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W
iel kość sprze da ży ro śnie
i to po win no być po wo -
dem do za do wo le nia dla

ka dry za rzą dza ją cej oraz udzia -
łow ców. W tym ar ty ku le opi szę
szcze gó ło wo, jak wy glą da sy tu -
acja ryn ko wa.

Dział I

Wzrost sprze da ży o 6,48%
w sto sun ku do I kw. 2020 r. 
na le ży uznać za suk ces ryn ku.
To naj więk szy wzrost od kil ku
kwar ta łów w cza sie pan de mii.
Nie ste ty nie wszy scy mie li w tym
udział. Pod su mo wa nie na le ży 
za cząć od li de rów wzro stów.

War ta li de rem wzro stów w ży -
ciów ce. W pod su mo wa niach
za po przed nie kwar ta ły pi sa łem
o nie wy ko rzy sty wa nym po ten cja le
War ty i ERGO He stii przy sprze -
da ży ubez pie czeń ży cio wych. I tu
mi łe za sko cze nie wy ni ka mi I kwar -
ta łu. W I kw. 2021 r. te fir my osią -
gnę ły wzro sty 28,35% i 15,47%
w sto sun ku do I kw. 2020. Szcze -
gól nie War ta za słu gu je na wy róż -
nie nie, bo wzro sty sprze da ży osią -
ga ła rów nież w I kw. 2020 w po -
rów na niu z tym sa mym okre -
sem 2019 r. 

Spo śród du żych firm ubez pie -
cze nio wych na wy róż nie nia za słu -
gu ją Ge ne ra li, Com pen sa i Avi va.
Za rów no w I kw. 2020, jak i tym
sa mym okre sie 2021 r. Ge ne ra li
i Com pen sa zna czą co zwięk szy ły
sprze daż w po rów na niu z ana lo -
gicz nym okre sem po przed nie go
ro ku. Gra tu la cje za kon se kwent -
ne za rzą dza nie ubez pie cze nia mi
na ży cie. Avi va bę dą ca w pro ce sie
łą cze nia z Al lian zem rów nież
osią gnę ła wzrost sprze da ży po wy -
żej śred niej ryn ku. 

War to wspo mnieć o na szej
naj więk szej fir mie ubez pie cze -
nio wej – PZU, któ ry osią gnął
wzrost sprze da ży o 3,19%, co na -
le ży po zy tyw nie oce nić, bio rąc
pod uwa gę je go wiel kość sprze -
da ży w Pol sce, choć jest to po ni -
żej śred niej ryn ku.

Spad ki sprze da ży za li czy ły
PKO Ży cie, Me tLi fe i Al lianz.
Za ska ku ją cy jest fakt, że w przy -
pad ku dwóch pierw szych firm
spad ko wy po ziom sprze da ży
osią ga ją za rów no w I kw. 2021,
jak i w 2020 r. w po rów na niu
z ana lo gicz nym okre sem ro ku
po przed nie go. Czy nie ma ją one
po my słu na zwięk sze nie sprze da -
ży, a mo że nie od po wied nie za so -
by ludz kie są te go przy czy ną? 

Czy PKO Ży cie ma po mysł
na biz nes, czy mo że po trzeb ni są
mu no wi za rzą dza ją cy do roz wo -
ju struk tur, two rze nia no wych
pro duk tów i sys te mów? Do świad -
czo nych me ne dże rów na ryn ku
jest bar dzo du żo, wy star czy szu -
kać... a bę dzie ich wię cej. 

Szcze gól nie PKO Ży cie ma
du ży po ten cjał do zmian, bo

w przy pad ku Me tLi fe de cy zja
już za pa dła, zo sta ło sprze da ne
Na tio na le -Ne der lan den. Hi sto -
rycz nie zbu do wa na po zy cja
na ryn ku pol skim przez wie lu
me ne dże rów w prze szło ści jest
sta bil na, po mi mo słab szych wy -
ni ków w ostat nim kwar ta le. 

Dla NN to bar dzo do bra szan -
sa wzro stu na pol skim ryn ku, bo
sa mo nie osią gnę ło śred nie go
wzro stu ryn ku, a hi sto rycz ne
zwyż ki tej fir my czę sto są wy ni -
kiem pra cy osób dzia ła ją cych już
w in nych miej scach. Po wie lu
pró bach wresz cie uda ło się NN
za ku pić fir mę i jest szan sa
na zwięk sze nie swo ich udzia łów
ryn ko wych. Czy tak się sta nie,
zo ba czy my w przy szło ści. 

Dla Me tLi fe to ko lej na nie uda -
na pró ba po zo sta nia na ryn ku pol -
skim i dru gie już w hi sto rii opusz -
cze nie te go ryn ku. Cie ka we, ja kie
wnio ski wy cią gnie z te go KNF? 

Du żym za sko cze niem jest sła -
by wy nik Al lianz. Zna czą cy spa -
dek sprze da ży w ubez pie cze -
niach ży cio wych w I kw. mo że
być uzu peł nio ny zwięk szo ną
sprze da żą Avi vy po po łącz niu
tych spół ek. I oby pierw sza spół -
ka nie po cią gnę ła w dół spół ki
przej mu ją cej. Re duk cje za trud -
nie nia, łą cze nie sys te mów i pew -
nie naj pierw spa dek sprze da ży,
po to by pó źniej na stę po wa ły
wzro sty. Hi sto rycz ne po łą cze nie
HDI-Ger ling i War ty by ło te go
do wo dem. Czy tak się sta nie?
Zo ba czy my w przy szło ści. 

Czas po łą cze nia spół ek bę -
dzie bar dzo cie ka wy dla wie lu
firm. Hi sto rycz nie licz ba zmian
jest re kor do wa. Pan de mia wy mu -
si ła stra te gie za ku pu i sprze da ży
spół ek w wie lu kra jach świa ta.
Pol ski nie ste ty nie omi nę ły te
dzia ła nia. 

Dział II

Dział po pu lar nie na zy wa ny
ma jąt ko wym osią gnął wzrost
sprze da ży w I kw. 2021 o 4,81%
w sto sun ku do I kw. 2020 r. 
To mniej niż dział I, ale na le ży pa -
mię tać, że dział II szyb ciej upo rał
się ze skut ka mi pan de mii, osią ga -
jąc zwięk szo ną sprze daż już
od III kw. 2020 r., cze go nie uda -
ło się do ko nać to wa rzy stwom ży -
cio wym w 2020 r. Na le ży rów nież
zwró cić uwa gę, że ze bra na skład -
ka w dzia le II jest po nad dwu krot -
nie więk sza niż w dzia le I. 

Spo śród du żych firm ubez pie -
cze nio wych na wy róż nie nia za -
słu gu ją Avi va, ERGO He stia, 
In ter Risk, któ re osią gnę ły dwu -
cy fro we wzro sty. Po wy żej śred -
niej ryn ko wej wzrost sprze da ży
osią gnę ły rów nież fir my za zna -
czo ne w ta be li ko lo rem zie lo -
nym, z wiel ko ścią sprze da ży 
po wy żej 100 mln zł. 

Dy na micz ny wzrost spół ek
Gru py VIG. Bar dzo cie ka wie wy -

glą da pod su mo wa nie Gru py
VIG. Obec na w Pol sce za spra wą
spół ek ubez pie cze nio wych Com -
pen sa, Wie ner, In ter Risk osią -
gnę ła wzrost sprze da ży, i to każ -
da z tych spół ek po wy żej śred -
niej ryn ko wej. Nie jest to pierw -
szy kwar tał wzro stu sprze da ży
Gru py VIG i ser decz nie gra tu lu -
je my ta kich wy ni ków. 

Skład ka ze bra na przez gru pę
VIG to po nad 1,1 mld zł i jest to
czwar ty wy nik w dzia le II ubez pie -
czeń. Przy glą da jąc się wy ni kom
w po przed nich kwar ta łach, war to
za uwa żyć, że nie jest to wy nik jed -
ne go kwar ta łu, lecz wi docz ny
trend wzro sto wy. Wy ni ki spół ek
ży cio wych rów nież wzra sta ją. 

ERGO He stia czy War ta?
Któ ra ze spół ek ka pi ta ło wych
osią gnie dru gą po zy cję na ry ku
po za koń cze niu 2021 r.?

Py ta nie za sad ne, bo po za koń -
cze niu 2020 r. War ta mia ła dru -
gą po zy cję na ryn ku (li cząc oba
dzia ły ubez pie czeń ra zem),
a po I kw. 2021 r. wy ni ki tych
spół ek prak tycz nie się wy rów na -
ły. Sta ło się to na sku tek bar dzo
wy so kie go wzro stu sprze da ży
He stii, po nad 16% w I kw. 2021 r. 

Choć i War ta uzy ska ła wzrost
sprze da ży wyż szy niż ry nek, to
róż ni ca w wiel ko ści sprze da ży jest
zna czą co więk sza na ko rzyść He -
stii. Za rów no w dzia le I, jak
i II obie fir my uzy ska ły wzro sty
sprze da ży po wy żej śred niej ryn ko -
wej i za to na le żą im się gra tu la cje.

Li der ryn ko wy ze spad kiem
w sprze da ży. Na dal PZU w dzia -
le II osią ga spad ki sprze da ży.
Choć za po wia da na wy pła ta dy -
wi den dy ma być re kor do wa, to
wy ni ki spad ku sprze da ży mu szą
nie po ko ić. Nie ozna cza to dy na -
micz ne go spad ku udzia łu ryn ko -
we go, któ ry jest bar dzo du ży
i wy no si po nad 40%. Ta ki wy nik
to ma rze nie dla wie lu firm i na -
wet spad ki sprze da ży, ja kie no tu -
je PZU, nie są w sta nie za gro zić
po zy cji gi gan ta. Na pew no z za -
in te re so wa niem bę dzie my ob ser -
wo wa li ko lej ne kwar ta ły.

Spad ki sprze da ży w PKO i Al -
lianz. Obie fir my uzy ska ły spad -
ki sprze da ży w dzia le II, po dob -
nie jak w dzia le I. I moż na się za -
sta na wiać, czy to, co pi sa łem wy -
żej o po my śle na biz nes i o ka -
drach w obu fir mach, nie po tę gu -
je się, je śli przyj rzeć się wy ni kom
w dzia le I i II. 

Ja kie po my sły i czym róż nią -
ce się od wcze śniej szych ma ją te
i in ne fir my na ko lej ne kwar ta ły?
Co no we go zo ba czy my? 

Co nas cze ka 
w ko lej nych kwar ta łach?

Ry nek ubez pie czeń się roz wi -
ja, sys te ma tycz nie ro śnie świa do -
mość ubez pie cze nio wa spo łe -

czeń stwa, sta je my się co raz bo -
gat si, ro sną za so by ma te rial ne
Po la ków. Pan de mia jest w od -
wro cie, jak ma wiał kla syk, i oby
czwar ta fa la nie na stą pi ła. 

Ry nek rów nież się kon so li du -
je, łą czą się to wa rzy stwa ubez -
pie cze nio we. To nie ste ty zmniej -
sza kon ku ren cyj ność ryn ku i jed -
nak zwięk szy re duk cje ka dro we.
Tak by ło w prze szło ści. 

Nad zór ubez pie cze nio wy prak -
tycz nie za twier dza każ dą de cy zję

wła ści cie li, więc nie spo dzie wał -
bym się żad nych utrud nień wo -
bec za po wia da nych zmian wła -
ści ciel skich. Czy sy ner gia łą czo -
nych firm zo sta nie wy ko rzy sta -
na, prze ko na my się po za koń cze -
niu 2021 r., a mo że na wet w ko -
lej nych la tach. 

Wło dzi mierz Ma zur

nie za leż ny kon sul tant, 
wy kła dow ca, przed się bior ca

www.wlo dzi mierz ma zur.pl

WYNIKI RYNKU ZA I KWARTAŁ 2021 R.

Czy wszyscy już osiągają wzrosty sprzedaży?
KNF pod koniec czerwca opublikowała wyniki towarzystw ubezpieczeniowych

za I kw. 2021 r. i od razu można zauważyć bardzo dobre wyniki sprzedaży

ubezpieczeń, choć szczyty zachorowań w pandemii mieliśmy na przełomie

marca i kwietnia. 


