
KPMG dysponuje szerokim benchmarkiem rynku polskiego 
i stałym dostępem do doświadczeń rynków zachodnich 
(w tym: dotkniętych zjawiskami pandemii w większym 
stopniu niż Polska) oraz sprawdzonymi narzędziami 
aktuarialnymi, technologicznymi, w tym opartymi m.in. 
o techniki uczenia maszynowego.

Proponujemy wsparcie firmy ubezpieczeniowej: 

w akcjach retencyjnych w oparciu o analizę 
wzorców behawioralnych i celowanym dotarciu 
do grup klientów z wypracowaną ofertą 

w ocenie rentowności produktów 
i wypracowaniu akcji mających chronić wartość 
linii produktowych, w tym:

• w wypracowaniu zmian do bieżących
produktów

• w wypracowaniu zmian, które wejdą do
produktów w nowej sprzedaży

• w komunikacji tych zmian

w przeglądzie systemu wynagradzania 
pośredników i wypracowaniu zmian, by 
komunikacja pomiędzy pośrednikami a klientami 
oraz zmiany do produktów w obecnej 
sytuacji miały odzwierciedlenie w systemie 
motywacyjnym

Restrykcje związane z pandemią COVID 19 wpływają na budżety gospodarstw domowych. 
W efekcie wpływają na zdolność klientów firm ubezpieczeniowych do płacenia składek oraz 
na ich decyzje kontynuacji gromadzenia kapitału. Różne linie produktowe zakładów 
ubezpieczeń są dotknięte w odmienny sposób. 

Proponujemy wsparcie w wypracowaniu akcji będących odpowiedzią na zaistniałą 
sytuację skoncentrowanych na dotarciu do wybranych grup klientów z odpowiednią ofertą 
i komunikacją.
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Oferta zakładu ubezpieczeń 
w czasach COVID 19 – ochrona 
wartości dla klienta i biznesu



tymczasowe przejście w ubezpieczenie 
bezskładkowe 

redukcja wysokości lub zakresu ochrony 
w zamian za niższą składkę

przejście na płatności ratalne lub miesięczną 
częstotliwość składek

dodatkowe benefity za brak rezygnacji 
z ubezpieczenia
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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 
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skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami 
towarowymi KPMG International.
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W ramach doraźnych zmian do oferty warto wymienić 
kilka elementów popartych odpowiednią analizą 
aktuarialną oraz wyborem grup docelowych wspartych 
analizą CLtV (w tym z wykorzystaniem technik Data 
Science):

Jeżeli elementy będą stanowiły całość z ze zmianami do 
oferty, odpowiednią komunikacją i zmianami w modelu 
wynagradzania sieci sprzedaży oraz serwisowego call 
center, to powinny one przynieść wartość dla klientów  
oraz firmy ubezpieczeniowej.

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.


