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Dlaczego zmiana?

Co chcemy zmienić?

Jak chcemy to zrobić?



Dlaczego zmiana?

Mamy za sobą 13 lat udanego rozwoju. 

Ale świat się zmienia.

Żeby równie udanie rozwijać się jutro, 

musimy zacząć przygotowywać się… 

już dziś.



Tendencje na rynku

Duża konkurencja na rynku odszkodowawczym.

Bardzo wysokie oczekiwania co do profesjonalizmu 

Agentów, konieczność specjalizacji i ciągłego rozwoju.

Powszechna digitalizacja rozwiązań biznesowych.

Różnorodność kanałów dostępu, wygoda i elastyczność 

dla Klienta.

Dużo wyższa świadomość społeczeństwa.

Aktywne poszukiwanie usług przez Klientów.



Nowa strategia DRB

Obserwacja 
zmian 

na polskim rynku 

Doświadczenia 
13 lat

działania DRB

Analiza 
doświadczeń 

bardziej 
zaawansowanych 

rynków 
Zachodniej 

Europy



Główne założenia strategii

Bardzo profesjonalna, 

ale mniejsza sieć agentów
Zdecydowany rozwój 

kanałów elektronicznych



Profesjonalizacja sieci Agentów

Chcemy Agentów zdecydowanych potraktować to 

zajęcie profesjonalnie, poświęcić się mu 

i rozwijać. Nie ilość, a jakość.

Zwiążemy się z niewielką, ale profesjonalną grupą 

Agentów. Będziemy z nimi współpracować dużo 

bardziej ściśle – damy stabilność współpracy, ale 

także nowe narzędzia, szkolenia itd.

Rozwiążemy większość pozostałych umów. 

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tego 

procesu w sposób profesjonalny, szanujący 

wymogi prawa i zgodnie z wysokimi standardami 

biznesowymi. Korzystamy z pomocy 

wyspecjalizowanej w tej dziedzinie zewnętrznej 

kancelarii prawnej.



Rozwój kanałów elektronicznych

Digitalizacja zmieniła wiele biznesów, 

niektóre branże wręcz rewolucjonizując. 

Nie ma racjonalnego powodu, żeby rynek 

odszkodowawczy pozostał wyjątkiem.

Chcemy wykorzystywać kanały elektroniczne 

zarówno na etapie pozyskiwania Klientów, 

jak również w fazie obsługi. Elastyczność, 

dostępność i wygoda to komfort 

i zadowolenie Klientów. 

Jesteśmy na etapie wybierania konkretnych 

narzędzi i skoordynowania ich we 

współpracujący ze sobą model. Korzystamy 

z profesjonalnego doradztwa.



Przeprowadzane zmiany nie wpływają 

w żaden sposób na sprawy Klientów.

Sytuacja Klientów DRB nie zmienia się - obsługą spraw, 

które są w toku, tak jak do tej pory nadal profesjonalnie 

zajmują się i będą się zajmować specjaliści z Centrali DRB.



Zaczynamy dziś, 

żeby móc się cieszyć sukcesem jutro



Dziękujemy za uwagę!

Prosimy o pytania
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