
KPMG posiada zespół ekspertów w dziedzinach ryzyka 
rynkowego, underwritigowego oraz operacyjnego. 
Posiadamy głęboką wiedzę ekspercką potwierdzoną 
doświadczeniem z branży finansowej, w której jesteśmy 
liderem. Zwłaszcza w ubezpieczeniach dysponujemy 
szerokim benchmarkiem rynku polskiego. Przy pracach 
nad planami działania w ramach mitygowania wpływu 
COVID 19 jesteśmy w stałym kontakcie z zespołami KPMG 
na rynkach zachodnich UE i USA. Oznacza to, że czerpiemy 
z doświadczeń rynków mocniej dotkniętych pandemią niż 
Polska.

Mamy też sprawdzone narzędzia i technologię wspierającą 
nas i klientów w walce ze skutkami COVID 19.

Proponujemy wsparcie firmy ubezpieczeniowej w obszarze 
operacyjnym: 

w analizie i optymalizacji obecnego 
planu kontynuacji działalności (BCP) oraz 
w przeglądzie ról, odpowiedzialności, zadań 
kluczowych osób sztabów oraz zespołów 
kryzysowych

w analizie przygotowania oraz w podnoszeniu 
efektywności prowadzenia pracy zdalnej 
i przeglądzie narzędzi ją wspierających, 
w ustaleniu rotacji osób pracujących poza 
domem, w outsourcingu ról, w dywersyfikacji 
łańcucha dostaw

Pandemia COVID 19, związane z nią restrykcje oraz wpływ na gospodarkę są wyzwaniem 
dla systemu zarządzania w firmach ubezpieczeniowych. Doświadczenie pokazuje, że firmy 
ubezpieczeniowe w różnym stopniu przygotowane były na taki kryzys.

Proponujemy przegląd systemu zarządzania oraz wsparcie w wypracowaniu akcji będących 
odpowiedzią na zaistniałą sytuację skoncentrowanych wokół zarządzania ryzykiem rynkowym, 
underwritingowym, ryzykiem operacyjnym związanym z technologią, organizacją planów 
kontynuacji działania, czy podatnością na fraudy.
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w przeglądzie systemu zarządzania 
ryzykiem i wypracowaniu wniosków do 
wdrożenia – w szczególności w planach 
odpowiedzi na konkretne ryzyka (rynkowe 
np.: stóp procentowych, koncentracji lokat; 
underwitingowe np.: wzmożonych wypłat 
wartości, bezrobocia, zachorowalności, 
upadłości firm klientów, hospitalizacji, 
śmiertelności; operacyjne np.: wrażliwość na 
wzmożone cyber ataki, ustanie kluczowych 
projektów, niewydolność sieci dystrybucji) 

we wdrożeniu analiz finansowych opartych 
na scenariuszach ryzyka (stress and scenario 
testing, reverse stress testing) oraz akcji, 
które będą musiały być wdrożone w wyniku 
ich analizy

w przeglądzie i wypracowaniu metod 
integrowania i angażowania zespołów 
pracujących zdalnie z wykorzystanie 
platform cyfrowych, w przeglądzie systemu 
motywacyjnego, we wdrażaniu kultury 
pozytywnego myślenia

Wierzymy, że dobry system zarządzania i odporna 
kultura organizacyjna jest w stanie przyciągnąć do firmy 
talenty, umożliwi reakcję na negatywne scenariusze 
związane z rozwojem pandemii i pozwoli na szybki start 
w budowaniu wartości firmy, gdy w przyszłości restrykcje 
związane z pandemią będą stopniowo zdejmowane. 

Zapraszamy do kontaktu z nami. W obecnych 
niepewnych czasach rozumiemy, że należy działać szybko 
i z poświęceniem, gdy wymaga tego chwila. My i nasz 
zespół pozostajemy do Państwa dyspozycji o każdej porze.
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na 
szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą 
publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne.  Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy 
skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami 
towarowymi KPMG International.
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