


Lider rynku bancassurance

1) współpraca z kilkunastoma bankami w Polsce w 

obszarze produktów 

2) szeroka współpraca w firmami leasingowymi

3) ponad 300 kontraktów w sektorze finansowym

Doświadczony partner rynku affinity

1) 20 programów partnerskich z branży retail

2) współpraca z sektorem telco

3) lider rynku ubezpieczeń turystycznych

Rozwój alternatywnych kanałów sprzedaży

1) aplikacja Screenity

2) sprzedaż przez www 

3) własna platforma Call Center

4) 10 lat doświadczeń w zakresie gwarancji kontraktowych

rynku bancassurance#1 

rynku życiowego#5 

rynku majątkowego#16 

Grupa Ubezpieczeniowa EUROPA w pigułce
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Transformacja Europy
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Nowa platforma e-commerce Europy 
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uruchomiona 05’2018

nowa oferta produktowa
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Nasza nowa platforma e-commerce

Życie i zdrowie Mieszkanie i dom Turystyczne Lifestyle
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Całkiem nowy wygląd i wrażenia
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• ITravel – kompleksowa ochrona w podróży
• suma ubezpieczenia do 700 tys. zł

• klauzula alkoholowa i choroby przewlekle jako standard

Cztery produkty na start
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• Koszty Rezygnacji – ochrona przed stratami z powodu przerwania podróży
• dwa warianty ubezpieczenia

• ochrona przed nawet 18 zdarzeniami losowymi

• MyHealth – pierwsza na rynku e-polisa wspierająca klientów w przypadku chorób 

cywilizacyjnych
• działa w przypadku nowotworu złośliwego, zawału serca i udaru mózgu

• suma ubezpieczenie do 100 tys. zł

• pieniądze od razu i na dowolny cel

• miesięczny tryb regulowania składki

• Screenity – innowacyjna ochrona wyświetlacza telefonu
• ubezpieczenie all-risk

• suma ubezpieczenia – 1000 zł 

• miesięczny tryb regulowania składki



Pierwsze wyniki platformy e-commerce

Większa sprzedaż (wzrost o 46% r/r)

Więcej klientów (wzrost ruchu na stronie o 48 proc. r/r)

Lepsza konwersja (+12 proc. r/r)
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Jak tworzymy produkty
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Smart Lea®n

EMPATIA

DIAGNOZA 

POTRZEB

GENEROWANIE 

POMYSŁÓW
TESTOWANIE

Insighty

PROTOTYPOWANIE

Pomysły

Prototypy

Opinia zwrotna 

klientów

Produkt

Problem

Zrozumienie 

potrzeb



Jak tworzymy produkty
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Akademia Tygrysa i Zespół

Aneta Hoffman

Łukasz Tuczapski Marcin Kwiatkowski

Monika Teklak



4 warianty ubezpieczenia nieruchomości #NaMurBeton
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• MyFlat – dla właścicieli mieszkań

• MyHouse – dla właścicieli domów

• MyRent – dla lokatorów 

• MyProperty – dla wynajmujących



• MyFlat – ubezpieczenie własnego mieszkania

• do 1,5 mln zł sumy ubezpieczenia i home assistance w standardzie

• dla mieszkających niżej: ochrona przed skutkami powodzi oraz ubezpieczenie dla szyb

• dla mieszkających wyżej: OC w życiu prywatnym 

Nowość – ubezpieczenia nieruchomości

Różne potrzeby, różne konteksty
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• MyHouse – ubezpieczenie własnego domu

• do 1,5 mln zł sumy ubezpieczenie i home assistance w standardzie

• możliwość ubezpieczenia małej architektury i budynków gospodarczych

• ochrona przed skutkami kradzieży z włamaniem



23%
kupiono

w 2017 r.

840
tys. Polaków
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1,7
mln Polaków płaci 

za najem

wynajmowało mieszkanie 

w 2009 roku

28%
mieszkań na rynku 

wtórnym

kupiono

z zamiarem 

wynajmu



„Zawsze muszę się liczyć z tym, że ktoś coś zniszczy lub po prostu się zużyje. Muszę odkładać 

pieniądze, żeby zabezpieczyć się na remont.” 

„Wiadomo, że lokatorzy nie dbają o moje mieszkanie jak o swoje. Słyszałem też gorsze 

historie. Dewastacje i złośliwość ludzką z prawdziwego zdarzenia. Nie wiem zupełnie, czy 

można się przed tym jakoś zabezpieczyć. Zaglądam po prostu ludziom w oczy i szukam 

potencjalnych problemów.”

„Największy minus, to to, że człowiek musi być na podorędziu dla tych ludzi co wynajmują 

mieszkanie. A to zawór w kaloryferze, a to problem z roletami. Nie zawsze można liczyć, 

że ktoś sobie sam to załatwi.” 

„Nigdy nie wiadomo na kogo trafisz. Mieli być grzeczni studenci, przyjechali z rodzicami –

nauczycielami, a ciągle sprawiali kłopoty sąsiadom. Imprezowali, zniszczyli elewację na 

klatce – o mały włos sąsiedzi założyliby mi sprawę w sądzie.”

MyProperty
nowatorska ochrona dla wynajmującego swoją nieruchomość
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MyProperty
nowatorska ochrona dla wynajmującego swoją nieruchomość
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• do 1,5 mln zł sumy ubezpieczenia 

• home assistance w standardzie

• dodatkowa ochrona dla wynajmujących swoją nieruchomość:

• ubezpieczenie ruchomości od dewastacji

• ubezpieczenie utraty czynszu

• OC w życiu prywatnym i OC wynajmującego

• asysta prawna

• stłuczenie szyb i szklanych przedmiotów



„Wkurza mnie to, że w razie problemów w mieszkaniu, jak cieknący kran, awaria spłuczki, czy 

inne właściciel reaguje z dużym opóźnieniem, nie możemy liczyć na szybkie naprawy.”

„Wynajęte mieszkanie sprawia niespodzianki. Kiedyś w środku zimy odkryliśmy, że mamy 

dziurę w oknie. Było słabo uszczelnione, o czym nikt nas nie poinformował. Właścicielka była 

poza Wrocławiem, nie było kogo prosić o rozwiązanie problemu.” 

„Ostatnio w nowym budynku, w którym wynajmujemy mieszkanie, siadł pion kanalizacyjny. 

To było straszne, sąsiedzi musieli zrywać podłogę, a w ich mieszkaniu śmierdziało potwornie. 

Nas to nie dotknęło, ale nigdy nie wiadomo czy kiedyś nie dotknie.” 

„Wprowadzamy się do wynajętego mieszkania z całym dobytkiem, wartościowym sprzętem. 

Potem okazuje się, że okolica nie jest zbyt bezpieczna. W naszej klatce było w tym roku jedno 

włamanie i dwie kradzieże rowerów”.

MyRent
ochrona dla lokatora
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MyRent
ochrona dla lokatora
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• ubezpieczenie ruchomości do kwoty 250 tys. zł

• ochrona stałych elementów nieruchomości od zdarzeń losowych i dewastacji 

• home assistance w standardzie

• dodatkowo ochrona dla lokatora: 

• OC w życiu prywatnym i OC lokatora

• ochrona szyb i szklanych przedmiotów

• asysta prawna



Co dalej? 

Nasze pomysły na rozwój 

platformy e-commerce



Nasze nowe produkty



Ubezpieczenia dla aktywnych
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• Ubezpieczenie NNW Sport – już dostępne!
• ochrona przed kontuzjami i skutkami nieszczęśliwych wypadków

• suma ubezpieczenia do 100 tys. zł

• Dopasowanie ochrony do potrzeb klienta
• zwrot kosztów rehabilitacji

• zwrot kosztów leczenia i świadczenie za pobyt w szpitalu

• zwrot kosztów ratownictwa

• ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych

• ubezpieczenie sprzętu sportowego, własnego i wypożyczonego

• OC w życiu prywatnym



Ubezpieczenia dla aktywnych
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• Run&Fun – III kwartał 2018
• ochrona dla miłośników biegania

• wsparcie finansowe rehabilitacji w przypadku kontuzji 

• zwrot kosztów uczestnictwa w imprezach biegowych

• Snow&Fun – IV kwartał 2018
• ochrona dla fanów białego szaleństwa

• pokrycie kosztów leczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku

• ubezpieczenie sprzętu narciarskiego  



Ubezpieczenie life-style
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• Home Experts – IV kwartał 2018
• ubezpieczenie home assistance

• szybki dostęp do fachowców w przypadku domowej awarii

• MyTicket – IV kwartał 2018
• ochrona dla fanów muzyki na żywo

• zwrot kosztów zakupu biletów w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku



Plany na 2019
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• terminowa polisa na życie on-line

• ochrona dla rowerzystów

• nowe koncepty: kids assistance czy polisa dla młodych 
matek

Rozbudowa oferty produktowej

• nowa aplikacja mobilna z ochroną ruchomości

• dalszy wsparcie aplikacji Screenity
Rozwój kanały mobilnego

• reklama w internecie

• działania content marketingowe 

• współpraca z influencerami

Wsparcie sprzedaży



Dziękujemy za uwagę!

Czas na pytania!

tueuropa.pl


