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2. Charakterystyka konsumenta cyfrowego
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Cie bekl konkueenl cq^jooq7

Konsument cyfrowy
Osoba posiadajÄca praktycznie nieprzerwany
dostÕp do lokalnych i globalnych zasobów
internetu za pomocÄ stacjonarnych i mobilnych
urzÄdzeí dostÕpowych.
Konsumenci wykorzystujÄ infrastrukturÕ
i globalne zasoby internetu do komunikacji,
poszukiwania informacji, rozrywki, publikowania
i konsumpcji treÿci, przechowywania swoich
danych, wykorzystania zewnÕtrznych „mocy
obliczeniowych”, kupowania produktów i usìug,
zarzÄdzania nimi na platformach udostÕpnionych
przez usìugodawców i „zaìatwiania” wielu
innych spraw.
Cyfrowy „wszechÿwiat” ciÄgle siÕ powiÕksza
i wchodzi w coraz to nowe obszary, oferujÄc
coraz to nowsze moĘliwoÿci uĘytkownikom. Im
bardziej konsumenci korzystajÄ z cyfrowych
zasobów, tym bardziej stajÄ siÕ z nimi zwiÄzani.
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 Liczba dorosìych internautów w Polsce
przekroczyìa juĘ 20 milionów i prognozuje siÕ, Ęe
w roku 2020 okoìo trzy czwarte Polaków bÕdzie
regularnie korzystaÆ z internetu.
 Obecnie 27% Polaków korzysta obecnie
z mobilnego internetu.
 Liczba konsumentów cyfrowych, czyli takich,
którzy korzystajÄ nieprzerwanie ze stacjonarnego
i mobilnego internetu, w ciÄgu ostatnich czterech
lat wzrosìa siedmiokrotnie.

Kluczowym wyzwaniem dla usìugodawców
jest w tej chwili zrozumienie zachowaí
i preferencji konsumentów korzystajÄcych
nieprzerwanie ze stacjonarnego i mobilnego
internetu. Dzisiaj jest to mniejszoÿciowy
segment rynku konsumenckiego, jednak
w 2020 r. konsumenci cyfrowi bÕdÄ
stanowiÆ ponad poìowÕ populacji 18+.

Internet jest wykorzystywany na coraz wiÕkszej liczbie urzÄdzeí dostÕpowych,
takich jak komputer, smartfon, tablet czy telewizor. Doÿwiadczenia pokazujÄ teĘ,
Ęe im bardziej konsumenci poznajÄ moĘliwoÿci i udogodnienia oferowane im
przez cyfrowy wszechÿwiat, tym czÕÿciej i w szerszym zakresie korzystajÄ
z poszczególnych funkcji i w ten sposób stajÄ coraz bardziej cyfrowi.
Internet i media spoìecznoÿciowe daìy konsumentom praktycznie nieograniczone
moĘliwoÿci rozpowszechniania wìasnych treÿci, przez co z konsumentów
przeksztaìcajÄ siÕ w prosumentów treÿci, co wzmacnia ich relacjÕ z cyfrowym
wszechÿwiatem.
ZnaczÄcÄ konsekwencjÄ cyfryzacji jest zmiana zachowaí i preferencji
konsumentów w zakresie konsumpcji treÿci, poszukiwania informacji, sposobu
zakupu produktów i usìug oraz ich obsìugi przy pomocy platform udostÕpnionych
przez usìugodawców.
Konsumenci przenoszÄ swoje cyfrowe doÿwiadczenia na inne sektory i oczekujÄ,
Ęe wszyscy usìugodawcy dostosujÄ swoje standardy obsìugi w kanaìach
cyfrowych do najlepszych praktyk rynkowych.
Internet i cyfryzacja stworzyìy olbrzymie wyzwanie dla dostosowania produktów
i usìug, a takĘe procesów w marketingu, sprzedaĘy i obsìudze klienta do
speìnienia oczekiwaí konsumentów. Z drugiej strony cyfryzacja stwarza
usìugodawcom nowe moĘliwoÿci zbudowania przewagi konkurencyjnej,
a automatyzacja procesów w kanaìach cyfrowych umoĘliwia znaczÄce obniĘenie
kosztów obsìugi konsumenta.
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Conkueenci oqkojzqklubĦ o kooic` jelacbac` z cq^jooqe okzec`Ŏoialee cojaz kzejkze kpekljue
ujzĦdzeń cq^jooqc` podĦczonqc` do inlejnelu
Jaki procent ludnoÿci posiada róĘne urzÄdzenia
umoĘliwiajÄce dostÕp do internetu?

Liczba urzÄdzeí podìÄczonych
do internetu (mld)

28.1
Laptop

Komputer Smartfon
stacjonarny

Tablet

US

71%

63%

67%

40%

EU-7

67%

54%

68%

32%

Metro
China

68%

77%

90%

49%

·ródìo: Customer Experience In The Post-PC Era, Forrester Research 2014.

 Konsumenci posiadajÄ po kilka róĘnych
urzÄdzeí umoĘliwiajÄcych im
pozostawanie online, z których korzystajÄ
w zaleĘnoÿci od sytuacji.

9.1

2013

2020

·ródìo: IDC, June 2014.

Jakie inne urzÄdzenia sÄ jeszcze podìÄczane do internetu?

INTELIGENTNA
ODZIE¹

INTELIGENTNY
SAMOCHÓD

INTELIGENTNY
DOM

INTELIGENTNA
OPIEKA MEDYCZNA

 Coraz wiÕcej urzÄdzeí ma wbudowany
stacjonarny lub mobilny dostÕp do
internetu. Z punktu widzenia konsumenta
kluczowe znaczenie majÄ urzÄdzenia
wyposaĘone w ekran i ergonomiczny
interfejs (klawiatura, polecenia gìosowe
czy ruchowe), umoĘliwiajÄce czÕste
i ìatwe korzystanie z globalnych zasobów
sieciowych.

 Liczba urzÄdzeí podìÄczonych do
internetu bÕdzie dynamicznie rosnÄÆ.
W ÿwiecie internetu rzeczy (ang. Internet
of Things), do sieci podìÄczane sÄ
inteligentne urzÄdzenia wyposaĘone
w specjalistyczne czujniki i moduìy
transmisyjne, dziÕki czemu konsument
cyfrowy ma coraz szersze moĘliwoÿci
pozyskiwania informacji i sterowania
swoim cyfrowym otoczeniem.

INTELIGENTNE
MIASTA
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;q^jooe ujzĦdzenia doklıpooe ueoţlioiabĦ kojzqklanie z Anlejnelu pjzez caq dzień o jţnqc` eiebkcac`
i o nooqc` kqluacbac`$ loojzĦc nooe eoţliooŎci kojzqklania z _lobalnqc` zakobo kieci
Gdzie konsumenci korzystajÄ z internetu?
Szkoìa
Biblioteka

W PRACY
I W SZKOLE

W salonie
27%

30%

W pracy

W DOMU

70%

54%
W ìazience

65%
Inne

W restauracji

U znajomych

32%

57%

66%

36%

 DziÕki smartfonom
i tabletom konsumenci
uzyskujÄ dostÕp do sieci
równieĘ w sytuacjach
mobilnych – w podróĘy,
w ruchu czy podczas
zaìatwiania róĘnych spraw
poza domem.

68%
W samochodzie

69%
W sklepie

Podczas
pracy
w domu

Smartfon

67%

W RUCHU

W kuchni

 W sytuacjach stacjonarnych,
takich jak pobyt w pracy,
domu czy szkole, funkcjÕ
urzÄdzenia dostÕpowego do
internetu z powodzeniem
moĘe peìniÆ tablet lub
laptop,

62%
69%
44%

Na zewnÄtrz
Transport
publiczny

W podróĘy

47%

Codzienne
dojazdy

W PODRÓ¹Y

Tylko smartfon
MoĘe byÆ inne
urzÄdzenie

·ródìo: Customer Experience In The Post-PC Era, Forrester Research 2014.
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Conkueenl cq^jooq kojzqkla z Anlejnelu pjzez caq dzień o jţnqc` eiebkcac` i kqluacbac`$ a be_o
pje^ejencbe oqnikabĦ z oq_odq kojzqklania z pokzcze_lnqc` ujzĦdzeń doklıpooqc`
Z jakich urzÄdzeí konsumenci najchÕtniej korzystajÄ w róĘnych sytuacjach?

a) UĘywa trzech ekranów/urzÄdzeí:

b) Gdzie ich uĘywa?

W pracy:
60% komputer / 40% tablet – smartfon
czÕÿciej jest uĘywany równolegle

W domu:
70% tablet / 20% komputer / 10% smartfon
 komputer przenoÿny
 smartfon
 tablet

„Na mieÿcie”:
75% smartfon / 15% tablet / 10% komputer

·ródìo: Zwyczaje zakupowe konsumenta digitalnego, Badanie jakoÿciowe, ShoppingShow 2014.
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JţnojodnoŎħ kqluacbi kkania konkueenla cq^jooe_o do zeianq ujzĦdzenia doklıpooe_o podczak
zaaloiania bedneb kpjaoq
Przy zaìatwianiu jakich spraw konsumenci zmieniajÄ
urzÄdzenie dostÕpowe do internetu?

RozpoczÕte
na laptopie

RozpoczÕte
na smartfonie

€
Planowanie
podróĘy

Sprawdzanie
lokalizacji

ZarzÄdzanie
finansami

Poszukiwanie
informacji

Zakupy przez
internet

Kontynuowane na smarfonie

38%

61%

39%

58%

56%

Kontynuowane na tablecie

42%

45%

39%

62%

69%

Kontynuowane na tablecie

69%

53%

73%

79%

84%

Kontynuowane na laptopie

88%

74%

80%

83%

95%

·ródìo: Customer Experience In The Post-PC Era, Forrester Research 2014.

 Konsument wybiera róĘne urzÄdzenia cyfrowe do dostÕpu do internetu, a jego wybór zaleĘy od sytuacji, w której siÕ znajduje. W ten sposób
zaìatwia w kanaìach cyfrowych róĘne sprawy takie jak np. obsìuga konta bankowego, zakup produktów ubezpieczeniowych czy zarzÄdzanie
usìugami telekomunikacyjnymi. Wykonywanie tych czynnoÿci czÕsto wymaga sekwencji dziaìaí i interakcji z dostawcÄ usìug, dlatego
rozpoczÄwszy caìy proces na przykìad w domu przy uĘyciu komputera konsumenci w naturalny sposób chcÄ kontynuowaÆ zaìatwianie danej
sprawy w sytuacji gdy siÕ przemieszczajÄ, uĘywajÄc do tego smartfona lub tabletu.
 Konsument cyfrowy oczekuje de facto omnikanaìowoÿci (*), czyli pìynnego przeìÄczania pomiÕdzy kanaìami i urzÄdzeniami dostÕpowymi bez
koniecznoÿci rozpoczynania caìego procesu od nowa, tak Ęeby w najwygodniejszy i jak najbardziej efektywny sposób móc zaìatwiÆ danÄ sprawÕ.
* OmnikanaìowoÿÆ – moĘliwoÿÆ spójnego korzystania z wielu kanaìów jednoczeÿnie i swobodnego przeìÄczania siÕ pomiÕdzy nimi bez koniecznoÿci rozpoczÕcia zaìatwiania danej sprawy od nowa.
Omnikanaìowoÿci towarzyszy automatyzacja procesów sprzedaĘy i obsìugi oraz ich koncentracja na potrzebach klienta oraz zbudowanie jednego Ėródìa informacji o klientach i historii ich interakcji.

Ń,1.("EWJTPSZ4QòìLB[ŨPHSBOJD[POÄPEQPXJFE[JBMOPÿDJÄTQLKFTUQPMTLÄTQòìLÄLPNBOEZUPXÄJŨD[ìPOLJFNTJFDJ,1.(TLìBEBKÄDFKTJÕ[ŨOJF[BMFĘOZDITQòìFLD[ìPOLPXTLJDITUPXBS[ZT[POZDI[Ũ,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı 
QPENJPUFNQSBXBT[XBKDBSTLJFHP8T[FMLJFQSBXB[BTUS[FĘPOF

3
Conkueenl cq^jooq
o Holkce
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G\k]l]cafl]jfYmlooHgdk[]kqkl]eYlq[rfa]jgŎfa]$logjrĦ[hgl]f[bYorjgklmda[rZqcgfkme]flo
cyfrowych w Polsce
Jaki procent Polaków regularnie korzysta z internetu?

44%

48%

51%

56%

56%

60%

Jakiego rodzaju internet posiadajÄ Polacy?

63%

80,7%

1,1%
2009

2010

2011

2012

2013

·ródìo: Internauci 2014, CBOS.

2014

72%

26%

23,3%

2008

78%

75%

1%

2011

22%

1%1%
2012

27%
2%
0,3%

1%1%
2013

2014

Stacjonarny dostÕp do internetu

Mobilny dostÕp do internetu

Dial-up (dostÕp wdzwaniany)

Inny

·ródìo: Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014, UKE.

 Odsetek Polaków posiadajÄcych dostÕp do internetu stale roÿnie. Dodatkowym noÿnikiem wzrostu bazy internautów w Polsce jest
dynamiczny rozwój internetu mobilnego. Polska jest jednym z krajów o najszybszej adopcji rozwiÄzaí mobilnych na terenie Unii Europejskiej –
27% Polaków korzysta z internetu mobilnego.
 Pomimo coraz wiÕkszej dostÕpnoÿci internetu, nadal ponad jedna trzecia Polaków z niego nie korzysta. Prognozy zakìadajÄ, Ęe penetracja
internetu wzroÿnie w Poslce do 80% w roku 2020.
·ródìo: Analiza preferencji konsumenckich w latach 2011-2014, UKE rok 2014.
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Heneljacba inlejnelu bekl naboqţkza oŎjd okb eodqc`$ dobjze oqkkzlaconqc` i eiekzkabĦcqc`
o eiaklac`
Ilu jest internautów w róĘnych grupach wiekowych?

96%

Ilu jest internautów wÿród osób z róĘnym wyksztaìceniem?

93%

94%
80%

71%
55%
42%
19%

18-24 lata

25-34

35-44

45-54

55-64

65 lat
i wiÕcej

·ródìo: Internauci 2014, CBOS.

20%
Podstawowe

¡rednie

WyĘsze

·ródìo: Internauci 2014, CBOS.

Ilu jest internautów wÿród osób o róĘnej sytuacji materialnej?

77%

 Prawie wszyscy najmìodsi Polacy sÄ dzisiaj internautami. Osoby
wkraczajÄce obecnie w dorosìoÿÆ nie pamiÕtajÄ juĘ ÿwiata bez internetu.
Penetracja internetu wÿród osób w ÿrednim wieku (45-64 lata) jest
równieĘ doÿÆ wysoka i oscyluje w granicach 50%.

DobrÄ

 Jedynie osoby najstarsze (65+ lat) ĘyjÄ wciÄĘ w wiÕkszoÿci bez ìÄcznoÿci
z internetem. Mniejsza jest teĘ penetracja w obszarach wiejskich.
Edukacja internetowa osób starszych jest w tej chwili jednym
z najwiÕkszych wyzwaí dla rozwoju spoìecznego w Polsce.

56%
38%
ZìÄ

PrzeciÕtnÄ

Ilu jest internautów wÿród mieszkaíców róĘnych miejscowoÿci?
Wieÿ
Miasto < 20 tys.
Miasto od 20 tys.poniĘej 100 tys.
Miasto od 100 tys.poniĘej 500 tys.
Miasto od 500 tys.

53%
63%
68%
72%
79%

 W naturalny sposób z biegiem czasu penetracja w kolejnych grupach
wiekowych bÕdzie rosìa, przyjmujÄc wartoÿci bliskie tym, które
charakteryzujÄ dzisiaj najmìodszych.
 Penetracja internetu jest najwyĘsza w duĘych miastach, wÿród osób
dobrze wyksztaìconych i oceniajÄcych swojÄ sytuacjÕ materialnÄ jako
dobrÄ. Dlatego Internauci w naturalny sposób tworzÄ segment rynkowy
atrakcyjny z punktu widzenia wiÕkszoÿci usìugodawców.

·ródìo: Internauci 2014, CBOS.
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Jaki procent Polaków korzysta z internetu w swoim smartfonie?

84%

88%

88%

86%

44%
37%

19%
12%
8,3%
2011
UĘytkownicy
tel. komórkowych

14,4%
2012

31%
24%

2013
UĘytkownicy
telefonów typu smartfon

2014
Osoby korzystajÄce
z internetu w telefonie

 Korzystamy z internetu juĘ nie tylko za
poÿrednictwem komputerów
stacjonarnych i laptopów. Czterech na
dziesiÕciu Polaków korzysta ze smartfona,
a ponad 30% ma dostÕp do internetu
mobilnego. Szacuje siÕ, Ęe ponad poìowa
Polaków bÕdzie uĘywaìa smartfonów
w przyszìym roku. Konsumenci sÄ
beneficjentami postÕpu technologicznego
i duĘej konkurencji panujÄcej na rynku
telekomunikacyjnym, zyskujÄc dostÕp do
coraz lepszych urzÄdzeí i usìug w coraz
niĘszych cenach.
 ZaskakujÄco co trzeci Polak uĘywajÄcy
smartfona nie korzysta na nim
z wykupionego pakietu danych mobilnych.
CzÕÿÆ takich osób uĘywa internetu na
swoim telefonie za poÿrednictwem sieci
Wi-Fi, ale pozostali nadal nie wykorzystujÄ
w peìni potencjaìu swojego urzÄdzenia
mobilnego.

·ródìo: Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014, UKE.
Dodatkowe Ėródìo:Czech Republic Just Tops Russia for Mobile Penetration, eMarketer, 2014.
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Holacq kojzqklabĦ z inlejnelu cojaz czıŎcieb
Jaki procent Polaków korzysta z internetu co najmniej kilka razy w tygodniu?

52%

51%

48%

58%

55%

16%
11%
2%
2010

3%

5%

2011

2012

5%

3%
2013

2014

korzystanie z internetu w tablecie co najmniej kilka razy w tygodniu

 Roÿnie nie tylko penetracja internetu, ale
teĘ czÕstotliwoÿÆ korzystania z niego.
Coraz wiÕcej spraw moĘna zaìatwiÆ
w Polsce online, robiÄc to szybciej, ìatwiej
i wygodniej niĘ w jakikolwiek inny sposób.
Internet przejmuje teĘ rolÕ innych mediów
– za jego poÿrednictwem oglÄdamy
telewizjÕ, sìuchamy muzyki i czytamy
prasÕ. W rezultacie odsetek osób, które
korzystajÄ z internetu co najmniej kilka razy
w tygodniu, nieustannie roÿnie – zarówno
na smartfonach, jak i innych urzÄdzeniach.
 Z internetu w smartfonie kilka razy
w tygodniu korzysta 16% Polaków, przy
czym aĘ 27% posiada wykupione pakiety
dostÕpu mobilnego. Wynika z tego, Ęe
czÕÿÆ osób ogranicza korzystanie ze
wzglÕdów budĘetowych lub po prostu nie
ma potrzeby intensywnego korzystania
z mobilnego internetu.

korzystanie z internetu w telefonie co najmniej kilka razy w tygodniu
korzystanie z internetu przynajmniej kilka razy w tygodniu
·ródìo: Badanie Customer Experience dla sektorów usìug finansowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, MillwardBrown, rok 2014.
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Hodobnie bak na caqe Ŏoiecie polkcq inlejnauci oqkojzqklubĦ inlejnel o oielu jţnqc` celac`
ZAATWIANIE SPRAW

KOMUNIKACJA I POSZUKIWANIE INFORMACJI

€
55%

43%
9%

BankowoÿÆ
internetowa

Zakupy
i sprzedaĘ online

Sprawy
urzÕdowe

@

www

93%

92%

80%

Poczta
elektroniczna

Portale
internetowe

Media
spoìecznoÿciowe

f
31%
Komunikatory

ROZRYWKA
 Internet przestaì juĘ sìuĘyÆ wyìÄcznie do komunikacji i poszukiwania informacji,
choÆ nadal jest wykorzystywany najczÕÿciej wìaÿnie w tym celu.

64%

VOD, filmy
i programy

45%
Radio i muzyka

 Bardzo duĘÄ popularnoÿÆ w rekordowym tempie zdobyìy sieci
spoìecznoÿciowe, które sÄ obecnie trzecim najczÕstszym powodem korzystania
z internetu.

28%

 Spoÿród usìug oferowanych w cyfrowym ÿwiecie, wyjÄtkowo silna pozycjÕ ma
w Polsce bankowoÿÆ internetowa.

Gry

 Podobnie jak w innych krajach internet jest wykorzystywany przez Polaków
cyfrowych w wielu aktywnoÿciach. Jego gìównÄ zaletÄ jest wygoda i szybkoÿÆ
zaìatwiania spraw - Polacy doceniajÄ, Ęe dziÕki internetowi i mobilnoÿci
komunikacji mogÄ zaìatwiaÆ swoje sprawy bez wzglÕdu na czas, miejsce
i sytuacjÕ, w których siÕ znajdujÄ.

·ródìo: Rynek usìug telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku, UKE.
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Conkueenl cq^jooq
o analizac` CHE?
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Ke_eenl konkueenlo cq^jooqc` ea cojaz oiıkkzĦ oa_ı na polkkie jqnku ¶ ic` liczba o populacbi )0#
ozjoka kiedeiokjolnie o ciĦ_u czlejec` oklalnic` lal
Mieszkaícy
Polski

38,4 mln

Doroÿli Polacy 18+

31,5 mln
(82% mieszkaíców
Polski)

Konsumenci cyfrowi

3,5 mln

Intensywni
uĘytkownicy

(11% dorosìych
Polaków)

1,3 mln
(4% dorosìych Polaków)

 Liczba konsumentów cyfrowych w Polsce roÿnie
w bardzo dynamicznym tempie. Przyrost liczby konsumentów
cyfrowych pochodzi z dwóch Ėródeì:

Odsetek konsumentów cyfrowych

 z jednej strony jest naturalnÄ konsekwencjÄ wiÕkszej liczby
internautów;

2010

 dodatkowo, w miarÕ upìywu czasu internauci korzystajÄ
z coraz wiÕkszej liczby zasobów, usìug
i udogodnieí dostÕpnych w ÿwiecie cyfrowym. DoceniajÄ
wygodÕ i inne zalety internetu i w efekcie korzystajÄ
z niego coraz intensywniej.
 Prognozy zakìadajÄ, Ęe w roku 2020 cyfrowi konsumenci bÕdÄ
stanowiÆ ponad poìowÕ populacji 18+ i stajÄc siÕ w ten sposób
dominujÄcym segmentem klientów na polskim rynku.

@

2014

Wÿród populacji
Polski

1,5%

11%

Wÿród polskich
internautów

3%

17%

·ródìo: Liczba ludnoÿci w roku 2014, GUS.
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Jţne lqpq konkueenla cq^jooe_o
W oparciu o postawy związane z rolą internetu
w kontaktach z usáugodawcami zostaáy
wyróĪnione 4 segmenty konsumentów
cyfrowych o róĪnych zwyczajach
i preferencjach w komunikacji z dostawcami
usáug.

ZAUFANIE DO OBSUGI PRZEZ
INTERNET

30%

SCEPTYCY
/ Z DYSTANSEM

„Korzystanie z internetu to
element codziennoÿci,
korzystam bo muszÕ”

29%
 Sceptycy i Pragmatycy to segmenty
o ograniczonym poziomie zaufania do
obsìugi przez internet, korzystajÄcy
z kanaìów tradycyjnych tam, gdzie to
moĘliwe.
 Entuzjaÿci i RozsÄdni scyfryzowani to
osoby charakteryzujÄce siÕ zarazem
wiÕkszym zaufaniem do obsìugi online
i otwartoÿciÄ na nowe rozwiÄzania.

ENTUZJA¡CI
"Kontakt telefoniczny to
przeĘytek i jestem "za"
zaìatwianiem spraw
przez internet"

19%
ZAATWIANIE
SPRAW GÓWNIE
KANAAMI
TRADYCYJNYMI

22%

ROZShDNI
ZCYFRYZOWANI

„Internet jest bezpieczny
i wygodny, ale raczej do prostych
i nieskomplikowanych spraw”

ZAATWIANIE
SPRAW GÓWNIE
PRZEZ INTERNET

PRAGMATYCY
„WaĘne jest, by mieÆ róĘne
kanaìy kontaktu z firmami”

OGRANICZONE ZAUFANIE DO OBSUGI PRZEZ
INTERNET / ZE DO¡WIADCZENIA Z FIRMAMI
DZIAAJhCYMI TYLKO
W INTERNECIE
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Oqjţnione ke_eenlq be`aoiojalne jţniĦ kiı od kiebie pod oz_lıdee podebŎcia do konlaklu
z uku_odaocĦ
SCEPTYCY/
Z DYSTANSEM

Kanaìy
tradycyjne

Kanaì online

ROZShDNI
SCYFRYZOWANI

ENTUZJA¡CI

Zakupu usìug dokonujÄ
najchÕtniej w placówkach
stacjonarnych. Nie majÄ za
wielu zìych doÿwiadczeí
z internetem - zazwyczaj
polegajÄ na wsparciu
konsultantów.

PreferujÄ kanaìy cyfrowe, ale
nie zamykajÄ siÕ teĘ na inne.
MajÄ dobre doÿwiadczenia
z internetem, ale ceniÄ sobie
wybór i moĘliwoÿÆ
skorzystania ze wsparcia
konsultanta.

Potrzeba uzyskania porady
w kanale tradycyjnym

Umiarkowana

DuĘa

Umiarkowana

Maìa

Zaufanie do doradcy

Umiarkowane

DuĘe

Bardzo duĘe

Umiarkowane

Doÿwiadczenia z firmami
dziaìajÄcymi tylko przez
internet

RóĘne z przewagÄ
pozytywnych

Raczej negatywne

Pozytywne

Pozytywne

PewnoÿÆ siebie podczas
zaìatwiania spraw przez
internet

Raczej maìa

DuĘa

Bardzo duĘa

Bardzo duĘa

Maìa

Maìa

Maìa

Umiarkowana

Raczej lubiÄ

LubiÄ

Bardzo lubiÄ

Bardzo lubiÄ

Raczej usuwajÄ

UsuwajÄ

Raczej usuwajÄ

Raczej usuwajÄ

TrochÕ czÕÿciej Ėródìem
rozrywki niĘ narzÕdziem
do zaìatwiania
codziennych spraw

CzÕÿciej Ėródìem rozrywki,
ale i czÕsto teĘ narzÕdziem
do zaìatwiania codziennych
spraw

Równie czÕsto Ėródìem
rozrywki i narzÕdziem do
zaìatwiania codziennych
spraw

CzÕsto Ėródìem rozrywki
i najczÕÿciej ze wszystkich
segmentów narzÕdziem
do zaìatwiania
codziennych spraw

SamodzielnoÿÆ przy
zaìatwianiu trudnych spraw
przez internet
Podejÿcie do aplikacji
mobilnych
Co robiÄ z nieuĘywanymi
aplikacjami?

Aplikacje
mobilne

PRAGMATYCY
LubiÄ wszystkie kanaìy
obsìugi, ale w kanaìach
elektronicznych nie czujÄ siÕ
do koíca pewnie i majÄ
raczej zìe doÿwiadczenia
z internetem. WykorzystujÄ
go raczej do rozrywki niĘ do
codziennych spraw.

Czy aplikacje sÄ Ėródìem
rozrywki czy narzÕdziem do
zaìatwiania codziennych
spraw?
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CzujÄ siÕ pewnie
i samodzielnie zaìatwiajÄc
sprawy online. LubiÄ
aplikacje mobilne i majÄ
dobre doÿwiadczenia
z internetem.
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Conkueenci naleţĦcq do jţnqc` ke_eenlo be`aoiojalnqc` eabĦ jţne oczekioania odnoŎnie konlaklo
z ubezpieczqcielaei
30%

SCEPTYCY / Z DYSTANSEM

ENTUZJA¡CI

 W kontaktach z ubezpieczycielem raczej wolÄ
bezpoÿredni kontakt z agentem lub konsultantem
infolinii, ale w przypadku poszukiwania informacji
o ofercie oraz obsìugi polisy preferujÄ kanaì
cyfrowy nad tradycyjnym.

 W kontaktach z firmÄ ubezpieczeniowÄ najbardziej
ze wszystkich grup preferujÄ kanaì internetowy na
kaĘdym etapie customer journey.

 Podczas wyboru ubezpieczenia zwracajÄ
najmniejszÄ uwagÕ ze wszystkich grup na funkcje
cyfrowe - moĘliwoÿÆ zgìoszenia szkody przez
internet oraz dostÕp do konta klienta online
umoĘliwiajÄcy obsìugÕ i podglÄd ubezpieczeí.

29%

 Bardziej niĘ inne grupy do kanaìu internetowego
przekonuje ich: wygoda, ìatwoÿÆ i szybkoÿÆ
zakupu oraz ìatwiejsze porównanie róĘnych ofert.
 Przy wyborze ubezpieczenia przykìadajÄ najwiÕkszÄ
uwagÕ ze wszystkich grup do wczeÿniejszych
doÿwiadczeí z ubezpieczycielem oraz do
moĘliwoÿci obsìugi polisy i zgìoszenia szkody
online.

PRAGMATYCY

ROZShDNI ZCYFRYZOWANI

 CzÕÿciej niĘ inne grupy kontaktujÄ siÕ
z ubezpieczycielami.

 Kanaì cyfrowy preferujÄ nieznacznie mniej od
entuzjastów, ale do zakupu polisy i zgìoszenia
szkody wybraliby najchÕtniej kanaì tradycyjny.
 Na zakup polisy przez internet chÕtniej niĘ inne
segmenty zdecydowaliby siÕ z uwagi na wygodÕ,
ìatwoÿÆ, szybkoÿÆ i skutecznoÿÆ.
 Przy wyborze ubezpieczenia przykìadajÄ najwiÕkszÄ
uwagÕ ze wszystkich segmentów do ceny polisy.
 Poìowa tego segmetnu do zakupu polisy
komunikacyjnej i turystycznej preferuje kanaì
cyfrowy, ale w przypadku ubezpieczeí
mieszkaniowych 2/3 wybierze kanaì tradycyjny.

 Podobnie jak sceptycy ceniÄ sobie moĘliwoÿÆ
kontaktowania siÕ ubezpieczycielem róĘnymi
kanaìami.
 Do kontaktu internetowego z firmÄ
ubezpieczeniowÄ bardziej niĘ inne grupy
zniechÕca ich szablonowoÿÆ i schematycznoÿÆ
ofert internetowych oraz przekonanie, Ęe
w Internecie nie ma wszystkich informacji, aby
zaìatwiÆ danÄ sprawÕ.

22%

19%
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5
G badaniu CHE?
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Conlaklq klienla z ubezpieczqcielee naleţq jozpaljqoaħ o odniekieniu do oieloelapooeb cukloeej boujneq$
obebeubĦceb okzqklkie eleeenlq inlejakcbi
Punktem wyjÿcia do badania doÿwiadczeí i oczekiwaí klienta byìa analiza jego wraĘeí z obsìugi na kaĘdym z etapów kontaktu
z ubezpieczycielem (customer journey). KaĘdy z klientów korzysta z ubezpieczeí poprzez róĘne kanaìy kontaktu w najwygodniejszy dla siebie
sposób.
Pojawienie siÕ potrzeby
nawiÄzania relacji
z ubezpieczycielem

Legenda

Szybkie
rozwiÄzywanie
problemów,
reklamacje

PodglÄd informacji
o polisie

Etap poszukiwania informacji
Etap zakupu
Etap obsìugi

PìatnoÿÆ za raty
Satysfakcja klienta

Poszukiwanie
informacji

Porównywanie
ofert

Obsìuga
polisy

Otrzymanie
polisy

ZasiÕgniÕcie
opinii znajomych

WystÄpienie
szkody

Negocjacje
warunków
umowy

Satysfakcja klienta

Etap przedìuĘenia
Etap likwidacji szkody
Operacje realizowane za poÿrednictwem
kanaìów tradycyjnych (*)
Operacje realizowane za poÿrednictwem
kanaìów cyfrowych (**)

Zgìoszenie
szkody
Poszukiwanie
alternatywnej
oferty

PodglÄd
statusu szkody
Zakup nowej polisy
/ odnowienie polisy
Odwoìanie
Decyzja
o wypìacie szkody

ZbliĘajÄcy siÕ koniec
obowiÄzywania polisy

PodjÕcie decyzji
o zakupie / odnowieniu
* Kanaìy tradycyjne: infolinia, POS, Agent. ** Kanaìy cyfrowe: internet, aplikacje mobilne.
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CHE? pjzepjooadzio badanie bakoŎciooe ojaz badanie iloŎciooe na jepjezenlalqoneb pjbie konkueenlo
cq^jooqc`

Próba

Metodologia

Cel

Badanie jakoÿciowe

Badanie jakoÿciowe

Badanie iloÿciowe

Obserwacja zachowaí
i preferencji konsumentów
cyfrowych.

PogìÕbione zrozumienie przyczyn
róĘnych zachowaí, preferencji
i zjawisk.

Zbadanie skali wystÕpowania zaobserwowanych
zachowaí i preferencji w populacji polskich
konsumentów cyfrowych.

Uczestnicy mieli za zadanie
notowaÆ swoje przyzwyczajenia
i zachowania dotyczÄce kanaìów
obsìugi i wymieniaÆ miÕdzy
sobÄ opinie na platformie online.

Uczestnicy wziÕli udziaì w szeÿciu
zogniskowanych wywiadach grupowych
(FGI), rozmawiajÄc o przyczynach swoich
preferencji w zakresie korzystania
z kanaìów cyfrowych i tradycyjnych.

Reprezentatywna ogólnopolska próba
konsumentów cyfrowych zostaìa
przebadana metodÄ CAWI panelu
badawczym Millward Brown.
W kwestionariuszu znalazìo siÕ 59 pytaí.

Czas trwania:
1 tydzieí

Czas trwania:
6 sesji, kaĘda po ok. 2,5 godz.

 36 konsumentów
cyfrowych

 36 konsumentów
cyfrowych

 Wiek: 18+

 Wiek: 25-60

Czas trwania wywiadu:
ok. 35 min.

 Reprezentatywna próba konsumentów
cyfrowych: 901 osób
 Reprezentatywna próba konsumentów
badana pod kÄtem preferencji wobec
ubezpieczeí: 600 osób
 Reprezentatywna próba intensywnych
uĘytkowników: 348 osób
 Wiek: 18+
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6
Cie bekl i bak kojzqkla
z ubezpieczeń polkki
klienl Æcq^jooq¹7
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Clienci cq^jooi kojzqklabĦ z ubezpieczeń o jţnq kpokb
Klient cyfrowy
korzysta z ubezpieczeí

92%

Prawie kaĘdy
konsument cyfrowy
korzysta z usìug
ubezpieczeniowych.

10%
Co dziesiÄta badana
osoba utrzymuje
kontakt
z ubezpieczycielem
przynajmniej raz
w miesiÄcu.

12%

12% konsumentów
cyfrowych korzysta
z indywidualnego
internetowego
konta klienta do
zaìatwiania spraw
z ubezpieczycielem

Klienci cyfrowi preferujÄ
róĘne kanaìy kontaktu

Kanaìy cyfrowe (*) preferuje
odpowiednia czÕÿÆ klientów:

68%

do poszukiwania
informacji o produktach

62%

do obsìugi
swojej polisy

41%

do przedìuĘenia
umowy

Kanaìy tradycyjne (**) wolaìaby
odpowiednia czÕÿÆ klientów:

67%

do zakupu polisy

60%

do zgìoszenia
szkody

Klienci cyfrowi reprezentujÄ róĘne
podejÿcie do kanaìów cyfrowych

22%

19%

29%

30%
59%

do przedìuĘenia
umowy

Entuzjaÿci
Osoby lubiÄce i chÕtnie
korzystajÄce z internetu,
intensywnie wykorzystujÄ kanaìy
cyfrowe, otwarci na nowe
funkcjonalnoÿci.
RozsÄdni scyfryzowani
KorzystajÄ z kanaìów cyfrowych,
bo tak jest szybciej. MajÄ
zaufanie do nowych rozwiÄzaí.
Przez internet najczÕÿciej kupujÄ
ubezpieczenia turystyczne.
Pragmatycy
KorzystajÄ z kanaìów cyfrowych
dla wygody. OstroĘni w stosunku
do nowych rozwiÄzaí. DoceniajÄ
moĘliwoÿÆ kontaktowania siÕ
ubezpieczycielem róĘnymi
kanaìami.
Sceptycy / z dystansem
MajÄ najmniejsze zaufanie do
skutecznoÿci kanaìów
cyfrowych. Rzadko kontaktujÄ
siÕ z ubezpieczycielem kanaìami
online.

* Kanaìy cyfrowe: internet, aplikacje mobilne. ** Kanaìy tradycyjne: infolinia, POS, Agent.
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An^olinia i punkl kpjzedaţq kĦ nabpopulajniebkzqei kanaaei konlaklu z ubezpieczqcielee$ ale okobq czıklo
kiı z nie konlaklubĦce jonie c`ılnie kojzqklabĦ z online
Korzystanie z kanaìów kontaktu z firmÄ ubezpieczeniowÄ zaleĘnie
od czÕstoÿci kontaktu
32%
30%

infolinia

29%
29%

POS/Agent
IVR
sms

7%
4%

 Najpopularniejszymi kanaìami kontaktu sÄ infolinia oraz
wizyta w punkcie sprzedaĘy. Powodem tego moĘe byÆ np.
chÕÆ rozmowy z „Ęywym czìowiekiem” w celu uzyskania
informacji, które nie zawsze sÄ dostÕpne w innych kanaìach.

4%
1%

12%

www bez logowania na konto

16%
12%

videokonferencja
chat

CzÕstotliwoÿÆ kontaktu z ubezpieczycielem

14%
10%

email

media spoìecznoÿciowe

 Osoby czÕsto kontaktujÄce siÕ z ubezpieczycielem duĘo
chÕtniej korzystajÄ z rozwiÄzaí internetowych, co jest
zauwaĘalne np. w przypadku uĘywania indywidualnych kont
klienckich na portalach ubezpieczycieli.

28%

www z logowaniem na konto

aplikacja mobilna

 W porównaniu z innymi branĘami, sektor ubezpieczeniowy
charakteryzuje siÕ tym, Ęe klienci rzadko kontaktujÄ siÕ
z dostawcami usìug. Tylko niespeìna co czwarty klient
wykonuje jakiekolwiek czynnoÿci zwiÄzane
z ubezpieczeniem przynajmniej raz na 3 miesiÄce,
a aĘ ¾ klientów robi to nie rzadziej niĘ raz w roku.

raz w tygodniu lub czÕÿciej
raz w miesiÄcu
raz na póì roku
rzadziej

7%
2%
5%
1%
3%
1%
1%
1%

minimum raz na
kwartaì

1%
3%

6% 13%

15%

kilka razy w miesiÄcu
raz na kwartaì
raz na rok
nie wiem / trudno powiedzieÆ
35%

15%

13%

rzadziej
Podstawa: konsumenci cyfrowi
posiadajÄcy ubezpieczenie (n=814).

minimum raz na kwartaì (23%)

rzadziej (65%)
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;zıklolliooŎħ konlaklu klienla z ubezpieczqcielee zaleţq od jodzabu zaaloianeb kpjaoq

najczÕÿciej

W jakim celu ?

36%
PrzedìuĘenie
umowy

18%

najrzadziej

Pozyskanie
informacji o ofercie

10%
Zgìoszenie szkody
/reklamacji

25%
Dokonanie
opìaty za usìugÕ

16%
Zakup
nowego produktu

3%

 Obecnie znaczna wiÕkszoÿÆ ubezpieczycieli
dysponuje lepiej lub gorzej rozwiniÕtymi portalami
internetowymi. Mimo to wiÕkszoÿÆ kontaktów
z ubezpieczycielami odbywa siÕ innymi kanaìami.
Powodem takiego stanu moĘe byÆ to, Ęe
ubezpieczyciele udostÕpniajÄ rozwiÄzania cyfrowe
niekoniecznie w tych obszarach, które sÄ dla klienta
najwaĘniejsze.
 W raporcie KPMG PrzeglÄd portali online
majÄtkowych Towarzystw Ubezpieczeí zwróciliÿmy
uwagÕ, iĘ ubezpieczyciele na swoich stronach www
koncentrujÄ siÕ przede wszystkim na
funkcjonalnoÿciach zwiÄzanych z zakupem oraz
zgìaszaniem i obsìugÄ szkód, do pozostaìych etapów
podchodzÄc zaÿ po macoszemu. Tymczasem
niniejsze badanie pokazuje, iĘ te dwie wyĘej
wymienione czynnoÿci nie znajdujÄ siÕ nawet
w pierwszej trójce gìównych powodów kontaktu
klientów z ubezpieczycielem

Zakoíczenie
umowy

Podstawa: konsumenci cyfrowi posiadajÄcy ubezpieczenie (n=814).
Odsetek badanych, którzy kontaktowali siÕ z ubezpieczycielem w danej sprawie w ostatnich 6 miesiÄcach.
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7
Gczekioania
konkueenla
cq^jooe_o
o ubezpieczeniac`
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Fa elapie pokzukioania in^ojeacbi konkueenci oczekubĦ eoţliooŎci kaeodzielne_o zapoznania kiı z o^ejlĦ
Priorytety konsumentów cyfrowych na etapie poszukiwania informacji

Samodzielne, szybkie i wygodne
dotarcie do rzetelnej informacji
o ofercie

W celu zebrania informacji o produktach
i usìugach zdecydowana wiÕkszoÿÆ konsumentów
korzysta ze stron internetowych, kierujÄc siÕ wygodÄ
i oszczÕdnoÿciÄ czasu.

MoĘliwoÿÆ porównania ofert
róĘnych ubezpieczycieli

Konsumenci lubiÄ samodzielnie porównywaÆ oferty
róĘnych ubezpieczycieli za pomocÄ stron internetowych,
w tym porównywarek ubezpieczeí.

MoĘliwoÿÆ uzyskania porady
róĘnymi kanaìami

Ponad poìowa konsumentów oczekuje moĘliwoÿci
uzyskania informacji o produktach za poÿrednictwem
róĘnych kanaìów – nawet jeÿli pierwszym Ėródìem
informacji jest internet, chcÄ mieÆ moĘliwoÿÆ dopytania
o szczegóìy „Ęywego czìowieka”.
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Conkueenci doceniabĦ oq_odı i kzqbkoŎħ zakupu$ ale oczekubĦ jonieţ indqoidualne_o podebŎcia
ubezpieczycieli
Priorytety konsumentów cyfrowych na etapie zakupu

Wygoda i ìatwoÿÆ zakupu

Klienci oczekujÄ moĘliwoÿci dokonania zakupu w ramach
jednego szybkiego procesu, w jak najmniejszej liczbie
kroków, bez koniecznoÿci wychodzenia z domu.

Dobre zrozumienie parametrów
i zakresu polisy

W przypadku bardziej skomplikowanych produktów
klienci oczekujÄ doradztwa ze strony agenta lub
pracowników ubezpieczyciela.

Indywidualne podejÿcie

Konsumenci oczekujÄ ofert spersonalizowanych,
dopasowanych do indywidualnych wymagaí wraz
z moĘliwoÿciÄ negocjowania warunków umowy.
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Cana konlaklu do obku_i ubezpieczenia zaleţy od ljudnoŎci i kkoeplikooania kyluacbi$ o bakieb znabdube kiı
konkueenl
Priorytety konsumentów cyfrowych na etapie obsìugi

Szybkie i skuteczne zaìatwienie
sprawy, wymagajÄce jak
najmniejszego zaangaĘowania

Obsìuga ubezpieczeí zawiera wÄski zakres czynnoÿci,
które w wiÕkszoÿci moĘna wykonaÆ samemu – bez
potrzeby kontaktu z infoliniÄ lub przedstawicielem firmy.

MoĘliwoÿÆ otrzymania wsparcia od
konsultanta infolinii lub
przedstawiciela firmy w przypadku
wystÄpienia problemu

Mimo iĘ kontakt z ubezpieczycielem nastÕpuje rzadko,
w przypadku trudnych sytuacji konsumenci chcÄ
rozmawiaÆ z przedstawicielami firmy.

Indywidualne konto klienta

Konsumenci doceniajÄ moĘliwoÿÆ zarzÄdzania swoimi
polisami za poÿrednictwem internetu, w tym podglÄdu
informacji o polisach, dokonywania pìatnoÿci za polisy
online.
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Clienci oczekubĦ aloe_o pjoceku odnaoiania polik
Priorytety konsumentów cyfrowych na etapie odnawiania polisy

Szybki i wygodny proces
odnowienia polisy

Konsumenci, którzy sÄ zadowoleni z obecnych warunków
polisy, chcÄ jÄ w ìatwy sposób przedìuĘyÆ.

MoĘliwoÿÆ negocjacji

Klienci oczekujÄ moĘliwoÿci negocjacji warunków nowej
umowy – jest to zdecydowanie ìatwiejsze w rozmowie
z „Ęywym czìowiekiem”.
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Hjzy z_akzaniu kzkody konkueenci c`cĦ eieħ konlakl z ţyoye czooiekiee
Priorytety konsumentów cyfrowych na etapie zgìoszenia i obsìugi szkody

MoĘliwoÿÆ otrzymania wsparcia
od konsultanta infolinii lub
przedstawiciela firmy podczas
zgìaszania szkody

Zgìaszanie szkody moĘe byÆ stresujÄce dla
konsumentów. Aby uniknÄÆ ewentualnych pomyìek
wybierajÄ rozmowÕ z konsultantem.

Staìy i szybki podglÄd statusu
likwidacji szkody

Konsumenci oczekujÄ moĘliwoÿci podglÄdu statusu
szkody w oczekiwaniu na decyzjÕ ubezpieczyciela
o wypìacie odszkodowania, co jest moĘliwe online lub
przez aplikacjÕ mobilnÄ.
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Anlejnel bekl pje^ejooanye kanaee konlaklu z ubezpieczycielee na elapie pokzukioania in^ojeacbi$
pjzeduţenia ueooy$ obku_i poliky i likoidacbi kzkody
Preferowane kanaìy kontaktu z ubezpieczycielem na
róznych etapach „Customer Journey”
,BOBìZUSBEZDZKOF

1PT[VLJXBOJF
JOGPSNBDKJ

POS

www

infolinia

aplikacje mobilne

13% 18%

;BLVQ
VCF[QJFD[FOJB

0CTìVHBQPMJTZ

,BOBìZDZGSPXF

62%

41%

16%

0EOPXJFOJFQPMJTZ

;HìPT[FOJFT[LPEZ

0CTìVHBT[LPEZ

19%

22%

26%

21%

31%

6%

29%

54%

28%

41%

27%

3%

8%

36%

34%

45%

5%

6%

6%

 Konsumenci cyfrowi preferujÄ róĘne kanaìy kontaktu na
poszczególnych etapach relacji klienta z ubezpieczycielem.
 Kanaì internetowy jest najczÕÿciej wybierany do
poszukiwania informacji o produktach i ubezpieczycielach,
przy obsìudze polisy i szkody, a takĘe przy przedìuĘaniu
umowy.
 Dla porównania, przy zakupie polisy kanaì internetowy
przegrywa znaczÄco z wizytÄ w punkcie sprzedaĘy. MoĘe to
wynikaÆ z tego, Ęe konsumenci oczekujÄ na tym etapie
bezpoÿredniego kontaktu z „Ęywym czìowiekiem”, który nie
tylko przedstawi istotne informacje o produkcie, ale teĘ
doradzi rozwiÄzania skrojone na miarÕ indywidualnych
potrzeb klienta.
 ByÆ moĘe z podobnej przyczyny preferowanym sposobem
zgìoszenia szkody jest infolinia, która równieĘ pozwala na
kontakt z czìowiekiem w miejsce zautomatyzowanego
procesu, ale wykonanie jednego telefonu jest
wygodniejszym i szybszym sposobem od wyszukania
odpowiedniego biura i dojazd do niego.
 Wielu klientów z pewnoÿciÄ wyrabia sobie opiniÕ o danej
usìudze poprzez moĘliwoÿÆ skorzystania z niej. Maìa
dostÕpnoÿÆ aplikacji mobilnych na polskim rynku moĘe
tìumaczyÆ, dlaczego sÄ one najmniej preferowanym
kanaìem kontaktu z ubezpieczycielem na kaĘdym etapie
„Customer Journey”.

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).
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HgkrmcaoYfa]af^gjeY[ba
Clienci pokzukubĦ in^ojeacbi o o^ejlac` o inlejnecie pjzed zakupee poliky dooolnye kanaee
Preferowane kanaìy na etapie „Poszukiwania informacji”
,BOBìZUSBEZDZKOF

1PT[VLJXBOJF
JOGPSNBDKJ

,BOBìZDZGSPXF

POS

www

infolinia

aplikacje mobilne

13% 18%

62%

6%

Podstawa: konsumenci cyfrowi(n=901).

Podejÿcie do poszukiwania informacji
Zanim coÿ kupiÕ lubiÕ poszukaÆ informacji
na temat tego produktu w internecie
WolÕ na wìasnÄ rÕkÕ szukaÆ informacji,
pomimo Ęe mógìbym uzyskaÆ poradÕ na
infolinii lub w placówce
Nie wyobraĘam sobie podejmowania
decyzji o zakupie bez uzyskania porady na
infolinii, od doradcy, w placówce
UwaĘam, Ęe kontakt przez telefon lub
wizyta w placówce to najlepszy sposób na
potwierdzenie wiarygodnoÿci firmy

94%

57%

55%

63%

Wskazania respondentów: 5. zdecydowanie zgadzam siÕ, 4. raczej zgadzam siÕ.
Pozostaìe elementy skali: 3. ani siÕ zgadzam, ani siÕ nie zgadzam, 2. raczej siÕ nie zgadzam,
1. zdecydowanie siÕ nie zgadzam.
Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).

 ChÕÆ podjÕcia najkorzystniejszej decyzji oraz rosnÄce
moĘliwoÿci uzyskania informacji w Internecie powodujÄ, Ęe
konsumenci poÿwiÕcajÄ coraz wiÕcej czasu na samodzielne
poszukiwanie informacji o nabywanych produktach zamiast
zdawaÆ siÕ tylko na porady sprzedawców. W celu wybrania
tej najlepszej oferty, klienci zbierajÄ informacje o róĘnych
produktach, porównujÄ je ze sobÄ i tak przygotowani dopiero
podejmujÄ dalsze kroki zakupowe.
 Nie powinno dziwiÆ, iĘ ich ulubionym kanaìem zdobywania
informacji jest przeglÄdanie portali internetowych, gdyĘ dla
wielu konsumentów internet jest znacznie wygodniejszym
i szybszym sposobem zdobywania informacji o produkcie niĘ
telefon na infoliniÕ lub wizyta w punkcie sprzedaĘy – nie
wymaga wychodzenia z domu i z jednego miejsca moĘna
szybko porównaÆ róĘne oferty.
 Z drugiej strony wielu klientów potrzebuje kontaktu
z „Ęywym sprzedawcÄ” w celu potwierdzenia swoich
wstÕpnych decyzji lub chociaĘby uwiarygodnienia samego
ubezpieczyciela.

8*OUFSOFDJFTJÕVCF[QJFD[BN MFQJFKTPCJFVTJÄÿÆ
XGPUFMVMVE[JUPX[SPLPXDZ POJNVT[Ä[PCBD[ZÆ 
BOJFUZMLPVTìZT[FÆ
ĸ HSVQBXJFLPXB 8BST[BXB
* Cytaty zaczerpniÕte z wywiadów ogniskowych podczas badania.
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;ena i zakjek ubezpieczenia naboaţniebkze pjzy oybojze poliky$ ale joŎnie znaczenie ^unkcbi online
4.2
Zakupy
Drivery
wyboru ubezpieczenia

68%

cena ubezpieczenia

DOBRY PRODUKT

56%

zakres ubezpieczenia

47%

zaufanie do ubezpieczyciela
wczeÿniejsze doÿwiadczenia
z ubezpieczycielem

40%
31%

marka firmy
moĘliwoÿÆ zgìoszenia szkody
przez internet

POCZUCIE
BEZPIECZESTWA

25%
WYGODNIE

dostÕp do konta klienta online

17%

moĘliwoÿÆ zakupu ubezpieczenia
przez internet

15%

ubezpieczyciel udostÕpnia
aplikacjÕ mobilnÄ

5%

FAJNIE

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).
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 NajwaĘniejszymi czynnikami wpìywajÄcymi na
decyzjÕ o wyborze ubezpieczenia sÄ
parametry oferty – cena i zakres, oraz
nastawienie do ubezpieczyciela. MoĘe to
ÿwiadczyÆ o tym, Ęe klienci kierujÄ siÕ
poczuciem zakupu „dobrego produktu”,
w dobrej cenie oraz idÄcym razem z nimi
poczuciem bezpieczeístwa.
 Co ciekawe, dla czÕÿci klientów dodatkowymi
czynnikami motywujÄcymi do wyboru polisy
jest oferta funkcjonalnoÿci online, takich jak
dostÕp do konta klienta, moĘliwoÿÆ zakupu
czy zgìoszenia szkody online.
 Na rynku zachodzi coraz wiÕcej zmian, dziÕki
którym produkty ubezpieczeniowe bÕdÄ coraz
mniej zróĘnicowane pod wzglÕdem cen dla
takiego samego zakresu ubezpieczenia.
W zwiÄzku z tym ubezpieczyciele powinni
poszukiwaÆ dodatkowych elementów oferty
wartoÿci, która bÕdzie miaìa coraz wiÕkszy
wpìyw na decyzje klientów. Równoczeÿnie
coraz wiÕksza „ÿwiadomoÿÆ” technologiczna
spoìeczeístwa i rosnÄce zainteresowanie
narzÕdziami cyfrowymi moĘe skìoniÆ
ubezpieczycieli do wdraĘania coraz
nowoczeÿniejszych rozwiÄzaí cyfrowych.
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Mbezpieczenia lujyklyczne i koeunikacybne nabc`ılnieb kupilibyŎey online a eiekzkaniooe pjzez a_enla
Preferowany sposób zakupu ubezpieczenia
,BOBìZUSBEZDZKOF

,BOBìZDZGSPXF

POS

www

infolinia

aplikacje mobilne

33%

36%

24%

6%

LPNVOJLBDZKOF

27%

44%

26% 3%

NJFT[LBOJPXF

30%
UVSZTUZD[OF

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).

23%

41%

6%

 Preferowany przez konsumentów kanaì zakupu
polisy zmienia siÕ w zaleĘnoÿci od rodzaju
ubezpieczenia.
 W przypadku ubezpieczeí turystycznych, które
czÕsto kupujemy w ostatniej chwili przed
wyjazdem, chÕtniej decydujemy siÕ na skorzystanie
z kanaìu internetowego. MoĘe to wynikaÆ po czÕÿci
z tego, Ęe w przypadku tych ubezpieczeí mamy
najmniej czasu na zastanowienie siÕ nad wyborem
i szukamy moĘliwoÿci jak najszybszego zakupu.
Z drugiej strony sÄ to ubezpieczenia wzglÕdnie
proste, tanie i krótkoterminowe, a co za tym idzie,
klienci nie przywiÄzujÄ do nich duĘej wagi
i chcÄ je nabyÆ w jak najprostszy sposób.
 Równoczeÿnie niewielka dostÕpnoÿÆ
sprzedaĘowych funkcjonalnoÿci online moĘe
powodowaÆ, Ęe klienci rzadko wybierajÄ kanaì
internetowy do zakupu ubezpieczeí
mieszkaniowych, chÕtniej decydujÄc siÕ na
spotkanie z agentem. Dodatkowym argumentem za
zakupem w punkcie sprzedaĘy moĘe byÆ chÕÆ
uzyskania lepszej informacji na temat zakresu
polisy, podczas gdy strony internetowe czÕsto
podajÄ tylko ograniczonÄ iloÿÆ informacji.
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Rakup pjzez Anlejnel bekl pokljze_any bako oy_odny i kzybki
Zakup ubezpieczenia online - drivery

82%

wygoda i ìatwoÿÆ kontaktu

70%

szybkoÿÆ

44%

ìatwoÿÆ porównania ofert

36%

niĘsza cena
skutecznoÿÆ

20%

pewnoÿÆ bezbìÕdnego wprowadzenia
danych

17%

przyzwyczajenie do zakupów
ubezpieczeí online

17%

inne powody
nie wiem \ trudno powiedzieÆ

 Wybór kanaìu zakupu zaleĘy nie tylko od
rodzaju ubezpieczenia, ale równieĘ od
indywidualnych potrzeb i oczekiwaí
konsumenta, jego doÿwiadczenia, zìoĘonoÿci
produktu czy koniecznoÿci szybkiego zakupu.
 Zdaniem konsumentów, najwaĘniejszymi
czynnikami przemawiajÄcymi za zakupem
polisy poprzez portal sÄ wygoda, ìatwoÿÆ
i szybkoÿÆ zakupu. DodatkowÄ zaletÄ internetu
jest moĘliwoÿÆ ìatwego porównania ofert
róĘnych ubezpieczycieli, podczas gdy inne
kanaìy albo nie dajÄ takiej moĘliwoÿci, albo
tylko w ograniczonym zakresie.

1%
5%

Podstawa: klienci, którzy zdecydowaliby siÕ na zakup dowolnego
ubezpieczenia przez internet Æ konsumenci cyfrowi (n=430).

Ń,1.("EWJTPSZ4QòìLB[ŨPHSBOJD[POÄPEQPXJFE[JBMOPÿDJÄTQLKFTUQPMTLÄTQòìLÄLPNBOEZUPXÄJŨD[ìPOLJFNTJFDJ,1.(TLìBEBKÄDFKTJÕ[ŨOJF[BMFĘOZDITQòìFLD[ìPOLPXTLJDI
TUPXBS[ZT[POZDI[Ũ,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı QPENJPUFNQSBXBT[XBKDBSTLJFHP8T[FMLJFQSBXB[BTUS[FĘPOF

+FEFOLMJLPEVCF[QJFD[FOJBĸD[Z1PMBDZTÄHPUPXJOBLBOBìZDZGSPXF



RYcmhmZ]rha][r]faY
Rakup pjzez inlejnel uljudnia indyoidualne podebŎcie i uzykkanie lak oielu in^ojeacbi bak inne kanay
Zakup ubezpieczenia online - bariery
brak porady konsultanta/agenta

52%

niewystarczajÄce wyjaÿnienia on-line,
ryzyko niedomówieí

49%

oferty w Internecie sÄ szablonowe
- chcÕ kupiÆ ofertÕ dopasowanÄ do potrzeb

34%

przez internet trudno negocjowaÆ stawki

33%
29%

brak wszystkich potrzebnych informacji
przyzwyczajenie do zaìatwiania tych
spraw w inny sposób

23%

przez internet bÕdzie to trwaìo dìuĘej

7%

nie wiem, jak to zrobiÆ

6%

inne powody
nie wiem \ trudno powiedzieÆ

1%

 Równoczeÿnie konsumenci dostrzegajÄ sìabe
strony zakupu przez internet. NaleĘy do nich
przede wszystkim niewystarczajÄcy zakres
informacji na temat polis podawany na
portalach ubezpieczycieli. Konsumenci chcÄ
wiedzieÆ co kupujÄ i w jakich sytuacjach
obejmie ich ubezpieczenie. Dlatego wielu
z nich rezygnuje z zakupu przez internet,
wybierajÄc kanaìy, które umoĘliwiÄ im kontakt
z doradcÄ (np. agentem lub pracownikiem
infolinii), który przekaĘe im wiÕcej informacji
i rozwieje ich ewentualne wÄtpliwoÿci.
 Konsumenci zwracajÄ równieĘ uwagÕ na
„szablonowoÿÆ” ofert prezentowanych
w Internecie. W duĘym stopniu sÄ one
jednolite, nie pozwalajÄ na dopasowanie ich
parametrów do indywidualnych potrzeb
klientów. Nie umoĘliwiajÄ negocjacji
warunków umowy. To sprawia, Ęe osoby
majÄce „niestandardowe” oczekiwania wobec
ubezpieczenia wybierajÄ inne kanaìy zakupu.

7%

Podstawa: klienci, którzy nie zdecydowaliby siÕ na zakup Ęadnego ubezpieczenia przez
internet Æ konsumenci cyfrowi (n=468).
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RYcmhmZ]rha][r]faY
Len kae klienl o jţnyc` kyluacbac` eoţe oybjaħ jţne kanay
Zakup online

Zakup kanaìem tradycyjnym

DRIVERY

 MoĘna przypuszczaÆ, Ęe klient tym chÕtniej wybierze kanaì online, im
bardziej bÕdzie on speìniaì wymogi konkretnej sytuacji. W róĘnych
sytuacjach zakupowych ten sam klient moĘe wybraÆ róĘne kanaìy.
W przypadku produktów prostych (np. polisa turystyczna) moĘe mu
wystarczyÆ zakup prze internet. Jednak jeÿli bÕdzie chciaì ubezpieczyÆ
rzadko wystÕpujÄcy model samochodu, albo teĘ willÕ w nietypowej
lokalizacji, bÕdzie wymagaì bardziej indywidualnego podejÿcia
i wybierze inny kanaì zakupu.

BARIERY

 Aby daÆ szansÕ wiÕkszego zainteresowania klientów zakupem online,
ubezpieczyciele powinni zmniejszaÆ bariery i szukaÆ sposobu na
rozwiÄzanie problemów wskazywanych przez klientów. Przede
wszystkim powinni zwróciÆ uwagÕ na zakres informacji
prezentowanych na portalach internetowych – który zdaniem klientów
jest dziÿ niewystarczajÄcy, oraz na rozbudowÕ moĘliwoÿci
indywidualnego dopasowania oferty do potrzeb klienta - pamiÕtajÄc
jednak dalej o oczekiwaniu ìatwoÿci zakupu, co bÕdzie wymagaìo od
ubezpieczycieli wypracowania nowych czÕsto niestandardowych
rozwiÄzaí.

Konsumenci, którzy sÄ gotowi kupiÆ ubezpieczenie on-line to czÕÿciej:


osoby powyĘej 30 lat,  mieszkaícy najwiÕkszych miast,  pracujÄcy,  najzamoĘniejsi (dochód osobisty > 5 tys. zì),  osoby z segmentu ENTUZJA¡CI
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RYcmhmZ]rha][r]faY
Clienci kĦ zainlejekooani jozoiĦzaniaei obecnyei buţ o innyc` bjanţac`
Zainteresowanie rozwiÄzaniami obecnymi w innych
branĘach do ubezpieczeí

Kiedy zastanawiasz siÕ, jakÄ
ofertÕ/produkt wybraÆ, moĘesz
skorzystaÆ z podpowiedzi, co wybrali
inni klienci

Kiedy wybierasz ofertÕ online, moĘesz
w dowolnym momencie wróciÆ do
tych zakupów bez koniecznoÿci
zakìadania konta i logowania

Kiedy masz zapìaciÆ za zakupy, moĘesz
to zrobiÆ w wybrany przez siebie
sposób - kartÄ, przelewem, gotówkÄ,
za pobraniem, przelewem
bìyskawicznym, na raty

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).

 Oprócz typowych, obecnych juĘ u róĘnych
ubezpieczycieli rozwiÄzaí (kalkulatorów, kont online,
itp.), klienci zwracajÄ uwagÕ na moĘliwoÿci
niestandardowe, które pojawiajÄ siÕ w innych
branĘach.

32%

 Przykìadem takiego rozwiania moĘe byÆ
podpowiedzenie klientowi, jakimi produktami
interesowali siÕ inni konsumenci. Jest to rozwiÄzanie
obecne zwìaszcza w sklepach internetowych.

27%

55%

 Kolejnym rozwiÄzaniem zaczerpniÕtym z innych branĘ
jest moĘliwoÿÆ powrotu do wybranych produktów
w póĖniejszym czasie bez koniecznoÿci zakìadania
konta online. Oznacza to, Ęe klient moĘe przerwaÆ
zakupy na etapie wybierania produktów, a nastÕpnie
powróciÆ do zakupu bez koniecznoÿci rozpoczynania
procesu od nowa. Zamiast tego kontynuuje zakupy
w momencie ich przerwania.
 Istotnym rozwiÄzaniem, docenianym przez ponad
poìowÕ konsumentów, jest pozostawienie im
moĘliwoÿci wyboru sposobu pìatnoÿci. Jest to praktyka
stosowana w wielu branĘach, której gìównym celem
jest zwiÕkszenie satysfakcji klienta z procesu zakupu.
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GZkm_Yhgdakq
;ojaz oiıceb konkueenlo docenia obku_ı ubezpieczeń online
Preferowane kanaìy na etapie obsìugi polisy
,BOBìZUSBEZDZKOF
POS

www

infolinia

aplikacje mobilne

16%

0CTìVHBQPMJTZ

,BOBìZDZGSPXF

21%

54%

8%

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).

Funkcjonalnoÿci, które klienci chcieliby mieÆ na portalach
ubezpieczycieli

Indywidualne interenetowe
konto klienta

PodglÄd terminów pìatnosci
i moĘliwoÿÆ ich realizacji

54%

59%

Wskazania respondentów: 1. bardzo przydatna.
Pozostaìe elementy skali: 2. raczej przydatna, 3. raczej nieprzydatna, 4.zdecydowanie nieprzydatna,
5. nie wiem / trudno powiedzieÆ.
Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=600).

 Coraz wiÕcej konsumentów docenia moĘliwoÿci,
jakie niesie za sobÄ obsìuga online. 54%
respondentów preferuje kanaì internetowy do
obsìugi polisy i aĘ 90% respondentów chÕtnie
korzysta z tego kanaìu do obsìugi prostych spraw,
w których zaìatwieniu czujÄ siÕ pewnie.
 Dodatkowo aĘ 54% klientów jest zainteresowanych
korzystaniem z indywidualnych kont internetowych,
doskonale uìatwiajÄcych samoobsìugÕ. Za ich
pomocÄ, bez wychodzenia z domu, moĘna mieÆ
staìy dostÕp do informacji dotyczÄcych swoich polis
oraz moĘna zautomatyzowaÆ pewne czynnoÿci, takie
jak opìacanie rat, zmiana danych kontaktowych,
zgìoszenie sprzedaĘy samochodu, kontrolowanie
terminów wygaÿniÕcia polis, czy teĘ moĘna ustawiÆ
preferencje kontaktu ze strony ubezpieczyciela.
 DodatkowÄ zaletÄ posiadania indywidualnego konta
klienta jest to, Ęe klienci, którzy raz podali swoje
dane osobowe (adres, dane kontaktowe), nie muszÄ
ich podawaÆ przy dokonywaniu kolejnych zakupów
ubezpieczeí, gdyĘ ubezpieczyciel moĘe
wygenerowaÆ te dane automatycznie.
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GZkm_Yhgdakq
Hjokle kpjaoy c`ılnie kaei zaaloiaey online$ ale pjzy kkoeplikooanyc` oczekubeey okpajcia czooieka
Podejscie do obsìugi online
ZaìatwiajÄc sprawy, w których czujÕ siÕ
pewnie i na których siÕ znam, chÕtnie
korzystam z internetu

90%

ZaìatwiajÄc sprawy, w których nie czujÕ
siÕ pewnie i na których sìabo siÕ znam
najchÕtniej polegam na kontakcie
z przedstawicielem firmy

72%

Chciaìbym, Ęeby wiÕkszoÿÆ moich
kontaktów z usìugodawcami mogìa
odbywaÆ siÕ za pomocÄ internetu

Obawiam siÕ, Ęe obsìuga klienta tylko
przez internet lub aplikacje mobilne
sprawi, Ęe jakoÿÆ obsìugi spadnie

62%

41%

 Samoobsìuga online wydaje siÕ szansÄ dla
ubezpieczycieli dla uproszczenia
i zoptymalizowania swoich procesów
obsìugowych, przy jednoczesnym uìatwieniu
zaìatwiania spraw przez Klienta. Jednak konta
klienta i funkcje obsìugowe online sÄ dopiero
w niewielkim stopniu udostÕpniane przez
ubezpieczycieli, jak wynika z wczeÿniejszego
badania KPMG dotyczÄcego portali online
polskich ubezpieczycieli majÄtkowych.
 Równoczeÿnie konsumenci zwracajÄ uwagÕ na
to, Ęe przy trudniejszych sprawach, takich jak
rozwiÄzywanie problemów czy zgìaszanie
reklamacji wciÄĘ preferujÄ kontakt z „Ęywym
czìowiekiem” – dlatego w takich sytuacjach
kontaktujÄ siÕ raczej z konsultantem infolinii lub
przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej.

Wskazania respondentów: 5. zdecydowanie zgadzam siÕ, 4. raczej zgadzam siÕ.
Pozostaìe elementy skali: 3. ani siÕ zgadzam, ani siÕ nie zgadzam, 2. raczej siÕ nie zgadzam,
1. zdecydowanie siÕ nie zgadzam.
Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).
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G\fgoa]fa]hgdakq
Conkueenci nabc`ılnieb odnooiliby polikı online bez koniecznoŎci ponoone_o opikyoania danyc`
Preferowane kanaìy na etapie odnowienia polisy
,BOBìZUSBEZDZKOF

0EOPXJFOJFQPMJTZ

,BOBìZDZGSPXF

POS

www

infolinia

aplikacje mobilne

31%

28%

36%

5%

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).

Funkcjonalnoÿci, które klienci chcieliby mieÆ na portalach
ubezpieczycieli

Odnowienie polisy bez
koniecznoÿci ponownego
wpisania danych

49%

Wskazania respondentów: 1. bardzo przydatna.
Pozostaìe elementy skali: 2. raczej przydatna, 3. raczej nieprzydatna, 4.zdecydowanie nieprzydatna,
5. nie wiem / trudno powiedzieÆ.
Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=600).
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 Konsumenci cyfrowi najchÕtniej przedìuĘyliby
umowy za poÿrednictwem kanaìu online, jednak
ma on niewielkÄ przewagÕ nad wizytÄ u agenta
oraz kontaktem z infoliniÄ. UdostÕpnienie funkcji
odnowieí poprzez portale ubezpieczycieli nie
jest jeszcze popularne, ale gdy to siÕ zmieni,
moĘe wpìynÄÆ pozytywnie na ÿwiadomoÿÆ
klientów i wiÕkszÄ ich chÕÆ skorzystania z tej
formy odnowieí.
 Na korzyÿÆ kanaìu internetowego przemawia na
pewno szybkoÿÆ i wygoda. PatrzÄc na stopieí
zainteresowania respondentów automatycznÄ
funkcjÄ odnowienia polisy (*) moĘna
domniemywaÆ, iĘ wiele osób zadowolonych
z dotychczasowych warunków umowy nie
bÕdzie chciaìo poÿwiÕcaÆ czasu na kontakt ze
sprzedawcÄ. Zamiast tego wybierze szybszÄ
opcjÕ automatycznego odnowienia polisy za
poÿrednictwem internetowego konta klienta.
* Automatyczne odnowienie polisy – tutaj rozumiane jako
wystawienie kolejnej polisy z wykorzystaniem danych wpisanych do
podobnej polisy kupionej wczeÿniej.
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R_gkr]fa]agZkm_Ykrcg\q
Clienci pje^ejubĦ z_akzanie kzkody pjzez in^oliniı$ ale do beb pŢniebkzeb obku_i ooleliby online
Preferowane kanaìy na etapie zgìaszania i obsìugi szkody
,BOBìZUSBEZDZKOF

;HìPT[FOJFT[LPEZ

,BOBìZDZGSPXF

POS

www

infolinia

aplikacje mobilne

19%

22%

0CTìVHBT[LPEZ

41%

34%

27%

45%

6%

6%

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).

Funkcjonalnoÿci, które klienci chcieliby mieÆ na portalach
ubezpieczycieli
Zgìoszenie szkody

57%

Przesìanie zdjeÆ
i dokumentów w wersji
elektronicznej przy zglaszaniu
szkody

57%

Sprawdzenie etapu likwidacji
szkody

 O ile wiÕcej klientów do zgìaszania szkody
preferuje kontakt z infoliniÄ (41%), to
w przypadku póĖniejszej jej obsìugi wiÕcej
z nich wybraìoby kanaì internetowy (45%).
 MoĘe to wynikaÆ z tego, Ęe w trakcie
zgìaszania szkody konsumenci czujÄ siÕ
niepewnie w samodzielnym wypeìnieniu
formularza zgìoszenia szkody z uwagi na
czÕsto nietypowÄ dla nich sytuacjÕ. Zamiast
tego potrzebujÄ wsparcia „Ęywego czìowieka”,
który pomoĘe im prawidìowo okreÿliÆ zwiÄzane
ze szkodÄ czynnoÿci, wymagane dokumenty
i informacje oraz upewniÆ siÕ, Ęe niczego nie
przeoczyli.
 Natomiast póĖniejszy etap obsìugi szkody,
polegajÄcy w duĘej mierze na kontrolowaniu
statusu likwidacji szkody w oczekiwaniu na
decyzjÕ ubezpieczyciela, najwygodniej jest
wykonywaÆ przez internet, gdyĘ zajmuje to
najmniej czasu i nie wymaga wychodzenia
z domu.

66%

Wskazania respondentów: 1. bardzo przydatna.
Pozostaìe elementy skali: 2. raczej przydatna, 3. raczej nieprzydatna, 4.zdecydowanie nieprzydatna, 5. nie wiem / trudno powiedzieÆ.
Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=600).
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Gfdaf]aYhdacY[b]egZadf]bYcg]d]e]flg^]jlqoYjlgŎ[a\dYcda]flY
Rakup i pena obku_a online kĦ oaţnyei eleeenlaei o^ejly oajloŎci dla doc` ljzecic` klienlo
Czy majÄc do wyboru oferty ubezpieczenia komunikacyjnego o podobnym
zakresie, wybraìbyÿ tÕ, która umoĘliwia zakup i peìnÄ obsìugÕ…

przez aplikacjÕ
mobilnÄ

przez internet

Tak - nawet jeÿli byìaby
do 5 proc. droĘsza

Tak - nawet jeÿli byìaby
do 2 proc. droĘsza

6%

14%

Nie wiem / trudno powiedzieÆ

18%

14%

 W celu dokonania teoretycznej oceny wartoÿci,
jakÄ stanowi moĘliwoÿÆ zakupu online,
zapytaliÿmy konsumentów, czy majÄc do wyboru
dwie takie same oferty, z których jedna
umoĘliwiaìaby zakup i obsìugÕ online, a druga
nie, byliby skìonni wybraÆ tÕ pierwszÄ, i czy
równieĘ wtedy, gdy byìaby ona nieco droĘsza.

12%

47%

Tak - ale nie moĘe byÆ droĘsza

Nie ma to dla mnie róĘnicy

6%

 ChoÆ najwaĘniejszymi czynnikami wpìywajÄcymi
na zakup ubezpieczenia sÄ cena i zakres polisy,
sÄ klienci, dla których moĘliwoÿÆ zakupu
ubezpieczenia online odgrywa znaczÄcÄ rolÕ
i jest czynnikiem zachÕcajÄcym do wyboru oferty
TU, który udostÕpnia takÄ moĘliwoÿÆ.

43%

26%

14%

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=600).
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 Okazaìo siÕ, Ęe dwie trzecie (67%) z nich
wybraìoby tÕ z dostÕpem do zakupu i obsìugi
przez internet. Dodatkowo co piÄty respondent
(20%) byìby skìonny nieco za niÄ dopìaciÆ.
 Niniejsze pytanie nie miaìo na celu zachÕcania
ubezpieczycieli do podnoszenia cen polis
udostÕpnianych przez internet, gdyĘ mogìoby siÕ
to negatywnie odbiÆ na konkurencyjnoÿci ich
oferty. Pokazuje ono jednak, iĘ dla znacznej
czÕÿci konsumentów moĘliwoÿÆ zakupu i obsìugi
polisy online ma znaczenie przy wyborze oferty.

+FEFOLMJLPEVCF[QJFD[FOJBĸD[Z1PMBDZTÄHPUPXJOBLBOBìZDZGSPXF



Gfdaf]aYhdacY[b]egZadf]bYcg]d]e]flg^]jlqoYjlgŎ[a\dYcda]flY
WiıkkzoŎħ klienlo bekl zainlejekooana ^unkcbaei o aplikacbac` eobilnyc`$ ale enieb niţ online
Funkcjonalnoÿci, które klienci chcieliby mieÆ w aplikacjach
mobilnych i na portalach ubezpieczycieli
Konsumenci cyfrowi
sprawdzenie etapu likwidacji szkody

82%

71%

podglÄd terminów pìatnoÿci i moĘliwoÿÆ ich realizacji

81%

77%

87%

78%

zgìoszenie szkody
przesìanie zdjÕÆ i dokumentów w wersji elektronicznej
przy zgìaszaniu szkody
moĘliwoÿÆ zapisania\zapamiÕtania kalkulacji ceny
ubezpieczenia
indywidualne internetowe konto klienta
odnowienie polisy bez koniecznoÿci ponownego
wpisania danych

84%

89%

80%

89%

81%

89%

80%

90%

obliczenie ceny ubezpieczenia poprzez zrobienie zdjÕcia
dowodu rejestracyjnego i osobistego
zakup ubezpieczenia

85%

91%

86%

93%

funkcjonalnoÿci aplikacji mobilnej
funkcjonalnoÿci strony www
Wskazania respondentów: 1. bardzo przydatna, 2. raczej przydatna. Pozostaìe elementy skali: 3. raczej
nieprzydatna, 4.zdecydowanie nieprzydatna, 5. nie wiem / trudno powiedzieÆ.
Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=600).

 W dzisiejszych czasach aplikacje mobilne stajÄ siÕ alternatywÄ
dla korzystania z internetu za poÿrednictwem komputera,
np. w przypadku wyszukiwarek internetowych, portali
informacyjnych, stron zakupowych, a zwìaszcza w przypadku
aplikacji wykorzystujÄcych usìugi geolokalizacyjne czy aparat
fotograficzny. Trend ten nie dosiÕgnÄì jednak ubezpieczeí,
który stawia niemal wyìÄcznie na strony przeglÄdarkowe, zaÿ
dostÕpnoÿÆ aplikacji jest wciÄĘ mocno ograniczona.
 Nasi respondenci wykazali niewiele mniejsze zainteresowanie
poszczególnymi funkcjonalnoÿciami realizowanymi za pomocÄ
aplikacji mobilnych niĘ ogólne poprzez strony internetowe
uĘywane z poziomu komputera. Jednak z uwagi na maìo
przykìadów dziaìajÄcych aplikacji mobilnych, ubogoÿÆ ich funkcji
i doÿwiadczeí klientów podejrzewamy, iĘ respondenci mogÄ
jeszcze nie róĘnicowaÆ wyraziÿcie swojego zainteresowania
pomiÕdzy poszczególnymi funkcjami.
 Przed ubezpieczycielami pojawia siÕ pytanie jakÄ rolÕ odegrajÄ
aplikacje mobilne w ubezpieczeniach i jakie funkcje bÕdÄ
najwaĘniejsze. ProjektujÄc aplikacje mobilne, powinni oni
w pierwszej kolejnoÿci skupiÆ siÕ na tych funkcjonalnoÿciach,
które w okreÿlonych okolicznoÿciach mogÄ byÆ wykorzystane
przez klienta wyìÄcznie za pomocÄ telefonu komórkowego. Do
takich funkcjonalnoÿci naleĘÄ np. zgìaszanie szkody wraz
z przesìaniem zdjÕÆ uszkodzonego samochodu. W przypadku
kolizji, zrobienie zdjÕÆ z miejsca zdarzenia i bezpoÿrednie
wysìanie ich do ubezpieczyciela za pomocÄ aplikacji mobilnej
wydaje siÕ ciekawym rozwiÄzaniem.
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GefacYfYgogŎħbYcglj]f\ogZkm\r]cda]flY
Cojzyklanie z jţnyc` kanao konlaklu klanooi oyzoanie dla uljzyeania ciĦ_oŎci obku_i
4.4
3U]HGáuĪHQLH
OuE UR]ZLą]aQLH
uPRZy
Ilu kanaìów
kontaktu uĘywajÄ
konsumenci cyfrowi
zaìatwiajÄc swoje sprawy z firmÄ ubezpieczeniowÄ?
Dokonywanie
opìaty za usìugÕ
Zakoíczenie umowy

PrzedìuĘenie umowy

 Konsumenci bÕdÄ przenosiÆ doÿwiadczenia z innych
branĘ na oczekiwanie dotyczÄce spójnego obrazu
obsìugi w ubezpieczeniach. Z uwagi na postÕpujÄcÄ
cyfryzacjÕ ubezpieczycieli coraz wiÕcej kanaìów bÕdzie
dostÕpnych na róĘnych etapach customer journey.

1,09
1,14
1,30

Zakup nowego towaru

1,44

Zgìaszanie problemu
/ reklamacji / szkody

1,47

Poszukiwanie informacji
na temat oferty

 MoĘna siÕ spodziewaÆ Ęe klienci do zaìatwienia jednej
sprawy bÕdÄ coraz intensywnej korzystaÆ z róĘnych
kanaìów. Podczas zakupu online bÕdÄ chcieli skorzystaÆ
z porady konsultanta, a podczas zakupu u agenta polisÕ
bÕdÄ chcieli otrzymaÆ w postaci elektronicznej mailem
na smartfona lub do pobrania z konta klienta.
 Zapewnienie przez ubezpieczycieli spójnego
doÿwiadczenia w róĘnych kanaìach kontaktu bÕdzie
miaìo coraz wiÕksze znaczenie dla satysfakcji klienta
cyfrowego.

1,57

Podstawa: konsumenci cyfrowi którzy w ostatnich 6 miesiÄcach kontaktowali siÕ z firmÄ ubezpieczeniowÄ w danej sprawie: przedìuĘenie umowy n=290, zasiÕgniecie\poszukiwanie informacji na temat oferty
n=148, zakup nowego produktu\ rozszerzenie zakresu umowy n=131, zgìoszenie problemu\reklamacji\szkody n=78, dokonanie opìaty za usìugÕ n=207, zakoíczenie umowy n=22. Kanaìy kontaktów, które byìy
bazÄ do wyliczenia ÿredniej: rozmowa z konsultantem\pracownikiem dziaìu obsìugi klienta\agentem itp. przez telefon; kontakt z automatycznym biurem obsìugi klienta (bez moĘliwoÿci kontaktu
z konsultantem); wizyta na stronie www firmy (bez logowania siÕ na swoje konto); wizyta na stronie www firmy (z logowaniem siÕ na swoje konto); email; chat na stronie www firmy; videokonferencja
z konsultantem firmy, np. przez Skype; aplikacja na telefon komórkowy\smartfon; media spoìecznoÿciowe, np. fora internetowe, Facebook, Twitter; sms; wizyta w placówce\oddziale firmy.

Ń,1.("EWJTPSZ4QòìLB[ŨPHSBOJD[POÄPEQPXJFE[JBMOPÿDJÄTQLKFTUQPMTLÄTQòìLÄLPNBOEZUPXÄJŨD[ìPOLJFNTJFDJ,1.(TLìBEBKÄDFKTJÕ[ŨOJF[BMFĘOZDITQòìFLD[ìPOLPXTLJDI
TUPXBS[ZT[POZDI[Ũ,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı QPENJPUFNQSBXBT[XBKDBSTLJFHP8T[FMLJFQSBXB[BTUS[FĘPOF

+FEFOLMJLPEVCF[QJFD[FOJBĸD[Z1PMBDZTÄHPUPXJOBLBOBìZDZGSPXF



GefacYfYgogŎħbYcglj]f\ogZkm\r]cda]flY
W pjzykzoŎci oeniknaoooŎħ ea kzankı klaħ kiı klandajdee o ubezpieczeniac`
Zainteresowanie do ubezpieczeí rozwiÄzaniami obecnymi
w innych branĘach
MoĘliwoÿÆ zapisania wprowadzonych
informacji o ofercie do uĘycia w innym
kanale

MoĘliwoÿÆ rozmowy z konsultantem
podczas korzystania ze strony
internetowej usìugodawcy w celu
zaìatwienia sprawy

MoĘliwoÿÆ sprawdzania bieĘÄcego
stanu obsìugi zgìoszonego problemu,
wniosku lub reklamacji

Powiadomienia przez SMS
o umówionym spotkaniu
z przedstawicielem firmy
Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=901).

 Obecnie ubezpieczyciele korzystajÄ najczÕÿciej z kilku
niezintegrowanych kanaìów kontaktu (internet, agenci,
infolinia), miÕdzy którymi obieg informacji jest mniej lub
bardziej ograniczony. Kanaìy te sÄ od siebie odizolowane
i niespójne.

37%

42%

54%

50%

 Tymczasem konsumenci cyfrowi oczekujÄ, Ęe róĘne kanaìy
bÕdÄ uzupeìniaÆ siÕ w procesie sprzedaĘy i zarzÄdzania
polisami. SpodziewajÄ siÕ ciÄgìoÿci, np. na etapie ukìadania
oferty – chcÄ by podane przez nich parametry produktu mogìy
byÆ zapisane i moĘliwe do wykorzystania równieĘ po zmianie
kanaìu.
 OczekujÄ równieĘ, iĘ na kaĘdym etapie skìadania wniosków
(czy to dotyczÄcych zakupu polisy, czy teĘ zgìaszania szkody
lub innych problemów), bÕdÄ mogli na bieĘÄco kontrolowaÆ ich
status, wykorzystujÄc do tego dowolny kanaì kontaktu.
 RozwiÄzaniem speìniajÄcym oczekiwania konsumentów moĘe
byÆ omnikanaìowoÿÆ. Jest to poziom dojrzaìoÿci kanaìów
sprzedaĘowych charakteryzujÄcy siÕ moĘliwoÿciÄ spójnego
korzystania z wielu kanaìów jednoczeÿnie i swobodnego
przeìÄczania siÕ pomiÕdzy nimi. Towarzyszy temu
automatyzacja procesów biznesowych i ich koncentracja na
potrzebach klienta oraz zbudowanie jednego Ėródìa informacji
o klientach i historii ich interakcji.
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GenikanaoooŎħ lo obecnie oyzoanie dla pjoceko kpjzedaţy i obku_i$ ale kiedyŎ bıdzie klandajdee

@
OmnikanaìowoÿÆ
MiÕdzykanaìowoÿÆ
MultikanaìowoÿÆ

 Niezintegrowane, niezaleĘnie
dziaìajÄce kanaìy sprzedaĘy
 Klient po wybraniu danego kanaìu
sprzedaĘy nie moĘe go zmieniÆ
 RóĘne doÿwiadczenia oraz poziom
obsìugi w poszczególnych kanaìach

 Klient moĘe uĘyÆ kilku kanaìów
sprzedaĘy podczas jednego zakupu
 Klient moĘe zmieniaÆ kanaìy
sprzedaĘy podczas procesu
zakupowego wedìug ustalonych
ÿcieĘek
 Jeden poziom obsìugi we wszystkich
kanaìach
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 Klient moĘe uĘywaÆ wielu kanaìów
w tym samym czasie
 MoĘliwe sÄ dowolne ÿcieĘki
w przeìÄczaniu miÕdzy kanaìami
 Spójny wizerunek marki, niezaleĘnie
od kanaìu
 Zautomatyzowanie procesów
sprzedaĘy i obsìugi oraz
skoncentrowanie ich wokóì potrzeb
klienta
 Jedno Ėródìo informacji o klientach
dla wszystkich kanaìów

+FEFOLMJLPEVCF[QJFD[FOJBĸD[Z1PMBDZTÄHPUPXJOBLBOBìZDZGSPXF



Nastawienie do Pay-As-You-Drive
Holacy kĦ oloajci na eonilojin_ klylu bazdy$ beŎli o zaeian oljzyeabĦ kalyk^akcbonubĦce zniţki
Zgoda na monitoring jazdy za zniĘkÕ na zakup ubezpieczenia
Monitoring w zamian
za 5% zniĘki na
ubezpieczenie
Monitoring w zamian
za 25% zniĘki na
ubezpieczenie

13%

32%

16%

19%

51%

zdecydowanie tak
zdecydowanie nie

20%

16%

10% 11% 13%

raczej tak
raczej nie
nie wiem / trudno powiedzieÆ

Zgoda na monitoring jazdy za zniĘkÕ na zakup ubezpieczenia (top
box: zdecydowanie tak) w zaleĘnoÿci od wieku

KONSUMENCI
CYFROWI

zniĘka 5%

16%
13%

TOTAL

15%17%

18-29 lat

Podstawa: konsumenci cyfrowi (n=600).

zniĘka 25%

21% 22%
12%
9%

30-39 lat

12%
9%

40-49 lat

> 50 lat

Czy konsumenci sÄ gotowi na 1BZBTZPVESJWF? Czy
zgodzilibyÿmy siÕ na ÿledzenie przez ubezpieczyciela
naszych poczynaí w samochodzie (czÕstoÿÆ, styl jazdy,
pokonywane odlegìoÿci), jeÿli w zamian moglibyÿmy
dostaÆ znacznie korzystniejsze ceny polis
komunikacyjnych?
 OdpowiedĖ brzmi: „tak, jeÿli zniĘka bÕdzie
odpowiednio duĘa”. JuĘ co drugi konsument mógìby
zgodziÆ siÕ na takie rozwiÄzanie (w tym czÕÿÆ byìaby
zdecydowanie na tak) przy zniĘce siÕgajÄcej zaledwie
5% standardowej ceny. Zainteresowanie znacznie
wzroÿnie (do 2/3 konsumentów), jeÿli rabat
doszedìby aĘ do 25% standardowej ceny polisy.
 CiekawostkÄ jest fakt, Ęe najbardziej zainteresowani
monitoringiem jazdy sÄ osoby w wieku powyĘej 50
lat, czyli kierowcy najprawdopodobniej
z najwiÕkszym doÿwiadczeniem. Osoby najdìuĘej
„siedzÄce za kóìkiem” zwykle prowadzÄ spokojniej
i bezpieczniej, co moĘe wpìywaÆ na ich mniejszÄ
skìonnoÿÆ do obaw przed monitoringiem i jego
wynikami.
 DrugÄ najbardziej zainteresowanÄ monitoringiem
grupÄ wiekowÄ sÄ osoby poniĘej 30 lat. Dla nich
kluczowym czynnikiem wydaje siÕ byÆ cena, która
mogìaby zrównowaĘyÆ zwyĘki dla mìodych
kierowców.
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Ljendy cy^jooe jynku ubezpieczeniooe_o % podkueooanie
1

2

Roÿnie liczba klientów cyfrowych

1/2

Coraz wiÕksza ÿwiadomoÿÆ i oczekiwania klientów
dotyczÄce rozwiÄzaí cyfrowych

44%

populacji Polski do roku 2020
bÕdÄ stanowiÆ konsumenci cyfrowi

Polaków
korzysta
z telefonu
typu smartfon

46%
app

posiadaczy
smartfonów
korzysta z aplikacji
mobilnych

·ródìo: TNS Polska, rok 2014.

3

ZwiÕkszajÄca siÕ rola kanaìów cyfrowych w ofercie
wartoÿci dla klienta ubezpieczycieli

4

Ubezpieczyciele starajÄ siÕ odpowiedzieÆ na rosnÄce
oczekiwania klientów cyfrowych
Funkcjonalnoÿci online dostÕpne u 10 najwiÕkszych ubezpieczycieli
majÄtkowych dla ubezpieczeí komunikacyjnych

Przy wyborze ubezpieczyciela

17%

konsumentów
zwraca uwagÕ,
czy udostÕpnia on
internetowe konto
klienta

Konto Klienta
Niemcy Francja Polska
TOP 10

25%

konsumentów
cyfrowych zwraca
uwagÕ, czy
umoĘliwia on
zgìoszenie szkody
przez internet

TOP 10

Kalkulator online
Niemcy Francja Polska

·ródìo: PrzeglÄd portali online majÄtkowych Towarzystw Ubezpieczeí w Polsce, rok 2014.
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Roÿnie liczba klientów cyfrowych

1/2

58%

populacji Polski do roku 2020
bÕdÄ stanowiÆ konsumenci
cyfrowi

konsumentów cyfrowych
korzysta z internetu przynajmniej
kilka razy w tygodniu

Szybki rozwój technologii, rosnÄca liczba urzÄdzeí mobilnych oraz
coraz szerszy dostÕp do szerokopasmowego internetu wpìywajÄ na
zmianÕ trendów konsumenckich. Obecnie coraz wiÕcej klientów
dostrzega korzyÿci z zaìatwiania róĘnych spraw online. Wygoda,
szybkoÿÆ i zazwyczaj ìatwoÿÆ kontaktów z usìugodawcami przez
internet, przy równoczesnym wzroÿcie tÕpa Ęycia i braku czasu na
dojeĘdĘanie do punktów sprzedaĘy powodujÄ, Ęe coraz wiÕcej klientów
decyduje siÕ na korzystanie gìównie lub nawet wyìÄcznie
z tego kanaìu. Dla coraz wiÕkszej liczby klientów brak moĘliwoÿci
zakupu i/lub obsìugi online u danego usìugodawcy powoduje, Ęe
rezygnujÄ oni z jego usìug. Tym samym moĘna stwierdziÆ, Ęe
rozwiÄzania cyfrowe stajÄ siÕ waĘnym elementem oferty wartoÿci dla
klientów.
ChoÆ obecnie tylko co dziesiÄty Polak kwalifikuje siÕ do miana
konsumenta cyfrowego, szacuje siÕ, Ęe do 2020 roku tacy konsumenci
mogÄ staÆ siÕ dominujÄcym segmentem rynku. Ubezpieczyciele
powinni bacznie przyglÄdaÆ siÕ tej grupie i zwiÄzanym z niÄ trendami
rynkowymi.
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Coraz wiÕksza ÿwiadomoÿÆ i oczekiwania klientów
dotyczÄce rozwiÄzaí cyfrowych

Polaków korzysta
z telefonu typu smartfon

44%

·ródìo: TNS Polska, rok 2014.

46%

posiadaczy smartfonów korzysta
z aplikacji mobilnych

app
·ródìo: TNS Polska, rok 2014.
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Polski uĘytkownik smartfona
instaluje ÿrednio

17
aplikacji na telefon

Konsumenci wykorzystujÄcy technologiÕ w innych branĘach, sÄ skìonni
do wykorzystywania jej równieĘ w ubezpieczeniach. ChociaĘ od
momentu pojawienia siÕ na polskim rynku kanaìu direct minÕìo juĘ duĘo
czasu, ubezpieczyciele udostÕpniajÄ w tym kanale jedynie wybrane
narzÕdzia, takie jak kalkulatory online czy formularze zgìoszenia szkody.
Tymczasem technologia informatyczna rozwija siÕ bardzo dynamicznie,
a co za tym idzie, konsumenci oczekujÄ coraz wiÕkszej obecnoÿci
nowoczesnych rozwiÄzaí w ich Ęyciu. Konsumenci chcÄ nabywaÆ
produkty i usìugi omnikanaìowo: rozpoczynaÆ proces w jednym kanale,
koíczyÆ w innym. ChcÄ otrzymywaÆ przypomnienia o zbliĘajÄcych siÕ
terminach. Nie potrzebujÄ dokumentów papierowych, skoro mogÄ mieÆ
je w plikach PDF.
I wreszcie: konsumenci sÄ coraz bardziej mobilni. Liczba uĘytkowników
smartfonów roÿnie bardzo szybko, a wraz z niÄ wykorzystanie aplikacji
mobilnych. Telefon jest dziÿ traktowany jako najwaĘniejsze urzÄdzenie,
z którym wielu konsumentów nigdy siÕ nie rozstaje. Jest dla nich oknem
na ÿwiat i sposobem realizacji najróĘniejszych spraw: od poszukiwania
informacji, poprzez dokonywanie zakupów w sklepach internetowych,
a na zarzÄdzaniu rachunkiem bankowym koíczÄc.
Coraz bardziej cyfrowi klienci juĘ nie tylko chwalÄ sobie rozwiÄzania
cyfrowe, ale wrÕcz ich oczekujÄ. Ubezpieczyciele powinni obserwowaÆ
zachodzÄce trendy technologiczne i dostosowaÆ swojÄ ofertÕ do
zmieniajÄcych siÕ oczekiwaí konsumentów cyfrowych. Im wiÕcej
rozwiÄzaí cyfrowych zostanie udostÕpnionych takim konsumentom, tym
wiÕksza bÕdzie ich chÕÆ zwiÄzania siÕ z danym ubezpieczycielem.

·ródìo: Google, rok 2013.
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ZwiÕkszajÄca siÕ rola kanaìów cyfrowych w ofercie
wartoÿci dla klienta ubezpieczycieli
Przy wyborze ubezpieczyciela

25%

17%

konsumentów cyfrowych zwraca uwagÕ, czy
umoĘliwia on zgìoszenie szkody przez internet

konsumentów zwraca uwagÕ, czy udostÕpnia
on internetowe konto klienta

Wraz ze wzrostem liczby konsumentów cyfrowych oraz ze wzrostem
jakoÿci usìug online udostÕpnianych przez usìugodawców, stajÄ siÕ
one istotnym czynnikiem przy wyborze konkretnych dostawców i ich
produktów, w tym ubezpieczycieli.
DuĘa konkurencja na rynku spowodowaìa, iĘ ceny polis o podobnym
zakresie stajÄ siÕ do siebie coraz bardziej zbliĘone. Dlatego, chociaĘ
klienci wciÄĘ deklarujÄ, Ęe cena i zakres polis sÄ najwaĘniejszymi
czynnikami wpìywajÄcymi na wybór ubezpieczyciela, to jednak coraz
wiÕcej z nich coraz czÕÿciej zwraca teĘ uwagÕ na inne czynniki, w tym
na te zwiÄzane z moĘliwoÿciÄ obsìugi ubezpieczeí online.
Dodatkowym powodem wzrostu roli usìug online w ofercie wartoÿci
jest rosnÄca liczba konsumentów cyfrowych, dla których internet jest
gìównym kanaìem zaìatwiania róĘnych spraw. Naturalnym jest, Ęe
osoby korzystajÄce z narzÕdzi internetowych w innych branĘach
najchÕtniej wybiorÄ ofertÕ tego ubezpieczyciela, który udostÕpni im
podobne rozwiÄzania.
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ZwiÕkszajÄca siÕ rola kanaìów cyfrowych w ofercie
wartoÿci dla klienta ubezpieczycieli

Kalkulator online

TOP 10

Funkcjonalnoÿci online dostÕpne u 10 najwiÕkszych
ubezpieczycieli majÄtkowych dla ubezpieczeí komunikacyjnych

Konto Klienta

TOP 10

Niemcy Francja Polska

Niemcy Francja Polska

Pomimo, Ęe czÕÿÆ polskich ubezpieczycieli stara siÕ odpowiedzieÆ na
zmieniajÄce siÕ trendy i oczekiwania konsumentów, wprowadzajÄc,
mniej lub bardziej ÿmiaìo, pewne rozwiÄzania internetowe, to pod
wzglÕdem rozwoju technologicznego wciÄĘ wypadajÄ sìabo na tle
rynków zachodnich, w których cyfryzacja poszìa znacznie dalej.
W roku 2014 KPMG przeprowadziìo badanie polskich towarzystw
ubezpieczeniowych pod kÄtem udostÕpniania przez nie
funkcjonalnoÿci online. Wynika z niego, Ęe na 10 najwiÕkszych
ubezpieczycieli majÄtkowych tylko poìowa udostÕpnia kalkulatory cen
polis. Tylu samo oferuje indywidualne internetowe konto klienta. Dla
porównania w Niemczech i Francji wszyscy czoìowi ubezpieczyciele
udostÕpniajÄ konto klienta oraz (prawie wszyscy) kalkulatory online.
MajÄc na uwadze obecne trendy rynkowe oraz rozwój technologii
informatycznych, moĘemy przewidywaÆ, Ęe polscy ubezpieczyciele
pójdÄ ÿladami zagranicznych firm. Stopniowo bÕdÄ oni coraz ÿmielej
wprowadzaÆ do swojej oferty kolejne funkcjonalnoÿci cyfrowe
i nowinki technologiczne odpowiadajÄc na rosnÄce oczekiwania
konsumentów.

·ródìo: Ubezpieczenia w zasiÕgu rÕki. PrzeglÄd portali online majÄtkowych Towarzystw
Ubezpieczeí. KPMG, rok 2014.
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Wizba dolyczĦca uku_ cy^jooyc` o ubezpieczeniac` % podkueooanie
ObserwujÄc dzisiejsze trendy rynkowe oraz zmiany zachodzÄce w innych branĘach, moĘna wyobraziÆ sobie, jak bÕdzie wyglÄdaì
polski rynek w perspektywie 5-10 lat. W niniejszym rozdziale postaramy siÕ zaprezentowaÆ prawdopodobny scenariusz rozwoju
polskiego rynku ubezpieczeí ze szczególnym uwzglÕdnieniem wyników niniejszego badania

Ubezpieczyciele bÕdÄ siÕ lepiej
komunikowaÆ z klientami

Nowe moĘliwoÿci cyfrowych
agentów

1

2

6

Jaskóìki omnikanaìowoÿci bÕdÄ
wkraczaÆ stopniowo

Ubezpieczyciele bÕdÄ poÿwiÕcaÆ wiÕcej
uwagi badaniu satysfakcji klientów

3

5

4

Obsìuga online stanie siÕ standardem
u wiÕkszoÿci ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele zacznÄ wykorzystywaÆ
moĘliwoÿci urzÄdzeí mobilnych
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Ubezpieczyciele bÕdÄ siÕ lepiej komunikowaÆ
z klientami
W perspektywie kilku najbliĘszych lat ubezpieczyciele
zintensyfikujÄ swoje dziaìania marketingowe w celu
zdobycia wiÕkszej ÿwiadomoÿci konsumentów o ich
produktach i markach. BÕdÄ oni dÄĘyÆ do wyróĘnienia siÕ
na tle innych firm pod wzglÕdem skojarzeí z konkretnymi
rozwiÄzaniami.
Spodziewamy siÕ, Ęe co najmniej poìowa z 10
najwiÕkszych towarzystw bÕdzie prowadziìa regularne
kampanie ukierunkowane na budowÕ okreÿlonego
wizerunku. W tym celu niektórzy postawiÄ na promowanie
swoich aplikacji mobilnych, inni wykorzystajÄ nowoczesne
portale internetowe czy obecnoÿÆ w mediach
spoìecznoÿciowych.

2

Ubezpieczyciele bÕdÄ poÿwiÕcaÆ wiÕcej uwagi
badaniu satysfakcji klientów
Przewidujemy, Ęe w perspektywie 5 najbliĘszych lat
ubezpieczyciele bÕdÄ wiÕcej uwagi poÿwiÕcaÆ na badanie
satysfakcji klientów, które dla wiÕkszoÿci czoìowych firm
stanÄ siÕ systematycznym procesem i narzÕdziem do
poznawania swojego klienta, ich zwyczajów i potrzeb. DziÕki
takiemu podejÿciu bÕdÄ szybciej reagowaÆ na opinie i uwagi
konsumentów, co przeìoĘy siÕ na tworzenie lepszych
produktów oraz ich wygodniejszÄ i efektywniejszÄ obsìugÕ.
Wybrani ubezpieczyciele w ciÄgu najbliĘszych 5-10 lat
opracujÄ rozwiÄzania umoĘliwiajÄce bardziej szczegóìowÄ niĘ
obecnie segmentacjÕ klientów. To z kolei sprawi, Ęe
ubezpieczyciele bÕdÄ mogli dopasowywaÆ swoje produkty
do nawet bardzo wÄskich grup klientów.

W ciÄgu najbliĘszych 5-7 lat „marketing wizerunku”
podparty dziaìaniami public relations, CSR
i sponsoringiem, stanie siÕ waĘnym elementem dziaìaí
marketingowych firm ubezpieczeniowych.

Ń,1.("EWJTPSZ4QòìLB[ŨPHSBOJD[POÄPEQPXJFE[JBMOPÿDJÄTQLKFTUQPMTLÄTQòìLÄLPNBOEZUPXÄJŨD[ìPOLJFNTJFDJ,1.(TLìBEBKÄDFKTJÕ[ŨOJF[BMFĘOZDITQòìFLD[ìPOLPXTLJDITUPXBS[ZT[POZDI[Ũ,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı 
QPENJPUFNQSBXBT[XBKDBSTLJFHP8T[FMLJFQSBXB[BTUS[FĘPOF



Wizba dolyczĦca uku_ cy^jooyc` o ubezpieczeniac`
3

Obsìuga online stanie siÕ standardem
u wiÕkszoÿci ubezpieczycieli
W perspektywie kilku najbliĘszych lat spodziewamy siÕ
znacznego wzrostu zakresu funkcjonalnoÿci zwiÄzanych
z obsìugÄ polis online. Przewidujemy, Ęe wzorem rynków
zagranicznych, do 2020 roku wszyscy z 10 najwiÕkszych
ubezpieczycieli majÄtkowych w Polsce udostÕpniÄ
internetowe konta klienta, mniej lub bardziej rozwiniÕte pod
kÄtem funkcjonalnoÿci, pozwalajÄce obsìuĘyÆ polisÕ
zakupionÄ dowolnym kanaìem.
Ubezpieczyciele bÕdÄ dÄĘyÆ do tego, aby z czasem konta
klienta staìy siÕ gìównym punktem kontaktu klienta
z towarzystwem w zakresie obsìugi, a zakres
funkcjonalnoÿci oraz ìatwoÿÆ i wygoda uĘycia konta stanÄ
siÕ standardowym elementem oferty wartoÿci dla klienta.

4

Ubezpieczyciele zacznÄ wykorzystywaÆ moĘliwoÿci
urzÄdzeí mobilnych
MajÄc na uwadze szybki wzrost rynku urzÄdzeí mobilnych
i ÿwiadomoÿci konsumentów moĘna siÕ domyÿlaÆ, Ęe bÕdzie
to miaìo przeìoĘenie na strategie ubezpieczycieli. ChociaĘ
aplikacje mobilne nie zastÄpiÄ portali internetowych, to
w perspektywie 5-7 lat prawie wszyscy z 10 najwiÕkszych
ubezpieczycieli zdecydujÄ siÕ na ich udostÕpnienie.
Ubezpieczyciele bÕdÄ promowaÆ korzystanie z aplikacji
zwìaszcza w takich sytuacjach, w których uĘytkownik moĘe
nie mieÆ dostÕpu do komputera. Aplikacje umoĘliwiÄ
zgìoszenie szkody tuĘ po wypadku i od razu
udokumentowanie jej zdjÕciami. DziÕki geolokalizacji
moĘliwe bÕdzie automatyczne wskazanie miejsca zdarzenia.
Aplikacje umoĘliwiÄ szybki dostÕp do polis w formie
elektronicznej, w dowolnym miejscu i czasie.
Konieczne bÕdzie zintegrowanie internetowych kont
klientów z aplikacjami tak, aby informacje podane przez
konsumenta w portalu online byìy natychmiast dostÕpne
przez aplikacje mobilnÄ w telefonie i na odwrót.
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Jaskóìki omnikanaìowoÿci bÕdÄ wkraczaÆ
stopniowo
Przewidujemy, Ęe w perspektywie 10-15 lat, kilku (2-3)
czoìowych ubezpieczycieli wdroĘy rozwiÄzania
omnikanaìowe, które bÕdÄ nastÕpnym krokiem do
powszechnej juĘ wielokanaìowoÿci. Tym samym
konsument, który rozpocznie zakup polisy na portalu online,
bÕdzie mógì w dowolnym momencie zadzwoniÆ na infoliniÕ
i dokoíczyÆ zakup przez telefon lub teĘ udaÆ siÕ do agenta.
W takiej sytuacji zarówno konsultant infolinii jak i agent
bÕdÄ mieli dostÕp do informacji wpisanych uprzednio przez
klienta na stronie www.
Warto mieÆ jednak na uwadze, Ęe wdroĘenie
omnikanaìowoÿci bÕdzie przedsiÕwziÕciem wymagajÄcym
dìugofalowych zmian w procesach, systemach
informatycznych, strukturach firm oraz warunkach
wspóìpracy z agentami. Dlatego teĘ, chociaĘ niektórzy
ubezpieczyciele zacznÄ rozwaĘaÆ takie podejÿcie juĘ
wkrótce, to na ich koícowy efekt bÕdziemy musieli
poczekaÆ co najmniej do poìowy przyszìej dekady.

6

Nowe moĘliwoÿci cyfrowych agentów
Przewidujemy, Ęe juĘ w niedalekiej przyszìoÿci (za 2-5 lat)
agenci bÕdÄ dysponowali znacznie nowoczeÿniejszymi
rozwiÄzaniami informatycznymi, które umoĘliwiÄ im lepszÄ
i efektywniejszÄ obsìugÕ klientów. Agent nie bÕdzie siedziaì
juĘ na „bezludnej wyspie” – bÕdzie czÕÿciÄ ekosystemu
procesów ubezpieczyciela i wspóìpracy róĘnych kanaìów
kontaktu, a jego dziaìanie bÕdzie wspomagane wiedzÄ
o kliencie zbudowanÄ przez ubezpieczyciela.
Dla przykìadu, agenci bÕdÄ otrzymywaÆ automatyczne
podpowiedzi co do produktów, które ubezpieczyciele
najchÕtniej by im w danym momencie zaproponowali.
Agenci bÕdÄ otrzymywaÆ informacje o realizacji procesu
odnowienia polisy i dziÕki temu bÕdÄ mogli aktywniej pomóc
swoim klientom, którzy tego oczekujÄ.
Agenci bÕdÄ mogli przekazaÆ klientom polisÕ w formie
elektronicznej, np. mailem w PDF oraz na koncie klienta,
zamiast w formie papierowej. JuĘ obecnie wielu klientów
odbiera maile na bieĘÄco w swoim telefonie.
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Jekoeendacbe CHE? dla ubezpieczycieli
1

ZarzÄdzaj segmentami klientów - poznaj ich oczekiwania i dopasuj do nich swojÄ ofertÕ wartoÿci dla klienta

2

Postaw na omnikanaìowoÿÆ w docelowym modelu i zaplanuj jak do tego dojÿÆ

3

Projektuj produkty uwzglÕdniajÄce potrzeby róĘnych segmentów klienta, ale moĘliwe do sprzedaĘy i obsìugi
jednoczeÿnie przez róĘne kanaìy kontaktu

4

Zaplanuj peìnÄ obsìugÕ ubezpieczeí poprzez konto klienta dostÕpne online

5

Naucz klientów korzystania z Twoich rozwiÄzaí cyfrowych

6

WdraĘaj rozwiÄzania mobilne tam, gdzie brak dla nich wygodnej alternatywy

7

Komunikuj klientom korzyÿci wynikajÄce z cyfrowych rozwiÄzaí i buduj wizerunek nowoczesnej firmy

8

Zaplanuj transformacjÕ roli agenta i zaprojektuj dla niego nowe narzÕdzia, podyktowane zmianÄ przyzwyczajeí
konsumentów i cyfryzacjÄ procesów

9

Zaplanuj i wdraĘaj nowy model operacyjny, który odpowie na zmieniajÄce siÕ trendy i preferencje konsumentów
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Jekoeendacbe CHE? dla ubezpieczycieli

1

ZarzÄdzaj
segmentami
klientów - poznaj
ich oczekiwania
i dopasuj do nich
swojÄ ofertÕ
wartoÿci dla
klienta

Okreÿl na nowo
swoje podejÿcie
do segmentacji
klientów

JuĘ nie tylko cena i zakres produktu definiujÄ oczekiwania klienta, ale równieĘ
m.in. preferowany sposób zakupu i obsìugi (kanaìy kontaktu) w zaleĘnoÿci od
sytuacji oraz podejÿcie Klienta do samodzielnoÿci obsìugi.

Wykorzystaj
cyfryzacjÕ
procesów
marketingowych
i sprzedaĘowych

Wykorzystaj cyfryzacjÕ procesów marketingowych i sprzedaĘowych, aby lepiej
ukierunkowaÆ dziaìania wobec konkretnych segmentów klientów. W cyfrowym
ÿwiecie pojawia siÕ wiÕcej moĘliwoÿci.

Obserwuj
zmieniajÄce siÕ
trendy w
podejÿciu do
narzÕdzi
cyfrowych wÿród
Twoich klientów

BÄdĖ szybszy
od innych

Preferencje konsumentów bÕdÄ ewoluowaÆ z czasem w miarÕ nabierania przez
nich nowych doÿwiadczeí. Segment klientów cyfrowych powoli, ale
systematycznie bÕdzie rósì. A to w szczególnoÿci ten segment bÕdzie wymagaì
nowego podejÿcia do realizacji usìug przez ubezpieczycieli.

WdroĘenie nowego podejÿcia szczególnie dla graczy o „ustabilizowanej pozycji
rynkowej” moĘe wymagaÆ wieloletniej transformacji firmy. Tym firmom,
którym uda siÕ przewidzieÆ nadchodzÄce zmiany i zarzÄdziÆ zawczasu nowymi
procesami, w przyszìoÿci ìatwiej bÕdzie stworzyÆ konkurencyjnÄ ofertÕ dla
cyfrowych klientów.
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Jekoeendacbe CHE? dla ubezpieczycieli

2

Postaw na
omnikanaìowoÿÆ
w docelowym
modelu i zaplanuj
jak do tego dojÿÆ

Daj klientowi
wiÕcej
moĘliwoÿci

Jak moĘna wnioskowaÆ z naszych badaí klient bÕdzie wybieraì do ubezpieczeí
ten kanaì, który w danej chwili uzna za bardziej odpowiedni, jeĘeli bÕdzie
oczywiÿcie miaì takÄ moĘliwoÿÆ. Klient bÕdzie chciaì rozpoczÄÆ proces
w jednym kanale i w dowolnym momencie zmieniÆ go na inny. Dla klienta
w przyszìoÿci podziaì ÿwiata na tradycyjny, directowy i mobilny bÕdzie siÕ
zacieraì. JuĘ teraz postÕpuje cyfryzacja procesów ubezpieczeniowych równieĘ
w kanaìach agencyjnych.

Poznaj
oczekiwania
klienta

W dobrym zaprojektowaniu rozwiÄzaí pod kÄtem omnikanaìowoÿci pomaga
spojrzenie poprzez customer journey, czyli zrozumienie na wszystkich etapach
cyklu Ęycia klienta jego oczekiwaí, ale i ustalenie moĘliwoÿci jakie chce mu daÆ
firma.

Bierz przykìad
z innych branĘ

Bierz przykìad z innych branĘ, które sÄ juĘ bardziej cyfrowe i omnikanaìowe.
Klienci, którzy korzystajÄ z rozwiÄzaí omnikanaìowych w innych branĘach, bÕdÄ
przenosiÆ swoje doÿwiadczenia i oczekiwania na ubezpieczenia.
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3

Projektuj produkty
uwzglÕdniajÄce
potrzeby róĘnych
segmentów klienta,
ale moĘliwe do
sprzedaĘy i obsìugi
jednoczeÿnie przez
róĘne kanaìy
kontaktu

Zdefiniuj na
nowo produkty

Obecnie sprzedawane produkty przewaĘnie speìniajÄ wymogi jedynie
wybranych kanaìów. Tymczasem przed ubezpieczycielami pojawia siÕ zupeìnie
nowe wyzwanie: jak zaprojektowaÆ produkt odpowiedni do sprzedaĘy i obsìugi
w wielu kanaìach, a jednoczeÿnie produkt adresujÄcy oczekiwania róĘnych
segmentów klienta i róĘnych preferencji do sposobu zakupu i obsìugi.

Produkt to nie
tylko OWU

Produkt to nie tylko OWU, ale przede wszystkim to, co zobaczy i jak zrozumie
go klient, np. poprzez to, w jaki sposób bÕdzie mógì dopasowaÆ warianty
i opcje produktów do swoich oczekiwaí. Kanaìy cyfrowe otwierajÄ przed
ubezpieczycielami szereg nowych moĘliwoÿci dotarcia z produktem do klienta.

Zaprojektowanie
produktu bÕdzie
wymagaÆ
kompleksowej
analizy

Zaprojektowanie produktu bÕdzie wymagaÆ kompleksowej analizy, aby sam
produkt pozostaì prosty w zakupie dla Klienta, ale dopasowany do jego
oczekiwaí i aby jego obsìuga operacyjne byìa dla ubezpieczyciela efektywna.
BÕdzie to wymagaÆ od wielu firm przemyÿlenia na nowo jej architektury
i procesów rozwoju produktów.
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Zaplanuj peìnÄ
obsìugÕ
ubezpieczeí
poprzez konto
klienta dostÕpne
online

Nie ograniczaj siÕ
do sprzedaĘy
przez internet –
przede wszystkim
rozwijaj funkcje
obsìugi online

Nasze badanie pokazuje, iĘ klient preferuje kanaì online bardziej do szukania
informacji o ubezpieczeniu i do obsìugi posprzedaĘnej niĘ do samego zakupu.
Przykìady z zagranicznych rynków ubezpieczeniowych pokazujÄ, iĘ
wykorzystanie kanaìu internetowego jedynie dla etapu sprzedaĘy nie prowadzi
do sukcesu.

Wprowadzaj
zmiany, aby
klient mógì
zaczÄÆ
zdobywaÆ nowe
doÿwiadczenia

Tak jak firma wymaga transformacji, a jej pracownicy otwarcia na nowe
sposoby dziaìania, tak Klienci muszÄ mieÆ moĘliwoÿÆ i czas na nabycie nowych
doÿwiadczeí i na wypracowanie nowych przyzwyczajeí.

Zaplanuj
i stopniowo
udostÕpniaj peìnÄ
gamÕ funkcji
obsìugowych na
koncie klienta

W pierwszej kolejnoÿci wprowadzaj rozwiÄzania online dla tych etapów, dla
których online jest preferowanym kanaìem przez klientów: poszukiwanie
informacji o ofercie, zapisanie kalkulacji cen, odnowienie/ponowny zakup polisy,
obsìuga pìatnoÿci, udostÕpnienie informacji o polisie, obsìuga szkody.
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5

Naucz klientów
korzystania
z Twoich
rozwiÄzaí
cyfrowych

Informuj
i przekonuj
klientów do
rozwiÄzaí
cyfrowych

JeĘeli masz juĘ rozwiÄzania online, które siÕ sprawdzajÄ, zrób wszystko, aby
rozpowszechniÆ ich uĘycie wÿród klientów. Promuj zalety kanaìu online, m.in.
szybkoÿÆ, wygodÕ, ìatwoÿÆ porównania i skutecznoÿÆ. Podaj przykìady sytuacji,
jak efektywnie korzystaÆ z portalu ubezpieczyciela.

Nie zostawiaj
samemu sobie
klientów, którzy
chcÄ skorzystaÆ
z obsìugi online

UdostÕpnij demo portalu, aby klient mógì zawczasu ìatwo i dokìadnie poznaÆ
usìugÕ. W kaĘdym miejscu portalu udostÕpnij pomoc kontekstowÄ i moĘliwoÿÆ
kontaktu z konsultantem, gdyĘ nie zawsze dla klienta bÕdzie oczywiste jak
dziaìaÆ – mamy róĘne doÿwiadczenia i róĘnÄ spostrzegawczoÿÆ.

Pokazuj
klientom jak
ìatwo
dopasowaÆ
ofertÕ w kanale
online

Produkty opisz w kontekÿcie speìnienia potrzeb konkretnych segmentów
klienta. PokaĘ jak efektywnie wybieraÆ warianty produktów. Warianty i opcje
opisz w jÕzyku zrozumiaìym dla przeciÕtnego odbiorcy. Podaj przykìady róĘnych
sytuacji szkód i podejÿcia ubezpieczyciela do ich likwidacji. Opisz przykìady
w jaki sposób podczas zakupu online uzyskaÆ poradÕ konsultanta lub przejÿÆ
efektywnie do kontynuowania zakupu np. u agenta. W ten sposób zwiÕkszasz
szanse, Ęe klient nie „zatnie” siÕ podczas zakupu ubezpieczenia.
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WdraĘaj
rozwiÄzania
mobilne tam,
gdzie brak dla
nich wygodnej
alternatywy

Okreÿl miejsce
aplikacji mobilnych
w Twojej strategii
cyfrowej

Bardzo duĘa czÕÿÆ respondentów jest zainteresowana udostÕpnieniem
wszystkich funkcjonalnoÿci portali online równieĘ w aplikacjach mobilnych, ale
tylko dla niewielkiej czÕÿci klientów aplikacje mobilne bÕdÄ kanaìem
preferowanym. Aplikacje bÕdÄ dodatkiem do kanaìów kontaktu, waĘnym
w ofercie wartoÿci jedynie dla wÄskiej grupy klientów, przynajmniej w
najbliĘszej przyszìoÿci.

Wykorzystaj
aplikacjÕ mobilnÄ do
pozycjonowania
swojej firmy jako
nowoczesnej

Aplikacje mobilne bÕdÄ prawdopodobnie bardzo dìugo miaìy wymiar bardziej
marketingowy niĘ praktycznego masowego uĘycia do zakupu i obsìugi
ubezpieczeí. Jednak na decyzjÕ klienta o zakupie polisy nie wpìywa fakt czy
aplikacji klient uĘyje, tylko czy chce mieÆ takÄ moĘliwoÿÆ. Od strony
operacyjnej, przynajmniej na poczÄtku, aplikacje nie bÕdÄ tak bardzo przekìadaìy
siÕ na efektywnoÿÆ dla ubezpieczycieli w zakresie procesów obsìugowych.

Stwórz listÕ funkcji
do wdroĘenia w
aplikacji mobilnej
i okreÿl priorytety

W pierwszej kolejnoÿci postaw na takie funkcje aplikacji mobilnych, dla których
w okreÿlonych sytuacjach Ęyciowych klienta brak jest dla nich wygodnej
alternatywy w innym kanale. Ponadto aplikacje mobilne umoĘliwiÄ realizacjÕ
wybranych elementów obsìugi w taki sposób, w jaki do tej pory nie byìo to
moĘliwe.

Zaplanuj integracjÕ
aplikacji mobilnych
z systemami
informatycznymi
firmy

Jeÿli aplikacja mobilna nie bÕdzie zintegrowana z Twoimi bazami danych,
a przede wszystkim z kontami klientów, zakres moĘliwych funkcji aplikacji
mobilnych bÕdzie ograniczony lub maìo efektywny. A to moĘe juĘ na starcie
zniechÕciÆ Twoich klientów do korzystania z aplikacji, szczególnie jeĘeli majÄ juĘ
dobre doÿwiadczenia z innych branĘ. Lecz integracja z bazami danych wymaga
nakìadów i czasu, wiÕc aby to byìo optymalne najlepiej zawczasu jÄ zaplanowaÆ
i okreÿliÆ jej zaìoĘenia.
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Komunikuj
klientom korzyÿci
wynikajÄce
z cyfrowych
rozwiÄzaí i buduj
wizerunek
nowoczesnej firmy

Buduj pozycjonowanie
„nowoczesnej firmy”
poprzez
komunikowanie
klientowi korzyÿci
pìynÄcych z wdraĘania
nowych rozwiÄzaí
cyfrowych w obszarze
kontaktu z Klientem

Wiele firm wdraĘa nowe rozwiÄzania (funkcje online, aplikacje mobilne,
ìatwiejszy proces odnowieí, cyfrowe i ìatwiejsze procesy dla agenta, lepszÄ
ofertÕ), ale „zapomina” wykorzystaÆ to marketingowo. Np. gdy klient
bÕdzie wiedziaì, Ęe zakup kolejnej polisy turystycznej bÕdzie bardzo szybki,
bo bÕdzie bazowaì na raz wprowadzonych informacjach, tym chÕtniej
wybierze ubezpieczyciela do zakupu ubezpieczenia online lub przez
aplikacjÕ mobilnÄ. Bez marketingu klient moĘe siÕ o tym sam nie
dowiedzieÆ, szczególnie gdy nie jest to jeszcze standard rynkowy.
A w sytuacji zakupu polisy tuĘ przed wyjazdem, ìatwoÿÆ i szybkoÿÆ zakupu
moĘe mieÆ bardzo duĘe znaczenie.

Wykorzystaj
rozwiÄzania cyfrowe
do efektywnej
komunikacji
marketingowej

ObecnoÿÆ firmy w Internecie oraz cyfrowy marketing stwarzajÄ wiele
moĘliwoÿci efektywnego dotarcia z róĘnymi komunikatami do
odpowiednich grup odbiorców w odpowiednim momencie. Cyfryzacja
procesów obsìugi i wielokanaìowoÿÆ stwarzajÄ wiele moĘliwoÿci, gdzie
proces obsìugi przeplata siÕ z dziaìaniami marketingowymi – informujÄc
klienta o korzyÿciach nowych produktów i rozwiÄzaí niejako przy okazji.

Ń,1.("EWJTPSZ4QòìLB[ŨPHSBOJD[POÄPEQPXJFE[JBMOPÿDJÄTQLKFTUQPMTLÄTQòìLÄLPNBOEZUPXÄJŨD[ìPOLJFNTJFDJ,1.(TLìBEBKÄDFKTJÕ[ŨOJF[BMFĘOZDITQòìFLD[ìPOLPXTLJDITUPXBS[ZT[POZDI[Ũ,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı 
QPENJPUFNQSBXBT[XBKDBSTLJFHP8T[FMLJFQSBXB[BTUS[FĘPOF



Jekoeendacbe CHE? dla ubezpieczycieli

8

Zaplanuj
transformacjÕ roli
agenta i zaprojektuj
dla niego nowe
narzÕdzia,
podyktowane zmianÄ
przyzwyczajeí
konsumentów
i cyfryzacjÄ procesów

Zdefiniuj na
nowo rolÕ
agenta
/sprzedawcy

DziÕki cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz rosnÄcej roli samoobsìugi klienta,
ubÕdzie sprzedawcom i agentom czynnoÿci administracyjnych, które nie tworzyìy
wartoÿci dla klienta, a byìy konieczne do realizacji procesów obsìugi. Zakup
prostych produktów lub wybrane elementy obsìugi, takie jak odnowienie lub
ponowny zakup polisy, pìatnoÿÆ raty, bÕdÄ coraz czÕÿciej realizowane przez
Klienta samodzielnie online. Dlatego agent lub konsultant w oddziale lub na
infolinii bÕdzie coraz bardziej skupiaÆ siÕ na doradzaniu i pomocy Klientom, a jego
rola w ekosystemie procesów obsìugi i kanaìów kontaktu bÕdzie musiaìa zostaÆ
zdefiniowana przez ubezpieczycieli na nowo.

Rozwií
kompetencje
agentów
i odpowiednie
narzÕdzia

UmoĘliwienie agentom skutecznego peìnienia roli doradcy klienta bÕdzie
wymagaìo od ubezpieczycieli nie tylko wsparcia rozwoju ich kompetencji oraz
przygotowania odpowiednich szkoleí, ale i zapewnienia zaawansowanych
narzÕdzi wspóìpracujÄcych z odpowiednio dopasowanymi procesami
biznesowymi w celu ìatwego dostÕpu agenta do szerszej informacji
i zapewnienia lepszej obsìugi klientowi.

Przemyÿl
sposób
wspóìpracy
i zarzÄdzania
agentami

Zaawansowany profil agenta i procesy obsìugi mogÄ spowodowaÆ, iĘ
ubezpieczyciele bÕdÄ musieli na nowo uìoĘyÆ sposób wspóìpracy z agentami.
Cyfryzacja informacji i zarzÄdzanie niÄ takĘe poprzez urzÄdzenia mobilne otwiera
szereg nowych moĘliwoÿci rozwoju procesów zarzÄdzania agentami.

Ń,1.("EWJTPSZ4QòìLB[ŨPHSBOJD[POÄPEQPXJFE[JBMOPÿDJÄTQLKFTUQPMTLÄTQòìLÄLPNBOEZUPXÄJŨD[ìPOLJFNTJFDJ,1.(TLìBEBKÄDFKTJÕ[ŨOJF[BMFĘOZDITQòìFLD[ìPOLPXTLJDI
TUPXBS[ZT[POZDI[Ũ,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı QPENJPUFNQSBXBT[XBKDBSTLJFHP8T[FMLJFQSBXB[BTUS[FĘPOF

+FEFOLMJLPEVCF[QJFD[FOJBĸD[Z1PMBDZTÄHPUPXJOBLBOBìZDZGSPXF



Jekoeendacbe CHE? dla ubezpieczycieli

9

Zaplanuj i wdraĘaj
nowy model
operacyjny, który
odpowie na
zmieniajÄce siÕ
trendy
i preferencje
konsumentów

Zaplanuj przyszìoÿÆ!
Myÿl strategicznie
i operacyjnie

Cyfryzacja procesów biznesowych, wielokanaìowoÿÆ i zmiana przyzwyczajeí
konsumentów wymuszÄ, albo lepiej - jak kto woli - umoĘliwiÄ, wdroĘenie
nowych modeli biznesowych i operacyjnych. Aby firma byìa konkurencyjna
w przyszìoÿci, naleĘy zaplanowaÆ maksymalnie szeroki i dìugi obraz zmian, aby
móc uìoĘyÆ stopniowe, ale optymalne kosztowo i skuteczne wdroĘenie
kolejnych partii rozwiÄzaí i stopniowÄ konsekwentnÄ transformacjÕ firmy.

Nie czekaj na
innych!

Sukces bierze siÕ z umiejÕtnoÿci odpowiedzenia na oczekiwania klientów,
a nawet z wyprzedzenia tych oczekiwaí. Jeÿli klienci zmieniajÄ swoje
przyzwyczajenia i nastawienie do technologii, nie bój siÕ tego wykorzystaÆ
w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej. Obserwuj zmieniajÄce siÕ trendy,
przewiduj i dziaìaj, zamiast oglÄdaÆ siÕ na to, co zrobiÄ inne firmy
ubezpieczeniowe.

Uruchom procesy
i kompetencje
umoĘliwiajÄce firmie
zarzÄdzanie zmianÄ
poprzez ofertÕ
wartoÿci.

Oferta wartoÿci dla Klienta pozwoli spojrzeÆ firmie na jej caìoÿciowÄ odpowiedĖ
na wielowymiarowe oczekiwania coraz bardziej cyfrowego Klienta. Jej zaìoĘenia
oraz wymagania dotyczÄce czynników konkurencyjnych przenieÿ na zaìoĘenia
do modelu operacyjnego opisujÄcego organizacjÕ, procesy i technologiÕ.

Zmieniaj
organizacjÕ swojej
firmy!

Zbudowanie organizacji, która wie jaki jest dìugoterminowy cel, jak ze sobÄ
wspóìdziaìaÆ i jak systematycznie (moĘna by rzec - rzemieÿlniczo) wdraĘaÆ
kolejne rozwiÄzania, wymaga zbudowania odpowiednich struktur i procesów
zarzÄdzania w firmie, dìugofalowej wizji i kultury korporacyjnej, motywacji,
wsparcia rozwoju, zaufania i umacniania odpowiedzialnoÿci jej pracowników.
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PrzeglÄd portali online
majÄtkowych Towarzystw
Ubezpieczeí w Polsce

Raporty KPMG z cyklu
„ubezpieczenia w zasiÕgu rÕki”
dotyczÄce tylko rynku polskiego

Internet w ubezpieczeniach
direct - szansa czy tylko
eksperyment? Badanie
konsumentów w Polsce

Publikacje KPMG prezentujÄce
globalne spojrzenie na trendy
rynku ubezpieczeniowego

Transforming Insurance
Securing competitive
advantage

The Valued Insurer
Leading the pursuit of sustainable
growth
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Creating value from
opportunities in a changing
world
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