Dobry agent.
Dobry doradca.
Raport MetLife
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Szanowni Państwo!
Wśród wszystkich ubezpieczeń, polisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe, a nawet chronić nasze
życie czy zdrowie zajmują wyjątkowe miejsce, gdyż z założenia wymagają szczególnego dopasowania do indywidualnych potrzeb klientów. Co się z tym wiąże również rola agenta ubezpieczeniowego w takich przypadkach
jest wyjątkowa, nie tylko ze względu na konieczność dopasowania polisy, ale też ze względu na relację, jaka
w procesie najczęściej wieloletniej współpracy powstaje pomiędzy nim a klientem. W naszym badaniu postanowiliśmy przyjrzeć się, jak w rzeczywistości te relacje wyglądają i jakie czynniki mogą pomóc agentom zasłużyć
na miano zaufanego doradcy ubezpieczeniowego.
Badanie pokazało jak ważna jest obecnie rola doradców oferujących polisy na życie i zdrowotne. Agent ubezpieczeniowy to dziś coraz bardziej doceniany zawód. Zdecydowana większość Polaków (61,8%) uważa, że w procesie wyboru i zakupu ubezpieczenia na życie rola doradcy jest ważna, a aż 84% z nas przyznaje, że ufa swojemu
agentowi ubezpieczeniowemu. Te dane napawają optymizmem.
Z drugiej strony, analizując wyniki badania, można wysnuć wnioski, że pomimo wysokich wymagań stawianych
agentom przez społeczeństwo, niestety nie wszyscy doradcy świadczą swoje usługi na jednakowym – wysokim
poziomie. Widać to chociażby w przypadku danych dotyczących profesjonalnej analizy potrzeb, która, mimo
że jest obowiązkową praktyką mającą na celu przygotowanie i dobranie odpowiedniej dla danej osoby oferty,
nie wydaje się być narzędziem powszechnie wykorzystywanym przez agentów. Kto w takim przypadku powinien ponosić odpowiedzialność za nieodpowiedni wybór polisy? Badania pokazują, że klienci niestety nie mają
świadomości, czego powinni oczekiwać od doradcy i nie wiedzą na co zwracać uwagę w rozmowie z doradcą
ubezpieczeniowym. Mimo że kluczowe przy wyborze najlepiej dopasowanej oferty jest to, na jakim etapie życia
obecnie jesteśmy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie – jedynie co czwarty ankietowany oczekuje, że agent
zainteresuje się jego sytuacją osobistą.
Wyniki badania okazały się dla nas cenne, dały nam dużo do myślenia i pokazały ogromną potrzebę edukacji
społeczeństwa. Kampanią „Dobry agent. Dobry doradca” chcemy uświadamiać Polakom, jak ważna jest rola
doradców ubezpieczeniowych oraz jak rozpoznać takiego, który pomoże nam dobrze zadbać o bezpieczeństwo
finansowe. Agentów natomiast chcemy wspierać naszymi działaniami, aby łatwiej było im zapracować na miano
profesjonalnych doradców ubezpieczeniowych.
Zapraszamy do lektury!
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Polacy doceniają rolę doradcy
Wyniki przeprowadzonego na zlecenie firmy MetLife badania pokazują, że praca doradców ubezpieczeniowych jest
doceniana przez większość Polaków. Ponad 60% badanych uważa, że rola agenta ubezpieczeniowego w doborze
indywidualnie dopasowanego ubezpieczenia na życie jest raczej ważna lub ważna. Jedynie co piąty ankietowany
(21,4%) odpowiedział, że ta rola nie jest lub raczej nie jest ważna, a 16,8% nie ma zdania na ten temat.

Czy Pana/Pani zdaniem rola agenta ubezpieczeniowego w procesie wyboru
i zakupu ubezpieczenia na życie np. na 5 lub 10 lat jest ważna?

16,8%

19,3%

6,3%
15,1%
42,5%

TAK

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE

NIE WIEM

Doradców ubezpieczeniowych doceniają zwłaszcza ci, którzy mieli okazję skorzystać z ofert firm ubezpieczeniowych i zakupili ubezpieczenie na życie, wypadkowe lub zdrowotne w ostatnich 5 latach. W tej grupie, zdaniem prawie 8 na 10 osób (76,9%), dopasowanie oferty ubezpieczeniowej przez agenta było ważne, z czego
26,7% uważa, że zdecydowanie ważne, a 50,2% odpowiedziało, że raczej ważne. Liczba osób doceniających
rolę agentów maleje w grupie ankietowanych, którzy w ostatnich 5 latach nie kupili ubezpieczenia – tu niecałe
45% ankietowanych odpowiedziało, że rola agenta jest ważna. Niemal 32% ma odmienne zdanie, a 23,6 % nie
ma opinii na ten temat.

Czy Pana/Pani zdaniem rola agenta ubezpieczeniowego w procesie wyboru
i zakupu ubezpieczenia na życie np. na 5 lub 10 lat jest ważna?
Osoby, które zakupiły ubezpieczenie
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=548]

Osoby, które nie zakupiły ubezpieczenia
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=354]
TAK

RACZEJ TAK

2,7%
26,7%

10,7%

50,2%

33,8%

RACZEJ NIE

3

20,0%

NIE

11,2% 9,2%

11,9%

NIE WIEM

23,6%

Badanie pokazało, że Polacy nie tylko doceniają pracę doradców ubezpieczeniowych, ale w ogromnej większości darzą ich zaufaniem – zdecydowana większość, bo prawie 85%, deklaruje, że ufa swojemu agentowi
ubezpieczeniowemu. 14% badanych nie ma zdania na ten temat. Brak zaufania zadeklarowało jedynie 1,6% ankietowanych, wybierając odpowiedź „raczej nie”.

Czy ufa Pan/Pani swojemu agentowi ubezpieczeniowemu
oferującemu ubezpieczenia na życie?
1,6% 0,0%

14,1%

27,0%

57,3%

ZDECYDOWANIE TAK

RACZEJ TAK

TRUDNO POWIEDZIEĆ

RACZEJ NIE

ZDECYDOWANIE NIE

Rola zaufania w procesie wyboru doradcy ma odzwierciedlenie w tym, w jaki sposób klienci decydują się na wybór swojego doradcy od ubezpieczeń. Najczęściej poszukujemy agentów, prosząc znajomych o rekomendację.
Większość z nas (61,5%) decyduje się na współpracę z konkretnym doradcą dlatego, że pozytywnie jego pracę
ocenili znajomi lub rodzina. Blisko 19% osób zdecydowało się na współpracę z konkretnym doradcą, ponieważ
on sam bezpośrednio skontaktował się z nimi, 17% klientów znalazło swojego doradcę przez Internet.

W jaki sposób znalazł(a) Pan/Pani swojego agenta ubezpieczeniowego?
2,7%

17,1%

18,6%

POLECENIE ZNAJOMYCH

61,5%

ZADZWONIŁ DO MNIE SAM
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PRZEZ INTERNET

INNY SPOSÓB, JAKI?

Wyniki tych badań to dla nas dowód na to, że dziś agent ubezpieczeniowy to coraz bardziej zawód zaufania publicznego, a ubezpieczenia na życie to branża w której
szczególnie ważne jest wzajemne zaufanie i współpraca. Dlatego warto włożyć wysiłek w poszukiwania i zdecydować się na doradcę, który zagwarantuje nam profesjonalne i indywidualne podejście. Tym bardziej, że często raz wybrany doradca pozostaje z nami na wiele lat, towarzysząc nam na różnych etapach życia i wspierając
w budowaniu bezpieczeństwa finansowego – naszego i naszych najbliższych.

Robert Narloch
Dyrektor ds. Sprzedaży Agencyjnej
Pion Klienta Indywidualnego | MetLife

Idealny doradca, czyli jaki?
Zdaniem ankietowanych do najważniejszych cech decydujących o wyborze agenta ubezpieczeniowego należy
uczciwość i transparentność podczas przedstawiania warunków umowy. Ceni to sobie aż 97,2% badanych, przy
czym aż 64,4% uznało, że jest to czynnik bardzo ważny lub najważniejszy. Kolejnym bardzo ważnym kryterium
w ocenie agenta jest również jego fachowa wiedza na temat finansów i ubezpieczeń - to kryterium znalazło
się na drugim miejscu spośród wybieranych odpowiedzi ze wskazaniem 94,3% ankietowanych. Trzecie miejsce
spośród kryteriów wyboru agenta ubezpieczeniowego zajmuje pomoc w określeniu, jakiego ubezpieczenia potrzebujemy – 91% badanych uznało ten czynnik za ważny. Podobne znaczenie ma także dla nas jasne wyjaśnienie
warunków umowy, a także znaczenia trudnych słów i pojęć. Aż 90,4% zwraca na to kryterium uwagę, a co druga
osoba (54,1%) uważa, że czynnik ten jest ważny lub nawet bardzo ważny. Wśród poszczególnych kryteriów badani Polacy wskazali też na przygotowanie najlepszej dla nich oferty – odpowiedziało tak 89,2% ankietowanych, z
czego 52,8% uznało to za czynnik bardzo ważny lub najważniejszy. Warto zaznaczyć, że wszystkie wymieniowe
powyżej kryteria są brane pod uwagę przez badanych Polaków w wyborze agenta ubezpieczeniowego, a różnica
pomiędzy nimi jest niewielka.

Proszę określić w skali 1-5 jak ważne są dla Pana/Pani poszczególne
kryteria w wyborze agenta ubezpieczeniowego:
Uczciwość i transparentność
w prezentowaniu warunków
Fachowa wiedza na temat
ubezpieczeń, finansów
Wyjaśnienie warunków ubezpieczenia, trudnych
terminów i słownictwa, które jest z tym związanie
Pomoc w określeniu jakiego
ubezpieczenia potrzebuję
Przygotowanie dla mnie
najlepszej oferty

NIEWAŻNE

MAŁO WAŻNE

2,5%
32,8%

40,0%

24,4%

5,6%
32,9%

45,6%

15,8%

4,2%
5,4%

36,3%

37,6%

16,5%

2,4%
6,6%

38,5%

39,8%

12,7%

4,1%
6,8%

WAŻNE
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36,4%

35,9%

BARDZO WAŻNE

NAJWAŻNIEJSZE

16,9%

Kompetencje doradców ubezpieczeniowych doceniamy zwłaszcza, jeśli mieliśmy okazję wcześniej skorzystać
z ich usług. Przykładowo pomoc w określeniu, jakie ubezpieczenie byłoby dla nas najbardziej odpowiednie jest
ważna dla 95,1% ankietowanych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat zakupili ubezpieczenia i 84,5% osób, które takiego
zakupu nie dokonały. Podobnie jest także w pozostałych kategoriach, gdzie można zauważyć, że nieco mniejszy
procent respondentów doceniał rolę doradcy, jeśli sam nie nabył ubezpieczenia, a więc nie miał okazji przekonać
się, jak ważne jest wsparcie agenta ubezpieczeniowego.

Proszę określić w skali 1-5 jak ważne są dla Pana/Pani poszczególne
kryteria w wyborze agenta ubezpieczeniowego:
Osoby, które zakupiły ubezpieczenie
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=548]

Uczciwość i transparentność
w prezentowaniu warunków
Fachowa wiedza na temat
ubezpieczeń, finansów
Wyjaśnienie warunków ubezpieczenia, trudnych
terminów i słownictwa, które jest tym związanie
Pomoc w określeniu jakiego
ubezpieczenia potrzebuję
Przygotowanie dla mnie
najlepszej oferty
NIEWAŻNE

Osoby, które nie zakupiły ubezpieczenia
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=354]

0,5%

1,3% 29,8%

43,2%

0,4%

25,2%

0,1%

34,5%

23,3%

0,2%

4,7% 26,4%

48,5%

20,3%

6,9%

42,3%

40,2%

10,3%

5,9%

2,2%
2,4% 31,4%

46,0%

18,0%

9,4%

44,9%

24,5% 15,3%

3,7%

2,0%
2,9% 35,6%

45,7%

13,8%

4,0%

MAŁO WAŻNE

4,2% 37,6%

11,8%

39,6%

33,1%

44,8%

27,6% 14,0%

11,8%

4,0%

5,3% 31,3%

WAŻNE

41,0%

18,4%

BARDZO WAŻNE

9,7%

NAJWAŻNIEJSZE

W badaniu zapytaliśmy również o oczekiwania Polaków wobec agentów ubezpieczeniowych. Ankietowani na
tak postawione pytanie na pierwszym miejscu wskazywali szczerość – ponad 60% (63,5%) oczekuje, że ich doradca w sposób jasny przedstawi im zalety i wady prezentowanej oferty. Oczekujemy też od nich indywidualnego podejścia (49,5%), a także cierpliwości podczas wyjaśniania wszelkich wątpliwości (37,9%). Co więcej swojego doradcę ubezpieczeniowego chcemy móc obdarzyć zaufaniem (40,7%). Stosunkowo niewielu respondentów
liczy natomiast na to, że doradca ubezpieczeniowy zainteresuje się naszą osobistą sytuacją – odpowiedział tak
tylko co 4. ankietowany (26,5%).

Czego Pan/Pani oczekuje od swojego agenta ubezpieczeniowego?
Proszę wybrać 3 najbardziej pasujące odpowiedzi
Szczerości – żeby mówił jasno o plusach i minusach oferty

63,6%

Indywidualnego podejścia

49,5%

Żeby wzbudzał moje zaufanie

40,7%

Cierpliwości w wyjaśnianiu wątpliwości

37,9%

Zainteresowania moją sytuacją osobistą

26,5%

Empatii

15,3%
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Cieszy nas fakt, że tak dużo klientów darzy doradców ubezpieczeniowych zaufaniem
i docenia ich rolę przy wyborze najlepszej oferty ubezpieczeniowej. To dowód na to,
że nasza praca poświęcona podnoszeniu jakości sprzedaży i obsługi ma sens. Dzisiaj
nasi doradcy nie oferują gotowych szablonów – do każdego podchodzą indywidualnie
i wspólnie z klientem konstruują ofertę ubezpieczenia dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Z drugiej strony obserwujemy również, że klienci nie są do końca
świadomi, czego od doradcy mogą i powinni oczekiwać, a to bardzo istotne, żeby obie
strony współpracowały w trakcie dobierania najlepszej polisy. Widzimy pole do pracy
nad tym, żeby klienci mogli i wiedzieli, jak w pełni wykorzystać potencjał tej relacji.

Tomasz Doliński
Dyrektor ds. Sprzedaży Agencyjnej
Pion Klienta Indywidualnego | MetLife

Oczekiwania vs. rzeczywistość
Jak pokazuje badanie, do zrobienia jest jeszcze sporo. Zaufanie i docenienie doradców to jedno. Równie ważne
jest też to, czy decydując się na inwestycję w polisę, mamy świadomość, jakie znaczenie ma na tym etapie obecność doradcy. Dlatego zapytaliśmy ankietowanych, czy myśląc o wyborze ubezpieczenia na życie, skorzystaliby
z pomocy agenta. 16,3% odpowiedziało, że z pewnością wykorzystałoby pomoc doradcy, 41,9% jest raczej na
tak. Niepokój wzbudza pozostała grupa, która nie ma zdania na ten temat (25,9%) lub nie myślała o poszukaniu
wsparcia doradcy (16%). To pozwala wysnuć wniosek, że w sumie ponad 40% ankietowanych nie wie, jak ważna
jest rola doradcy w procesie zakupu ubezpieczenia na życie. Ta liczba zwiększa się do 62% w grupie osób, które
w ostatnich 5 latach nie kupowały ubezpieczenia na życie.

Czy myśląc o wyborze ubezpieczenia na życie skorzystałby Pan/Pani
z pomocy agenta ubezpieczeniowego?
3,0%

13,0%

16,3%

25,9%
41,9%

TAK, Z PEWNOŚCIĄ

RACZEJ TAK

TRUDNO POWIEDZIEĆ
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RACZEJ NIE

ZDECYDOWANIE NIE

Czy myśląc o wyborze ubezpieczenia na życie skorzystałby Pan/Pani
z pomocy agenta ubezpieczeniowego?
1,1%

Osoby, które zakupiły ubezpieczenie
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=548]

Osoby, które nie zakupiły ubezpieczenia
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=354]
TAK, Z PEWNOŚCIĄ

RACZEJ TAK

24,3%

51,2%

17,8%

5,6%

3,5%
32,2%

5,6%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

32,9%

RACZEJ NIE

25,8%

ZDECYDOWANIE NIE

Widać to również w danych na temat kanałów sprzedaży, którymi nabywane są ubezpieczenia. Jak wskazują
wyniki główną drogą nabycia usług ubezpieczeniowych była sprzedaż przez agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz jednego ubezpieczyciela (53,9%). 16,1% klientów kupiło swoje ubezpieczenie za pośrednictwem
multitagenta działającego na rzecz kilku ubezpieczycieli. Jednak pozostałe odpowiedzi wskazują, że ponad 40%
ubezpieczeń zdrowotnych lub na życie zostało zakupione poprzez źródło, które marginalizuje rolę agenta ubezpieczeniowego.

Czy w ciągu ostatnich 5 lat kupił(a)
Pan/Pani ubezpieczenie: na życie,
wypadkowe lub zdrowotne?

W jaki sposób nabył(a) Pan/Pani
ubezpieczenie (na życie, wypadkowe
lub zdrowotne)? Poprzez jaki kanał
sprzedaży?

9,7%

35,4%

TAK

NIE

Przez agenta (przedstawiciel
jednego ubezpieczyciela)

53,9%

Przez Internet

26,6%

Przez multiagencję (broker,
przedstawiciel kilku firm
ubezpieczeniowych)

54,8%

Przez bank

NIE WIEM, TRUDNO POWIEDZIEĆ
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16,1%
8,4%

Przez telefon / infolinię

5,5%

W inny sposób, jaki?

5,3%

Żeby lepiej poznać jakość relacji klientów z doradcami, sprawdziliśmy również, czego w rzeczywistości dotyczyły ich rozmowy. Odpowiedzi pokazały, że takie spotkania głównie koncentrują się na samych produktach
i poznaniu potrzeb klientów – 76,7% ankietowanych rozmawiało ze swoim agentem na temat oferty ubezpieczenia, ceny oraz jego zakresu. 68,9% badanych poruszało temat dopasowania oferty do sytuacji życiowej, a 34,5%
ankietowanych omawiało tematy dnia codziennego, tzn. inwestycji, emerytury lub służby zdrowia. Co więcej
ponad 20% ankietowanych rozmawiała z doradcą na temat sposobów na rozwiązanie codziennych problemów
w funkcjonowaniu domu czy rodziny. Niemal 10% ankietowanych porusza ze swoim agentem tematy niezwiązane z ofertą ubezpieczenia, takie jak pogoda czy wydarzenia publiczne.

Czego dotyczyły Państwa rozmowy na spotkaniu
z agentem ubezpieczeniowym?
Oferty ubezpieczenia,
ceny i zakresu

76,7%

Dopasowania oferty do mojej
sytuacji życiowej

68,9%

Bieżących tematów z zakresu inwestycji,
emerytury, służby zdrowia

34,5%

Rozwiązania codziennych problemów
w funkcjonowaniu domu lub mojej rodziny

21,4%

Tematów niezwiązanych z ubezpieczeniami
(pogoda, celebryci, sport)

9,0%

Rozmowy na temat dopasowania oferty do sytuacji życiowej klientów wskazują na to, że doradcy przeprowadzili
w trakcie spotkania analizę potrzeb klientów. Jednak, jak pokazuje kolejne pytanie, klienci nie mają świadomości
że doradca taką analizę przeprowadził. Na pytanie czy kiedykolwiek mieli robioną profesjonalną analizę potrzeb,
68,5% osób biorących udział w badaniu odpowiedziało, że nigdy nie przeszło takiej analizy, lub nie wie czym ona
jest. Nawet w grupie osób, które w ciągu ostatnich 5 lat kupiły ubezpieczenie, 47,5% deklaruje, że nigdy nie miało
takiej analizy przeprowadzonej, a prawie 11% nie wie, czym taka analiza jest. W tej grupie tylko 20,5% uważa, że
miało przeprowadzoną profesjonalną analizę potrzeb ubezpieczeniowych. 21% taką analizę przeszło, ale było to
więcej niż 5 lat temu, czyli nie w momencie zakupu ubezpieczenia na życie. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda
w grupie osób, które w ostatnich 5 latach nie zdecydowały się na zakup ubezpieczenia – tutaj aż 70,4% badanych uważa, że nigdy nie przeszło profesjonalnej analizy potrzeb.
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Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani robioną profesjonalną
analizę potrzeb ubezpieczeniowych?

13,2%

13,9%
17,7%

55,3%

TAK, MNIEJ NIŻ 5 LAT TEMU

NIE

TAK, ALE WIĘCEJ NIŻ 5 LAT TEMU

NIE WIEM CZYM JEST ANALIZA POTRZEB UBEZPIECZENIOWYCH

Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani robioną profesjonalną
analizę potrzeb ubezpieczeniowych?
Osoby, które zakupiły ubezpieczenie
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=548]

Osoby, które nie zakupiły ubezpieczenia
(na życie, wypadkowe, zdrowotne)
w ciągu ostatnich 5 lat [N=354]

20,5%

21,1%

47,5%

10,8%

4,6%
14,6%

70,4%

10,4%

TAK, MNIEJ NIŻ 5 LAT TEMU

NIE

TAK, ALE WIĘCEJ NIŻ 5 LAT TEMU

NIE WIEM CZYM JEST ANALIZA POTRZEB UBEZPIECZENIOWYCH

Ubezpieczenia na życie to bardzo specyficzny produkt, o którego jakości decyduje
poziom dopasowania do indywidualnej sytuacji życiowej ubezpieczanego. Jego odpowiednia konstrukcja pozwala uniknąć w przyszłości sytuacji, w których produkt nie
spełni swojej roli. Umowę zazwyczaj podpisuje się na wiele lat, dlatego tak ważne jest,
by dokonać dobrego wyboru i uniknąć sytuacji, w której okaże się, że polisa nie zabezpiecza odpowiednio wszystkich naszych interesów. Do sporządzenia dopasowanej
oferty niezbędna jest dogłębna wiedza na temat klientów, tego jak spędzają czas, jakie
mają pasje, a nawet jakie choroby zdarzały się w ich rodzinie. Te wszystkie okoliczności
muszą zostać wzięte pod uwagę podczas rozmowy z agentem i konstruowania polisy.
W innym wypadku możemy się mocno rozczarować, jeśli się okaże, że ubezpieczenie
nie zapewnia ochrony, której oczekiwaliśmy.

Magdalena Brzozowska-Tomczyk
Członek Zarządu MetLife TUnŻiR S.A.
Dyrektor Pionu Klienta Indywidualnego
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Kiedy decydujesz się na ubezpieczenie na życie,
upewnij się, że finansowo chronisz wszystkie
aspekty życia – Twojego i Twoich najbliższych.

Pamiętaj o 5 kluczowych zasadach:
1

2

Wybierając polisę skorzystaj
z pomocy profesjonalnego doradcy
ubezpieczeniowego, który będzie
Ci służył swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przygotuj się do rozmowy z doradcą
i rzetelnie odpowiedz na wszystkie pytania
- podstawą doboru odpowiednich dla
Ciebie rozwiązań jest profesjonalna
analiza potrzeb.

3

4

Jeśli masz inne polisy ubezpieczeniowe,
przygotuj je na spotkanie. Twój agent
weźmie je pod uwagę przy tworzeniu oferty
ubezpieczenia.

Poświęć kilka minut żeby w spokoju
przeczytać i upewnić się, że zrozumiałeś
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).
Szczególnie skoncentruj się na definicjach
i wyłączeniach odpowiedzialności.

5

Jeśli coś nie jest dla Ciebie jasne i wzbudza
Twoje wątpliwości - zadawaj pytania. Rolą
doradcy jest wytłumaczenie wszystkich
niejasności.
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Badania psychologiczne pokazują, że w ocenie eksperta (a doradca ubezpieczeniowy ma taki
właśnie status) kluczowe są dwie kwestie: na ile postrzegany jest on jako fachowiec, oraz na
ile dba o interes swojego klienta. Niektórzy ludzie kontakt z doradcą widzą w kategoriach gry
o sumie zerowej: „jeśli doradca dba o swój interes, to nie może dbać o interes klienta”, nie dopuszczając możliwości, że określona opcja ubezpieczeniowa może być najbardziej korzystna
zarówno dla klienta, jak i doradcy. Mając to na uwadze, można powiedzieć na podstawie wyników przedstawianych w Raporcie, że oceny doradcy ubezpieczeniowego są w Polsce nadspodziewanie przychylne.
Fakt, iż tak duża część klientów z jednej strony ufa swojemu doradcy ubezpieczeniowemu,
a z drugiej strony uważa, że jego rola jest ważna przy wyborze ubezpieczenia świadczy o tym,
że zawód doradcy ubezpieczeniowego staje się coraz bardziej ważny i doceniany w naszym
społeczeństwie.
Interesujący jest wynik wskazujący na rolę rekomendacji osób znajomych przy wyborze doradcy.
Tak zwany marketing szeptany jest szczególnie istotny przy decyzjach zakupowych (głównie
dóbr luksusowych używanych w przestrzeni publicznej) oraz na rynku usług. Nie może zatem
dziwić, że ludzie w wyborze doradcy kierują się właśnie informacjami uzyskiwanymi od innych
ludzi. Jak się wydaje, konsekwentnie coraz większą rolę odgrywać będą informacje pozostawiane przez ludzi (niekoniecznie znajomych) na portalach społecznościowych, a stopniowo coraz
mniejszą odgrywać będą bezpośrednie prywatne kontakty, ale opinie innych pozostaną kluczową przesłanką decyzji o wyborze konkretnego doradcy (albo, przy negatywnej opinii, skreślenia
go z grona potencjalnych doradców).

prof. dr hab. Dariusz Doliński
kierownik Katedry Psychologii Społecznej,
SWPS Wydział Psychologii we Wrocławiu

Raport „Dobry agent. Dobry doradca.” potwierdza kluczową rolę pośredników w kształtowaniu
i podnoszeniu świadomości ubezpieczeniowej w Polsce. Mimo że klienci coraz więcej rzeczy
kupują i załatwiają online, w ubezpieczeniach nadal cenią sobie przede wszystkim profesjonalne
doradztwo. Raport pokazuje, że agenci wykonują na co dzień pracę, która buduje unikalny poziom zaufania. 85 proc. respondentów, deklarujących zaufanie do swojego agenta, to wynik nieosiągalny dla wielu branż w Polsce. Szczególnie powinien cieszyć fakt, że zaufanie, jakim klienci
obdarzają agentów, wynika wprost z fachowego przygotowania pośredników, ich wiedzy ubezpieczeniowej i znajomości produktów. Zdecydowana większość respondentów ceni w agentach
przede wszystkim transparentność w prezentowaniu produktów i wiedzę z zakresu finansów.
Raport potwierdza tezy, które w 2016 r. przedstawiła w swoim opracowaniu Polska Izba Ubezpieczeń. Z diagnozy wizerunku branży, którą stworzyliśmy wraz z firmą Deloitte, wynika wyraźnie, że wybierając ubezpieczenia, klienci zdecydowanie najchętniej opierają się na poradach
agentów ubezpieczeniowych. Co istotne, aż 97 proc. badanych klientów oceniło, że porady
udzielane przez pośredników ubezpieczeniowych są dla nich zrozumiałe. 93 proc. respondentów deklaruje, że wizyta u agenta jest dla nich wygodną formą zakupu ubezpieczenia. Badania
PIU i Deloitte udowodniły, że agenci ubezpieczeniowi są nie tylko godnym zaufania partnerem
przy wyborze ubezpieczenia, ale też jednym z głównych nośników wizerunku branży.

Marcin Tarczyński
Polska Izba Ubezpieczeń
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O badaniu
Celem badania było poznanie opinii Polaków na temat agentów ubezpieczeniowych. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18. roku życia.
W badaniu wzięło udział 1000 osób, z czego 53,1% stanowiły kobiety, a 46,9% mężczyźni. Badani w zdecydowanej większości posiadali wykształcenie wyższe (43,1%) lub średnie (45,5%). Blisko co dziesiąty ankietowany
(11,4%) ukończył szkołę zawodową lub szkołę podstawową lub gimnazjum. Większość osób była powyżej 34.
roku życia (68,7%), z czego ponad 40% (44,4%) miało ponad 50 lat. Ankietowani to także osoby zróżnicowane pod względem miejsca zamieszkania. Większość stanowili mieszkańcy miast powyżej 20 tys. mieszkańców,
mieszkańcy wsi stanowili 40%. Respondenci w większości charakteryzowali się dochodem netto na poziomie od
3001 do 5000 zł (23,7%). Kolejną najbardziej liczną grupą były osoby zarabiające na poziomie 2001 – 3000 zł
netto (21,2%). Pozostali charakteryzowali się dochodem równym lub niższym 2000 zł (25,3%) lub wyższym niż
5000 zł (29,8%).
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