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Różnice w czołówce są niewielkie, o zwycięstwie decydują pojedyncze punkty.  
Taki jest teraz rynek: konkurencję pokonuje się nie o jedną czy dwie długości, ale o włos 

Polisy ze znakiem jakości

T egoroczna edycja konkursów ubezpiecze-
niowych „Gazety Bankowej” – „Przyjazna 
Firma Ubezpieczeniowa 2019” oraz „Ubez-
pieczeniowy Menedżer 2019” – wyłoniła 
liderów naszego rynku, którzy – jak się 
okazuje – idą mniej więcej w tym samym 
kierunku i co najwyżej różnią się tempem, 

w jakim mają zamiar osiągnąć wyznaczone cele. Po pod-
liczeniu wszystkich interesujących nas parametrów oka-
zało się, że w ścisłym gronie rynkowych graczy różnica 
punktowa jest niewielka. Jednym słowem: tak jak w za-
wodach sportowych, dobry wynik końcowy kilku naj-
ważniejszych zawodników świadczy o tym, że poziom 
wyścigu był wysoki.

Oczywiście jako organizatorów konkursu bardzo 
nas to cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy fakt, że taki 
właśnie jest poziom naszego rynku ubezpieczeniowego. 
Oba konkursy opierają się przecież głównie na twardych 
danych i precyzyjnie sformułowanych pytaniach, które 
muszą dać jasną odpowiedź, czy firma jest przyjazna 
czy nie, w jaki sposób działa i jak reaguje na wyzwania 
rynkowe.

Dzięki współpracy z renomowaną firmą doradztwa 
strategicznego Kearney, która zapewniła solidne wspar-
cie merytoryczne konkursu, a także doprecyzowała 
jego założenia, które siłą rzeczy należy modyfikować 
zgodnie ze zmieniającym się rynkiem, udało się wyło-
nić zwycięzców oraz przedstawić taki obraz naszej rze-
czywistości ubezpieczeniowej, jaki wynika z danych fi-
nansowych i przedstawionych przez firmy odpowiedzi 
na pytania ankiety. Obraz jest niezwykle interesujący, 
o czym eksperci Kearney piszą na stronach 84–87 tego 
wydania „Gazety Bankowej”.

„Ubezpieczeniowego Menedżera Roku” wyłoniła 
kapituła konkursu, opierając się na kandydatach zgło-
szonych przez ubezpieczycieli. Nie było to proste, gdyż 
każdy z nich miał na koncie liczące się osiągnięcia, do-

ceniane i zauważone przez rynek. W tegorocznej edycji 
promowano to, co – jak się wydaje – będzie w najbliż-
szych latach cechą charakterystyczną nie tylko rynku 
ubezpieczeniowego, lecz całego rynku finansowego: 
umiejętności akwizycji i efektywnej konsolidacji.

Głosami Kapituły Konkursu miano „Ubezpiecze-
niowego Menedżera 2019” otrzymał Andrea Simoncelli, 
prezes Generali Polska.

Za najbardziej „Przyjazną Firmę Ubezpieczeniową 
2019” w Dziale I (ubezpieczenia na życie) uznano firmę 
Unum Życie TUiR S.A., druga była Grupa AXA, trzecie 
miejsce przypadło Nationale-Nederlanden.

W dziale ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział  II 
grupa 3 i 10) zwycięstwo odniosła firma Wiener 
TU  S.A. Vienna Insurance Group, przed Grupą AXA 
i Avivą Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. 

Natomiast w Dziale II (ubezpieczenia poza Grupą 3 
i 10) – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, 
z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych – pierw-
sze było PKO Ubezpieczenia, drugie – Santander Aviva 
Ubezpieczenia, a trzecia – Europa Ubezpieczenia.

Zwycięzcom obu konkursów serdecznie gratulujemy. 
Dziękujemy całej branży ubezpieczeniowej za udział 
w konkursie, za czas poświęcony na zebranie i przesła-
nie nam danych niezbędnych do przeprowadzenia anali-
zy. Dzięki nim rynek mógł sam przyjrzeć się sobie, a jego 
klienci lepiej poznać jego specyfikę i uwarunkowania.

Siła rynku ubezpieczeniowego jest coraz bardziej wi-
doczna, nie tylko w produktach, które firmy mają do za-
oferowania, lecz również w działaniach prospołecznych, 
promujących zdrowie, bezpieczeństwo, umiejętność za-
rządzania własnymi finansami. Ubezpieczyciele mają 
coraz więcej do zaoferowania Polakom, potrafią i chcą 
zdobywać ich zaufanie.

Wszystkim nagrodzonym życzymy kolejnych sukce-
sów rynkowych, coraz ciekawszych pomysłów na biznes 
oraz licznej i wiernej rzeszy klientów. 
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C ieszy utrzymana względem 
poprzedniego roku wysoka 
frekwencja firm ubezpiecze-
niowych biorących udział 
w badaniu, co dowodzi nie tyl-
ko chęci rywalizacji w branży, 
lecz także budowanej od de-

kady renomy i rozpoznawalności konkursu.
Analiza wyników wykazała rosnącą 

rolę innowacyjności zarówno procesów, jak 
i produktów oferowanych przez firmy ubez-
pieczeniowe. Rynkowi gracze z coraz więk-
szą świadomością potrzeb klienta wchodzą 
w nową dekadę bez kompleksów wobec 
insurtechów, gotowe na świadczenie wyso-
kiej jakości usług i wykorzystanie osiągnięć 
najnowszych technologii.

Zmiany w ankiecie  
i metodyce oceny –  

ewolucyjne, choć ważne
Podstawowe zasady konkursu i formuła 

ankiety pozostały w niemal niezmienionej 
formie, w celu utrzymania porównywal-
ności wyników i możliwości analizy tren-
dów wobec poprzednich lat. Wprowadzone 
przez Kearney zmiany dotyczyły jednak 
poszczególnych pytań oraz metodyki oce-
ny odpowiedzi dla pytań numerycznych 
(tj. gdzie udzielana odpowiedź dotyczyła 
liczby, a nie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej).

Podobnie jak w roku ubiegłym firmy ubezpieczenio-
we rywalizowały w trzech kategoriach:

•  Dział I – ubezpieczenia na życie,
•   Dział II (ubezpieczenia z Grupy 3 i 10) – 

ubezpieczenia komunikacyjne,
•   Dział  II  (ubezpieczenia  poza  Grupą  3 

i 10) – pozostałe ubezpieczenia osobowe 
i majątkowe, z wyłączeniem ubezpie-
czeń komunikacyjnych.
W każdej kategorii zadano ponad 

40  pytań, dotyczących takich aspektów 
jak: sprzedaż ubezpieczeń, jakość obsługi 
klienta, liczba skarg do organów nadzor-
czych, wskaźniki finansowe i pozafinan-
sowe czy wypłacalność. Liczba punktów 
możliwych do uzyskania za odpowiedzi na 
każde pytanie była zróżnicowana, a zale-
żała od istotności danej kwestii z punktu 
widzenia klienta oraz sprawnego funkcjo-
nowania firmy. Liczba uzyskanych punk-
tów z ankiety wynosiła 80 ze 100 łącznie 
możliwych do uzyskania w konkursie. 
Dodatkowo podobnie jak w poprzednich 
latach w ankiecie znalazło się pytanie 
otwarte, na temat wdrożonych w ciągu 
ostatniego roku innowacji.

Odpowiedź na nie stanowiła podstawę 
do przyznania pozostałych 20 punktów. 
Decyzja na temat punktacji pytania o in-
nowacje została podjęta poprzez głosowa-
nie Kapituły Konkursu, która w oparciu 
o zaprezentowane odpowiedzi, a także 
wieloletnią znajomość rynku ubezpieczeń 

i przemian na nim zachodzących, oceniła firmy ubez-
pieczeniowe. Dzięki takiej formule konkursu analiza 
danych przedstawionych w ankiecie została uzupeł-

Jubileuszowa edycja konkursu „Gazety Bankowej”, przeprowadzona przy merytorycznym 
wsparciu wiodącej firmy doradztwa strategicznego Kearney, po raz kolejny wyłoniła 

„Przyjazną firmę Ubezpieczeniową Roku”. Przyjazną, a więc dbającą o doświadczenie 
zakupu usług, efektywną w rozliczaniu szkód oraz oferującą produkty spełniające dzisiejsze 

potrzeby klientów. Jednocześnie po raz kolejny spośród nadesłanych zgłoszeń wybrany 
został „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku” 

Przyjazny znaczy 
innowacyjny

Maciej Fabrycki  
Kearney

Przemysław żur  
Kearney
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niona o fachową ocenę niezależnych ekspertów rynko-
wych posiadających lata doświadczenia w branży oraz 
reprezentujących zarówno środowisko akademickie, 
instytucje finansowe, brokerów ubezpieczeniowych, 
jak i redaktorów „Gazety Bankowej”.

Mimo utrzymania formuły konkursu i trzech kate-
gorii, w których wyłoniono laureatów, do tegorocznej 
ankiety zostały wprowadzone zmiany mające na celu 
wzmocnienie „przyjaznego” traktowania klientów 
przez firmy ubezpieczeniowe. Kluczowe było tu zwró-
cenie szczególnej uwagi na wszystkie punkty kontaktu 
(tzw. touchpoints), budujące satysfakcję z usługi, np. 
poprzez przystosowanie środowiska informatycznego 
do oczekiwań użytkowników czy utrzymanie wysokiej 
jakości obsługi w biurze obsługi klienta.

Eksperci Kearney wprowadzili jednocześnie nowe 
pytania do ankiety, a także dokonali doprecyzowa-
nia dotychczasowych pytań. Przede wszystkim do 
obecnych wskaźników zostały wprowadzone aspekty 
świadczące o cyfrowym zaawansowaniu firm ubezpie-
czeniowych, w szczególności w zakresie wykorzysta-
nia nowych technologii dla lepszego doświadczenia 
zakupowego i obsługi klienta. Rozwój kanałów on-line 
czy zaawansowane wykorzystanie aplikacji mobilnych 
stanowią coraz częściej nie tyle wyróżnienie spośród 
konkurencji, ile niezbędny element w konkurencji z fir-
mami typu insurtech.

Szczególną uwagę poświęcono kanałowi on-line, za-
równo w zakresie liczby produktów oferowanych w tym 
kanale, jak i rozwinięcia elektronicznych metod weryfi-
kacji klienta. Digitalizacja procesów to z jednej strony 
wyzwanie, przed którym stoi wiele firm ubezpieczenio-
wych, z drugiej zaś – jeden z najbardziej odczuwalnych 
przez klienta aspektów budujących doświadczenie za-
kupowe w obecnych czasach. W doborze nowych pytań 
eksperci Kearney kierowali się zarówno bezpośrednią 
znajomością ubezpieczycieli krajowych zdobytą pod-
czas realizacji projektów strategicznych, jak i trendów 
widocznych na rynku globalnym.

Również metodyka oceny odpowiedzi na pytania 
numeryczne została przekształcona na bazie doświad-
czenia Kearney w projektach benchmarkingowych 

opartych na analizie danych. Wprowadzona została za-
sada proporcjonalności ocen, a różnice we wskaźnikach 
zostały bezpośrednio przełożone na punktację, precy-
zyjniej odzwierciedlając różnice pomiędzy uczestnika-
mi badania, zapewniając obiektywizm i sprawiedliwy 
podział punktów. Zgodnie z przyjętą metodyką, najbar-
dziej „przyjazna” w danym aspekcie firma otrzymywa-
ła maksymalną liczbę punktów, najmniej „przyjazna” 
nie otrzymywała punktów w ogóle, natomiast firmy, 
których wyniki znajdowały się pomiędzy tymi dwiema 
skrajnymi wartościami, otrzymywały punkty propor-
cjonalnie w relacji do najlepszego.

Wyraźne trendy na rynku:  
jeden kierunek, różne tempo

Na postawie analizy wyników względem ubiegłej 
edycji widoczne są dynamiczne zmiany u zdecydowa-
nej liczby firm ubezpieczeniowych, co wskazuje na ska-
lę zmian, którym podlega i będzie podlegać w kolejnych 
latach branża.

Przede wszystkim wspomniane zmiany dotyczą no-
wych kanałów sprzedaży, w które firmy inwestują co-
raz chętniej. Co ciekawe, w tym roku po raz pierwszy 
popularność kanału on-line w miksie kanałów zrówna-
ła się z popularnością tradycyjnej sprzedaży agencyj-
nej – praktycznie wszyscy uczestnicy oferują produkty 
zarówno on-line, jak i przez agenta. Firmy ubezpie-
czeniowe chcą trafić i do klientów ceniących sobie 
sprawdzone metody zakupu polis ubezpieczeniowych, 
i klientów nowej generacji. Tradycyjnie polscy klienci 
potrzebowali doradztwa agenta w znacząco większym 
stopniu, niż miało to miejsce na rynkach zachodnich. 
Stopniowo jednak dynamiczny rozwój e-commerce 
i zmiana przyzwyczajeń konsumenckich coraz moc-
niej docierają również do sektora ubezpieczeń. Współ-
czesny polski konsument, który na wzór konsumentów 
z Europy Zachodniej niemal w całości przenosi swoje 
nawyki zakupowe i obsługowe do internetu, będzie 
tam szukał także ubezpieczeń. Z drugiej strony zaś 
coraz większa liczba firm ubezpieczeniowych identy-
fikuje potrzebę klientów, oferując ten wygodny, a przy 
tym efektywniejszy kosztowo, kanał sprzedaży. Warto 
nadmienić, że firmy podejmują jednocześnie wysiłki 
na rzecz poprawy doświadczenia zakupowego on-line 
poprzez m.in. uproszczenie kwestionariuszy i ograni-
czenie formalności.

Podobnie jak w przypadku kanału on-line, choć 
nie tak efektownie, rośnie popularność telesprzedaży. 
Wzrost znaczenia sprzedaży bezpośredniej przez inter-
net oraz call center można interpretować zarówno od 
strony popytu, jak i podaży. Z jednej strony może ona 
wynikać ze stopniowo większej świadomości klientów 
na temat ubezpieczeń i przekonania do wygodniejszej 
formy zakupu niż zakup u agenta. Jednocześnie rośnie 
liczba firm starających się wykorzystać wiele kanałów 

Rynkowi gracze wchodzą w nową 
dekadę bez kompleksów wobec 

insurtechów, gotowi na świadczenie 
wysokiej jakości usług i wykorzystanie 

osiągnięć najnowszych technologii
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sprzedaży polis, odpowiadając na zapotrzebowanie 
różnych segmentów klientów, dzięki temu osiągających 
multikanałowość, dążąc kierunkowo do osiągnięcia 
omnikanałowości.

Wyrównana walka do samego końca

Konkurencja zarówno w kategorii ubezpieczeń 
Działu I, jak i Działu II (bez grup 3 i 10) była na tyle 
wyrównana, że o ostatecznym kształcie podium decy-
dowało głosowanie niezależnej Kapituły. W obu przy-
padkach różnica pomiędzy pierwszym a drugim miej-
scem wynosiła mniej niż dwa punkty w skali 80 łącznie 
(bez punktów przyznanych przez Kapitułę). W Dziale 
I triumfowała firma Unum Życie TUiR S.A., pokazując 
o wiele większym graczom, jak duże znaczenie ma zwin-
ność organizacji w przystosowaniu do nowych uwa-
runkowań rynkowych. Tuż za nią uplasowała się Grupa 
AXA, przeważając nad resztą stawki przede wszystkim 
liczbą i jakością kanałów sprzedaży. Ostatnie miejsce 
na podium przypadło Nationale-Nederlanden.

W dziale ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział II 
grupa 3 i 10) zwycięstwo odniosła firma Wiener TU S.A. 
Vienna Insurance Group, która bez żadnych komplek-

sów wobec większych konkurentów im-
ponowała efektywnością i bogatym 

miksem kanałów sprzedaży. Drugie 
miejsce podobnie jak rok temu na-
leżało do Grupy AXA, natomiast 
stawkę firm na podium zamknęła 

Aviva Towarzystwo Ubezpie-
czeń Ogólnych SA.

Ostatnia kategoria cieszyła 
się szczególną popularnością przy 

odnotowanym wzroście frekwen-
cji aż o 25 proc. PKO Ubezpieczenia 

i Santander Aviva Ubezpieczenia uzyska-
ły niemal równie wysoką liczbę punktów, 

przy czym to pierwszej firmie głosami Kapituły przy-
padł tytuł zwycięzcy w tej kategorii. Trzecie miejsce 
zajęła firma Europa Ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel innowacyjny –  
to znaczy jaki?

Firmy ubezpieczeniowe wymieniały w ankiecie in-
nowacyjne rozwiązania, które świadczą o ich orientacji 
na potrzeby klienta i „przyjaznym” wymiarze organiza-
cji. Interesujące jest, w jak różny sposób firmy podcho-
dziły do kwestii innowacyjności. Analiza odpowiedzi 
pokazuje, że innowacje w firmach ubezpieczeniowych 
obracają się wokół trzech aspektów:

 • nowo zdefiniowana komunikacja z klientem,
 • uproszczone procesy,
 • produkt wychodzący naprzeciw oczekiwaniom 
klienta.
Ubezpieczyciele dostrzegają, że zawiły język i sfor-

malizowana forma komunikacji nie pomaga w budowa-
niu długotrwałej relacji z klientem. Widoczne jest to za-
równo w wysiłkach na rzecz uproszczenia formularzy 
zakupu, jak i kontaktu po zakupie polisy. Zamiast tra-
dycyjnej formy przesyłania dokumentów pocztą firmy 
coraz częściej decydują się na SMS i e-mail. Co więcej, 
dzięki informacjom pozyskanym na temat klienta stara-
ją się, aby komunikacja była, po pierwsze, spójna, a po 
drugie – w jak największym stopniu spersonalizowana. 
Firmy przykładają też coraz większą wagę do innego 
aspektu kontaktu – jego częstotliwości. Z racji specy-
fiki produktu kontakt z klientem jest znacząco ograni-
czony, szczególnie w porównaniu z siostrzaną branżą 
bankową. Wymusza to na firmach ubezpieczeniowych 
kreatywne podejście w dotarciu do klienta częściej niż 
tylko przy podpisaniu umowy lub zgłoszeniu roszcze-
nia. Przykładowo, w okresie jesiennym niektóre firmy 
ubezpieczeniowe wysyłają klientom ubezpieczającym 
nieruchomość powiadomienie o konieczności przeglą-
du komina, inne informują o pogodzie i klimacie w da-
nym kraju przy ubezpieczeniu turystycznym. Aktywne 
budowanie relacji poprzez zwiększenie częstotliwości 
kontaktu przy jednoczesnym tworzeniu wartości do-
danej dla ubezpieczonego to kierunek, w którym stop-
niowo będzie podążać większość firm ubezpieczenio-
wych. Obecnie podróż klienta nie może się ograniczyć 
jedynie do momentu zakupu produktu czy też ewentu-
alnej wypłaty odszkodowania, ale powinna stanowić 
ciągły i świadomy proces budowania pozytywnego 
doświadczenia dzięki nowoczesnym punktom kontaktu 
z klientem.

Kolejnym aspektem, w którym firmy widzą poten-
cjał do innowacji, jest uproszczenie procesów, zarów-
no w wymiarze efektywniejszego zgłaszania roszczeń, 
jak i szybszych ścieżek reklamacji. Firmy są świadome 
też tego, jak istotny aspekt w budowaniu pozytywnych 
doświadczeń z obsługi klienta stanowi czas oczekiwa-
nia na zwrot środków. W efekcie obserwujemy na ryn-

Rozwój kanałów on-line  
czy zaawansowane  

wykorzystanie aplikacji  
mobilnych stanowią  

coraz częściej  
nie tyle wyróżnienie  

spośród konkurencji,  
ile niezbędny element  

w walce o klienta
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ku swego rodzaju wyścig zbrojeń, w którym celem jest 
szybka i efektywna ścieżka likwidacyjna. Wiele firm 
stawia na robotyzację roszczeń, dzięki czemu pro-
ste roszczenia z ubezpieczeń grupowych wypłacane 
są nawet w ciągu kilku godzin, natomiast świadcze-
nia z racji prostych uszczerbków na zdrowiu, takich 
jak zwichnięcia czy złamania, w ciągu 24 godzin od 
zgłoszenia.

Mimo wspólnego i wyraźnego celu firm ubezpiecze-
niowych nadal widoczne są istotne różnice w poziomie 
jego realizacji. Zarówno w odpowiedziach na pytanie 
o czas rozliczania szkody bezspornej, jak i czas nie-
zbędny na odebranie telefonu klienta przez centrum 
obsługi klienta, dane wykazują znaczące rozbieżności. 
Być może niedługo będziemy świadkami kształtowania 
się rynku dwóch prędkości pod względem nadążania za 
oczekiwaniami klienta i stopnia innowacyjności w tym 
zakresie.

Ostatni wymiar innowacji dotyczy produktu, przy 
czym może on oznaczać zarówno wprowadzenie do 
oferty zupełnie nowej polisy, jak i sposobu sprzedaży 
produktu znajdującego się już w portfolio firmy, np. 
umożliwienie zakupu danego produktu w kanale on-
-line. Popularność zdobywają zaawansowane produkty 
onkologiczne, takie jak pomoc psychologa, rehabilita-
cja czy pobyt w sanatorium. Oferta firm niejednokrot-
nie wykracza poza typowe świadczenie w sytuacji 
diagnozy, uruchamiając możliwość badań lekarskich 
i genetycznych już na etapie prediagnozy. W ten sposób 
klient otrzymuje dostęp do kompleksowej opieki me-
dycznej jak najwcześniej.

Rozwinięcie produktów w taki sposób, aby odpo-
wiedzieć na często zmienne oczekiwania klientów, wy-
maga nie tylko obserwacji konkurencji, lecz również 
świadomości sytuacji w innych branżach, w których 
ubezpieczenie może pełnić istotną funkcję. Niektóre 
firmy oferują ubezpieczenie instalacji energii odna-
wialnej, odpowiadając w ten sposób na rosnące zain-
teresowanie klientów odnawialnymi źródłami ener-
gii powodowane perspektywą podwyżek cen energii 
i sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym.

Dobre zarządzanie nadal w cenie

Nawet najbardziej innowacyjna firma ubezpiecze-
niowa potrzebuje sprawnego zarządzania. Z tego powo-
du po raz kolejny wyłoniony został Ubezpieczeniowy 
Menedżer Roku. Głosami Kapituły Konkursu to miano 
otrzymał pan Andrea Simoncelli, prezes zarządu spół-
ek Generali Polska. Według Kapituły zasługuje on na 
szczególne wyróżnienie za skuteczne akwizycje i kon-
solidację rynku ubezpieczeniowego w Polsce. To pod 
jego kierownictwem 31 października 2019 r. nastąpiło 
połączenie Concordia Capital SA i Generali Życie TU 
SA. Jednocześnie doceniony został fakt, że pan Andrea 
Simoncelli koncentruje działania firmy na satysfakcji 

klienta, kompleksowo rozwijając wysokiej jakości pro-
dukty, a przede wszystkim dbając o sprawne procesy, 
w tym likwidacji szkody.

Kto stoi w miejscu, ten się cofa

Wszystkim uczestnikom rankingu należą się gra-
tulacje za niezwykle wyrównany poziom rywalizacji 
i wysiłek zebrania odpowiednich danych. Podsumowu-
jąc wyniki: tegoroczny konkurs „Gazety Bankowej” do-
wodzi przede wszystkim jednego – w dobie przemian, 
zarówno przyzwyczajeń konsumenckich, jak i otocze-
nia konkurencyjnego, tylko najlepiej przystosowane 
do tego firmy będą w stanie utrzymać oraz poprawić 
osiągane wyniki. Liderzy zestawienia najbardziej przy-
jaznych firm są przykładem tego, że właściwie zasto-
sowane technologie służą klientowi, zarówno poprzez 
efektywniejszą obsługę roszczeń, łatwiejszy kontakt, 
jak i lepsze doświadczenie zakupowe. Choć przed 
branżą stoi jeszcze wiele wyzwań związanych z wdra-
żaniem innowacji, zmiany rynkowe są nieuniknione, 
a tempo wdrożenia niezbędnych rozwiązań ma dla firm 
ubezpieczeniowych zasadnicze znaczenie. 

Podsumowanie  
wyników konkursu

 

 Dział II bez gr. 3 i 10

Miejsce Firma Uzyskane punkty

1 PKO Ubezpieczenia 68,7
2 Santander Aviva Ubezpieczenia 67,8

3 Europa Ubezpieczeni 64,9

 

 Dział II gr. 3 i 10

Miejsce Firma Uzyskane punkty

1 Wiener TU S.A. Vienna 
Insurance Group 61,3

2 Grupa AXA 54,5

3
Aviva Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ogólnych SA

44,5

 

 Dział I

Miejsce Firma Uzyskane punkty

1 Unum Życie TUiR S.A. 63,8
2 Grupa AXA 62,2

3 Nationale-Nederlanden 61,9
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