sprawdzeni 
eksperci  w obszarze ubezpieczeń, prawa i ekonomii. Dysponujemy 
wysokim potencjałem technologicznym, w komunikacji z klientem 
pomaga nam wielokanałowa platforma zintegrowana z systemem 
zarządzania SAP. Dzięki temu jeszcze dokładniej kontrolujemy pro-
cesy biznesowe w naszej firmie, gwarantujemy innowacyjny serwis 
charakteryzujący się ponadprzeciętnym wskaźnikiem utrzymania 
polis w mocy oraz zapewniamy wspomnianą kompleksową obsługę 
i likwidację zgłaszanych szkód. W związku z przynależnością do UNI-
BA Partners doskonale mamy rozpoznany rynek ubezpieczeniowy na 

świecie i naszym klientom implementujemy inno-
wacyjne rozwiązania na rodzimym rynku. 

H: Jak Pan ocenia, w jakim kierunku 
zmierza rynek ubezpieczeniowy?

FR: Nieustannie będzie rozwijał się obszar ubez-
pieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, ponieważ 
w tej chwili to on stanowi największe zagrożenie 
w prowadzeniu biznesu.  Na przykład, rośnie po-
pularność OC dla grup zawodowych, związane jest 
to z coraz większym ryzykiem zawodowym i coraz 
częstszym świadczeniem usług i działalnością firm 
za granicą. Dynamicznie będą ewoluowały m.in. 
produkty związane z chmurami danych, z usługa-
mi mobilnymi oraz produkty zabezpieczające przez 
cyberprzestępstwami i nadużyciami wewnętrzny-
mi, w tym przed kradzieżą, wyciekiem czy nisz-

czeniem danych. Według Loyds 
of London cyberprzestępstwa są 
jednym z trzech największych 
zagrożeń najbliższych lat i doty-
czą całego rynku. Zwrócić należy 
także uwagę na ryzyko związane 
z użytkowaniem dronów, któ-
rych użytkownicy będą docelowo 
musieli posiadać odpowiednie 
ubezpieczenie OC.  Nieustanny 
progres czeka również obszar 
ubezpieczeń zdrowotnych, które 
w segmencie ubezpieczeń życio-
wych cieszą się dużą popular-
nością i odpowiadają na coraz 
większe potrzeby klientów. My-
ślę, że w niedalekiej przyszłości 
nastąpi całkowita integracja 
usług finansowych: podatki, le-
asing, kredyty i ubezpieczenia. 

Obserwując zmieniający się rynek usług uważam, 
że coraz częściej w  kompetencjach pośredników 
będzie także zarządzanie zasobami ludzkimi czy 
produkcją. Klienci w dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości oczekują wiedzy od pośrednika 
w wielu obszarach, chcą aby był ich doradcą w biz-
nesie i łączył wiele kompetencji.
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