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Jako ubezpieczyciel chronimy ludzi, a naszą rolą jest
wspieranie naszych klientów i partnerów na całym
świecie, szczególnie w trudnych czasach. Dlatego
przeznaczyliśmy 320 milionów euro na pomoc dla nich
w trakcie i po epidemii Covid-19.
Wspieramy naszych partnerów, aby pomóc
im w pokonaniu tego wyzwania
Od momentu wybuchu kryzysu zdrowotnego współpracujemy
z naszymi partnerami w celu opracowania rozwiązań
dostosowanych do potrzeb ich klientów. Wykazaliśmy się
dużą sprawnością i kreatywnością w dostosowywaniu
naszych rozwiązań ubezpieczeniowych. Na przykład,
współpracując z BNL we Włoszech, natychmiast dodaliśmy
dwie gwarancje do polisy ubezpieczenia zdrowotnego
Unica bez dodatkowych kosztów. Ponieważ naszą misją jest
zwiększenie dostępności ubezpieczeń, uprościliśmy również
procedury administracyjne dla ubezpieczających. W okresie
lockdownu zmniejszyliśmy liczbę dokumentów wymaganych
w celu złożenia reklamacji, aby przyspieszyć płatności
i uniknąć przeciążenia usług medycznych. Współpracowaliśmy
z naszymi partnerami w celu zapewnienia większej
elastyczności w wypłacaniu świadczeń w przypadku
hospitalizacji z powodu Covid-19 we Włoszech i Japonii.
Rozszerzyliśmy również zakres ochrony dla ubezpieczonych
we Francji, Belgii, Włoszech i Wielkiej Brytanii, nawet jeśli
płatności nie zostały dokonane. Dzięki tym środkom nie
tylko spełniamy naszą rolę jako ubezpieczyciela, ale także
pomagamy łagodzić skutki kryzysu dla naszych partnerów
i ubezpieczonych..

Chronimy naszych pracowników
i dostosowujemy się, aby zabezpieczyć ciągłość
działalności
Bycie obecnym dla naszych partnerów oznacza również
mobilizację w celu zagwarantowania ciągłości działania,
aby zapewnić oczekiwaną przez nich obsługę. Podejmujemy
kompleksowe działania mające na celu ochronę naszych
pracowników, których energia i determinacja pozwoliły nam
na kontynuację naszej działalności. Zaangażowanie naszych
zespołów reagowania kryzysowego - zwłaszcza zespołów
ds. bezpieczeństwa i nieruchomości na całym świecie umożliwiło dostosowanie naszych obiektów i zapewnienie

bezpiecznego miejsca pracy dla naszych pracowników
w miarę ich stopniowego powrotu do biur. Wirus doprowadził
do trwałych zmian w sposobie życia w różnych miejscach,
w których się znajdujemy na całym na świecie, jak również
w sposobie pracy i współpracy z naszymi partnerami.

Jesteśmy w pełni gotowi do działania,
aby ułatwić wyjście z kryzysu
Chociaż obecnie nie możemy przewidzieć ani czasu
trwania, ani wpływu kryzysu na nasze życie osobiste,
na społeczeństwo i na gospodarkę, pozostajemy w pełni
zmobilizowani, aby pomóc naszym partnerom sprostać
wyzwaniom, które powstały. Nasze podstawy są solidne.
Nasz zdywersyfikowany model biznesowy, obejmujący różne
segmenty działalności, różne obszary geograficzne i kanały
dystrybucji, pozwala nam patrzeć z wiarą w przyszłość.
Cały czas wyciągamy wnioski z tego kryzysu, pracując
z naszymi partnerami nad nowymi produktami i usługami
dostosowanymi do świata po pandemii Covid-19.
Kryzys doprowadził do pojawienia się silnych oczekiwań.
Klienci borykający się z trudnościami finansowymi
w związku z kryzysem oczekują, szczególnie teraz, że ich
wnioski zostaną szybko rozpatrzone oraz że szybko otrzymają
wypłatę. Przyspieszone wykorzystanie kanałów cyfrowych
wprowadziło nowe zagrożenia oraz nowe zachowania
konsumentów, na które należy zwrócić uwagę. Jesteśmy
gotowi zająć się tymi zmianami wraz z naszymi partnerami
i pomóc im na nowo zdefiniować ich ofertę ubezpieczeniową
oraz wzmocnić ich relacje z ubezpieczonymi. Takie podejście
pozwala nam wspólnie spojrzeć na przyszłość po pandemii,
jako na “nową normalność”, ponieważ przyczyniamy się do
poprawy sytuacji gospodarczej we wszystkich krajach,
w których jesteśmy obecni.

Renaud Dumora,
Prezes BNP Paribas Cardif

Inicjatywy
solidarnościowe

Jako długoterminowy inwestor
BNP Paribas Cardif przyczynia się do
wsparcia programu rządowego na rzecz
poprawy sytuacji gospodarczej, ponieważ
państwa cierpią z powodu skutków kryzysu
zdrowotnego. Ubezpieczyciel przeznaczy
100 milionów euro na program inwestycyjny
dla przedsiębiorstw średniej wielkości,
MŚP oraz dla sektora ochrony zdrowia.

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif angażuje się również
w szereg inicjatyw solidarnościowych
mających na celu wspieranie przedsiębiorstw
i społeczeństw, które zostały szczególnie
dotknięte z powodu kryzysu zdrowotnego.

BNP Paribas Cardif
i Université de Paris
Nanterre połączyli siły,
aby pomóc studentom
uniwersytetu borykającym
się z trudnościami od
początku lockdownu.
Ubezpieczyciel przekazał
50 laptopów i stworzył
fundusz o wartości
50 000 euro na pomoc
studentom, których płatne
staże zostały zawieszone.

BNP Paribas Cardif wpłacił
16 milionów euro do funduszu
solidarności utworzonego przez rząd
francuski w celu pomocy małym
i średnim przedsiębiorstwom.

Pracownicy mogą również
osobiście brać udział w akcjach
wolontariackich. Są upoważnieni
do tego, aby w swoim czasie pracy
wspierać inicjatywy pomocy na
odległość prowadzone przez
organizacje pozarządowe w ramach
programu 1MillionHours2Help.

Cardif Lab’, który pomaga przyspieszyć
transformację firmy, skorzystał ze swojej
drukarki 3D na rzecz szpitala Foch w Suresnes
na przedmieściach Paryża oraz szpitala AP-HP
Bicêtre w Kremlin-Bicêtre.

Ubezpieczyciel zachęca
swoich pracowników do przyłączenia
się do działań solidarnościowych za
pośrednictwem Funduszu Ratownictwa
i Odbudowy Grupy BNP Paribas, który
zapewnia wsparcie dla globalnych
programów prowadzonych przez
humanitarne organizacje pozarządowe.
Oprócz pomocy dla personelu
medycznego, organizacje pozarządowe
są zaangażowane w zabezpieczanie
dostaw żywności na obszarach
szczególnie wrażliwych z powodu
kryzysu, a także w promowanie działań
na rzecz podnoszenia świadomości
w zakresie higieny. Za każdą darowiznę
pracowników BNP Paribas wpłaca
równoważną kwotę.

BNPP Cardif to przede wszystkim wspólna wizja:
rozwijanie towarzystwa ubezpieczeniowego, które
naprawdę różni się od innych. Różni się w zakresie
dystrybucji, oferowanych produktów i usług, ale przede
wszystkim różni się dzięki kulturze partnerstwa
i innowacji. Inspiracją dla BNPP Cardif jest duch
przedsiębiorczości i silna wiara w efektywność,
która wynika z modelu rozwoju biznesu opartego na
partnerstwie dystrybucyjnym w różnych sektorach w bankowości, w przedsiębiorstwach kredytowych,
w sektorze samochodowym, w handlu detalicznym,
w sektorze telekomunikacyjnym i innych. Model ten
pozwala nam na dostarczanie najlepszych usług
milionom klientów na całym świecie.
BNP Paribas Cardif, światowy lider w dziedzinie
partnerstw bancassurance i w zakresie ubezpieczenia
kredytobiorców, chroni rodziny i wspiera je w realizacji
ich planów i marzeń. Jesteśmy ekspertami w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej, a nasze rozwiązania
pozwalają klientom ubezpieczeniowym na ochronę
siebie, swoich dochodów i majątku na wypadek
nieprzewidzianych zdarzeń. Zapewniamy im również
rozwiązania w zakresie odkładania i zwiększania
oszczędności, planowania emerytury i ochrony
bliskich. Nasze wieloaspektowe doświadczenie
i wiedza doprowadziły do podpisania lub odnowienia
w 2019 roku blisko stu umów partnerskich, wraz
z wprowadzeniem nowych produktów i usług w celu
zwiększenia dostępności ubezpieczeń.
BNP PARIBAS CARDIF
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Kluczowe dane
finansowe

8,000
pracowików

260

34
kraje

mld
euro

w zarządzanych
aktywach

500 29.8 1.7
z którymi współtworzymy
nasze oferty
partnerów,

mld euro

przypisu składki
brutto

BNP PARIBAS CARDIF
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mld euro

zysku netto przed
opodatkowaniem

POZNAJ NIEKTÓRYCH Z NASZYCH INNOWATORÓW Z 2019 ROKU

WŁOCHY

Valentina
Mancuso

Modułowe ubezpieczenie
zdrowotne
aby chronić całą rodzinę
Aplikacja mobilna
poprawiająca
doświadczenia klientów

POZNAJ NIEKTÓRYCH Z NASZYCH INNOWATORÓW Z 2019 ROKU

POZNAJ
NASZE
INNOWACJE

Carolina Solar-Lopez
Druga opinia lekarska
i pomoc medyczna
zintegrowane w ubezpieczeniu
kredytobiorców Hypo Protect
jako wsparcie w trudnych
sytuacjach
10. nagroda
DECAVI za silne
zaangażowanie
w obsługę klienta

Youcef Kacer

Rozwiązanie do
automatycznego
przetwarzania
dokumentów
przy użyciu sztucznej
inteligencji

Penny Huang

Domowa obsługa
roszczeń
aby pomóc beneficjentom
nieposiadającym
dostępu do Internetu
w zgłaszaniu roszczeń
ubezpieczeniowych
Natychmiastowe
świadczenia dla
osób starszych lub
niepełnosprawnych

Sophie
Bertrand-Lambert
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40% rozmów telefonicznych
obsługiwanych przez robota

AZJA

Marine Perraud

Dwóch partnerów
przyczyniło
się do realizacji
projektu

BNP PARIBAS CARDIF
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10-letnie partnerstwo

Callbot, który zapewnia
natychmiastowe odpowiedzi
na pytania często zadawane
przez klientów

Inicjatywy
prewencyjne
w celu zwiększenia
świadomości klientów
na temat zagrożeń
cybernetycznych

Dostępna platforma
rekreacyjna
bez względu na
niepełnosprawność
danej osoby. BNP Paribas
Cardif wspiera Tangata.net
od momentu jej powstania

BNP PARIBAS CARDIF

Ilya Semin

Wolfgang
Mayer

FRANCJA

Współpraca w
sektorze masowej
sprzedaży detalicznej
w celu ochrony
klientów 10-letniego
partnerstwa z grupą
Famsa

ROSJA

AUSTRIA

3000 różnych
aktywności na liście

TAJWAN

Alvaro Balboa

FRANCJA

Natychmiastowe
skrócenie czasu
reakcji

BELGIA

MEKSYK

CZECHY

Zdeněk
Kartous

Ochrona dla
opiekunów
w ramach
ubezpieczenia
kredytobiorców
Pierwsza
na rynku

Akcelerator transformacji
dla firmy w Azji
Fabryka innowacji
BNP Paribas Cardif
Trzy wielofunkcyjne zespoły
prowadzą ten innowacyjny
ruch w Korei Południowej,
Japonii i na Tajwanie

POZNAJ NIEKTÓRYCH Z NASZYCH INNOWATORÓW Z 2019 ROKU

POZNAJ NIEKTÓRYCH Z NASZYCH INNOWATORÓW Z 2019 ROKU

AUSTRIA

CZECHY

Zdeněk Kartous

Ochrona opiekunów
Współpracując ze swoim partnerem Moneta Money
Bank w Czechach, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
wprowadził innowacje w zakresie ubezpieczenia
kredytobiorców. W 2019 roku został pierwszym
ubezpieczycielem, który chroni opiekunów przed
wypadkami życiowymi. Ubezpieczenie to jest
odpowiedzią na znaczące potrzeby w kraju i zapewnia
spokój ducha osobom opiekującym się starszym lub
niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Valentina Mancuso
Menadżer produktu

UNICA BNL, spersonalizowane
ubezpieczenie zdrowotne
Klienci BNL mogą wybierać spośród różnych modułów, aby otrzymać ochronę, która
najlepiej odpowiada ich potrzebom. Mogą oni na przykład wybrać ubezpieczenie
stomatologiczne, ochronę na wypadek nieszczęśliwych wypadków lub pomoc
w zakresie opieki zdrowotnej. Prosta i intuicyjna aplikacja mobilna pozwala klientom
przeglądać szczegóły ich polisy ubezpieczeniowej, śledzić proces rozpatrywania ich
wniosków w czasie rzeczywistym i przesyłać dokumentację bezpośrednio na
platformę. Dzięki tej aplikacji mobilnej, posiadacze polis mogą również umawiać się na
wizyty lekarskie w placówkach współpracujących sieci.

Alvaro Balboa

Zastępca dyrektora ds. sprzedaży

We wrześniu 2019 roku BNP Paribas
Cardif podpisał 10-letnie partnerstwo
z meksykańską grupą Famsa. Umowa
z tym dużym detalistą, posiadającym
379 sklepów w kraju, pomaga chronić
konsumentów o niższych dochodach
dzięki konkurencyjnemu cenowo
ubezpieczeniu na życie, ubezpieczeniu
zdrowotnemu, ubezpieczeniu domu
i ubezpieczeniu ochronnemu.

Ochrona cyfrowego
życia klientów
W Europie Środkowej BNP Paribas Cardif
podjął inicjatywy mające na celu zwiększenie
świadomości klientów w zakresie ryzyka
cybernetycznego. We współpracy z T-Mobile,
program ten dostarcza klientom regularnych
informacji na temat codziennego ryzyka
online. Dzięki projektowi Digital Wellness,
ludzie mogą cieszyć się bezpiecznym
przeglądaniem stron internetowych
i korzystaniem z innowacji, które czynią
ich cyfrowe życie bezpieczniejszym.
Dzieje się to za pomocą kilku prostych
i intuicyjnych kroków, w tym instalacji
programu antywirusowego i aplikacji do
ochrony prywatności, a także menadżera
haseł. Usługa ta została z powodzeniem
wprowadzona również dla klientów naszego
partnera Moneta Online Bank w Czechach.

Domowa obsługa roszczeń umożliwiająca
zgłaszanie roszczeń ubezpieczeniowych osobom
nieposiadającym połączenia z internetem

MEKSYK

Współpraca w sektorze
detalicznym w Meksyku
z Famsa

Wolfgang Mayer

TAJWAN

Na Tajwanie, BNP Paribas Cardif wprowadził usługę domową mającą na celu
pomoc osobom starszym lub niepełnosprawnym w dochodzeniu roszczeń
ubezpieczeniowych. Po zidentyfikowaniu roszczeń, pracownik BNP Paribas
Cardif umawia się na wizytę domową, aby pomóc klientowi w kwestiach
administracyjnych.

Penny Huang

Obsługa roszczeń seniorów

BNP PARIBAS CARDIF
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Sophie Bertrand-Lambert
Współzałożyciel i Menadżer
ds. rozwoju strategicznego, Tangata

CARDX, NAJLEPSZA TECHNOLOGIA
UŁATWIAJĄCA KLIENTOM
CODZIENNE ŻYCIE
Co łączy przetwarzanie obrazu, optyczne
rozpoznawanie znaków, przetwarzanie
języka naturalnego i automatyczne
rozpoznawanie dokumentów? CardX,
nowe rozwiązanie do przetwarzania
dokumentów, integruje wszystkie te
technologie. CardX ułatwia kompleksowe
przetwarzanie dokumentów wysyłanych
przez klientów, upraszczając tym samym
proces rozpatrywania roszczeń. Klienci
po prostu robią zdjęcie dokumentu za
pomocą smartfona i przesyłają je wraz

AZJA

Marine Perraud

W lipcu 2019 roku BNP Paribas Cardif rozpoczął
międzynarodowe wdrażanie innowacyjnego podejścia
zainicjowanego przez Cardif Lab’ we Francji. Fabryka
Innowacji BNP Paribas Cardif Azja pomaga obecnie
przyspieszyć transformację firmy w Azji. Prowadzona
z regionalnego ośrodka w Hongkongu, skupia
wielofunkcyjne zespoły z Korei Południowej, Japonii
i Tajwanu. Celem jest szukanie nowych pomysłów
dzięki stałemu rozwojowi w dziedzinie innowacji
i przyspieszenie wprowadzania ich na rynek poprzez
podejście "testuj i ucz się"oraz rozwijanie nowych
sposobów pracy i nowych umiejętności w zakresie
danych i projektowania doświadczenia klienta (UX).

Dyrektor ds. obsługi partnerów

Callbot CARDI
w Rosji
BNP Paribas Cardif i Cardif Lab’ wprowadziły
w Rosji callbota CARDI. Robot odbiera
połączenia od klientów i analizuje żądanie
w automatycznym procesie przetwarzania
przy użyciu interfejsu w naturalnym języku, a
następnie odpowiada w ciągu kilku sekund.
CARDI jest w stanie obsłużyć 40% połączeń
telefonicznych, udzielając odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania. Callbot
rozwiązuje w ten sposób problemy już od
pierwszego połączenia z klientem, zmniejsza
liczbę utraconych połączeń i zwalnia
pracowników z obowiązków pozwalając
im się skupić na klientach o bardziej
złożonych potrzebach.

BNP PARIBAS CARDIF
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z formularzem zgłoszenia roszczenia
ubezpieczeniowego. Dokument jest
niezwłocznie sprawdzany, co umożliwia
natychmiastową decyzję. Rozwiązanie to
opiera się na sztucznej inteligencji, a w
szczególności na platformie do analizy
danych Domino, która wykorzystuje
prostotę interfejsu programowania
aplikacji (API) w celu zapewnienia
klientom szybkiego rozpatrywania ich
roszczeń.

BELGIA

Ilya Semin

Fabryka Innowacji BNP
Paribas Cardif Asia
FRANCJA

Data scientist

ROSJA

Dyrektor ds. marketingu
i obsługi klienta

BNP Paribas Cardif wspiera Tangata.net,
platformę rekreacyjną dostępną dla osób
z wszelkiego rodzaju specjalnymi potrzebami
Odzwierciedlając zaangażowaną politykę ubezpieczyciela w zakresie
różnorodności i integracji, BNP Paribas Cardif wspiera Tangata.net
od momentu utworzenia tej strony. Ta uruchomiona w maju 2019 roku
we Francji platforma internetowa ułatwia znalezienie i wybór
zajęć rekreacyjnych dostępnych dla osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami, wraz z szeregiem usług specjalnych, takich jak
specjalnie wyposażone pojazdy, pomoc, tłumaczone opisy wizualne
i inne. Platforma promuje integrację osób o szczególnych potrzebach
i ułatwia im oraz ich opiekunom codzienne czynności. Tangata.net
promuje i wspiera również rozwój przedsiębiorców i stowarzyszeń
partnerskich. Na koniec 2019 r. na stronie tej znajdowało się ponad
3 000 aktywności i 35 partnerów. W 2020 roku Tangata doda
rozwiązania w zakresie zatrudnienia i integracji zawodowej, mając
na celu uzyskanie pozycji lidera w zakresie zasobów dla osób
o szczególnych potrzebach.

Youcef Kacer

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

WŁOCHY

Menadżer produktu

FRANCJA
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Carolina Solar-Lopez

Dyrektor Działu Marketingu i Cyfryzacji

Dziesiąta nagroda DECAVI
za usługi “Drugiej opinii
lekarskiej” i “Assistance”
W październiku 2019 roku BNP Paribas Cardif
otrzymał nagrodę w kategorii "Odpowiedzialność
społeczna" od stowarzyszenia branżowego
ubezpieczeń na życie DECAVI w Brukseli.
Ubezpieczyciel został uhonorowany za dwie usługi
zawarte w polisie ubezpieczeniowej kredytobiorców
Hypo-Protect: "Druga opinia lekarska"
i "Assistance". Jeżeli w trakcie trwania polisy
u beneficjenta rozwinie się poważna choroba, może
on uzyskać drugą opinię lekarską w odniesieniu
do postawionej diagnozy i zalecanego leczenia.
Nagroda ta jest wyrazem uznania dla silnego
zaangażowania BNP Paribas Cardif w lepszą
obsługę klientów i wspieranie ich w trudnych
czasach. BNP Paribas Cardif został również
doceniony za wsparcie udzielane członkom rodziny
w przypadku śmierci posiadacza polisy. Usługi te,
wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej,
obejmują załatwianie formalności związanych
ze śmiercią oraz organizację pogrzebu.

WIADOMOŚĆ OD PREZESA BNPP CARDIF

Renaud Dumora Prezes Zarządu

Wypełnianie naszej roli jako
ubezpieczyciela oznacza po
prostu wspieranie naszych
klientów i ich planów życiowych
oraz ochronę tych, którzy są im
drodzy. Globalne badanie, które
przeprowadziliśmy z Ipsos w
26 krajach podkreśla znaczenie
tych dwóch priorytetów. Wyniki
badania potwierdzają strategiczne
wybory jakich dokonaliśmy, aby
mocno skoncentrować się na
naszych podstawowych działaniach
oszczędnościowych i ochronnych
oraz obsłudze naszych klientów.
BNP PARIBAS CARDIF

Wierzymy, że słuchanie i analiza
potrzeb jest najbardziej efektywnym
sposobem na zaoferowanie naszym
klientom najlepszych możliwych
rozwiązań. Jako firma usługowa
skoncentrowana na zadowoleniu
naszych partnerów dystrybucyjnych
i klientów, nieustannie analizujemy
ich doświadczenia, aby świadczyć
jeszcze lepsze usługi. Na przykład
w Kolumbii rozszerzyliśmy
produkt ubezpieczenia na wypadek
utraty zatrudnienia do postaci
kompleksowej platformy, która
ma pomóc ubezpieczonym w
powrocie do pracy. Usługa ta
przynosi korzyści zarówno naszym
klientom końcowym, jak i naszym
partnerom. W Wielkiej Brytanii
dostarczyliśmy naszą wiedzę
analityczną do Sainsbury’s Bank
w celu uruchomienia internetowego
rozwiązania ubezpieczeniowego dla
zwierząt domowych.
Naszym celem jest również uczynienie
naszych produktów łatwo dostępnymi
i przystępnymi. Kilka nowych
projektów w ubiegłym roku pokazało
nasze zaangażowanie w zwiększenie
dostępności ubezpieczeń.
We Francji stworzyliśmy Cardif
Libertés Emprunteurs - polisę
ubezpieczeniową kredytobiorców,
która umożliwia osobom w trudnej
sytuacji łatwiejsze uzyskanie
ubezpieczenia, pomagając im tym
samym spokojnie realizować swoje
aspiracje. Jest to równie istotna część
naszej roli jako ubezpieczyciela.
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Trzech pracowników firmy oraz trzech partnerów
zadało pytania Prezesowi BNP Paribas Cardif.
Renaud Dumora podzielił się swoimi odpowiedziami.

Jessie pyta

Jeśli chodzi o równość płci,
w jaki sposób tworzycie
z różnorodności strategiczny
priorytet dla firmy?

Ilaria Gasparotti,
Dyrektor Działu
Kontroli Finansowej,
BNP Paribas Cardif
we Włoszech

Renaud Dumora odpowiada

Ilaria pyta

Jestem głęboko przekonany, że skuteczne funkcjonowanie
i rozwój ubezpieczeń muszą się opierać na podziale
i dywersyfikacji ryzyka. Dlatego też jest całkowicie naturalne,
że ubezpieczyciel kładzie nacisk na różnorodność wśród swych
partnerów, jak również we własnych zespołach. Różnorodność
jest podstawowym priorytetem dla BNP Paribas Cardif,
co zresztą pokazujemy w naszych działaniach. Jesteśmy
dumni z tego, że mamy Komitet Wykonawczy, w którego
składzie większość stanowią kobiety - osiem kobiet i siedmiu
mężczyzn. Jesteśmy równie dumni z tego, że dołączyliśmy
z Grupą BNP Paribas do podpisania karty #jamaissanselles
we Francji oraz Women’s Empowerment Principles (zasady
równouprawnienia kobiet) w Turcji, do których dołączyły
inne inicjatywy, takie jak promowanie kobiet przedsiębiorców
poprzez program Miss in Action we Włoszech. Promowanie
różnorodności we wszystkich naszych działaniach opiera się
na osobistym i zbiorowym zaangażowaniu, które zwiększa
efektywność naszej firmy, jak również przyjemność
ze wspólnej pracy.

Biorąc pod uwagę obecne złożone
środowisko finansowe z niskimi
stopami procentowymi, w jaki sposób
możemy nadal zapewniać atrakcyjność
produktów oszczędnościowych?
Renaud Dumora odpowiada
Nasza strategia oszczędnościowa musi oczywiście uwzględniać
środowisko, na które wpływają niskie stopy procentowe i zmienność
rynku. W sytuacji, gdy oczekuje się, że rentowność obligacji pozostanie
niska przez dłuższy czas, ubezpieczenie na życie nadal odgrywa ważną
rolę w strategiach inwestycji finansowych osób fizycznych. Fundusz
euro, który oferuje zarówno gwarancje, jak i dywersyfikację, jest
narzędziem, które pozostaje bardzo popularne wśród zdecydowanej
większości oszczędzających, którzy szukają zarówno ochrony,
jak i płynności dla swojego kapitału. Poza funduszem euro nadal
rozwijamy alternatywne rozwiązania, a także wzbogacamy naszą
ofertę i osiągamy dobre wyniki finansowe. Nasi klienci chcą odnaleźć
sens w sposobie oszczędzania przy jednoczesnym utrzymaniu
wyników finansowych. Chcą, byśmy opowiedzieli im historię produktu
ubezpieczeniowego i oczekują od nas przejrzystości w zakresie wpływu
ich inwestycji na społeczeństwo. Preferują ekologiczne produkty
oszczędnościowe, które przyczyniają się do walki z globalnym
ociepleniem, lub oszczędnościowe inwestycje, które pomagają
finansować gospodarkę realną i tworzyć miejsca pracy. Dla klientów
znających różne alternatywy inwestycyjne proponujemy produkty
z funduszem kapitałowym, które zostały potwierdzone jako społecznie
odpowiedzialne narzędzia inwestycyjne lub rozwiązania z zakresu
private equity. Jesteśmy też pionierami w obszarze europejskich
funduszy rozwoju. Wreszcie, w ramach francuskiego ustawodawstwa
PACTE, wprowadzamy na rynek nowe produkty emerytalne, aby pomóc
naszym klientom przygotować się na udane lata jesieni życia.
BNP PARIBAS CARDIF

Jessie Liu,
Analityk biznesowy,
BNP Paribas Cardif
na Tajwanie
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Romi pyta

Jak konkretnie współpracujecie
ze startupami i jak pomagacie
im tworzyć nowe usługi dla
swoich klientów?

Alberto pyta

Wydaje się, że hipercyfryzacja doprowadziła sektor
ubezpieczeniowy do punktu zwrotnego. Jak widzi Pan
przyszłość ubezpieczeń i jak planuje Pan pomóc swoim
partnerom zaangażować się w ten cyfrowy trend?

Alberto Navarro,
Prezes Zarządu, XFERA
Consumer Finance,
Hiszpania

Renaud Dumora odpowiada
Sympozjum, które
zorganizowaliśmy dla naszych
partnerów w Amsterdamie
w grudniu 2019 roku, pozwoliło
nam ocenić wpływ tej
hipercyfryzacji na każdy aspekt
A LB
ERTO
naszego
życia.
N AV
A RR
B A
CO
I chociaż
tenOwpływ
nie R
zawsze
jest pozytywny - zwłaszcza
biorąc pod uwagę wpływ na
środowisko - cyfryzacja daje
nam nowe zasoby do poprawy
codziennego życia. Działalność
ubezpieczeniowa, która opiera

się na analizie i przetwarzaniu
2025 r. oraz do przetestowania
danych, będzie bezpośrednio
różnych innowacji, jakie
podlegać wpływom wstrząsów
proponujemy, aby pomóc
wywołanych tym trendem.
im sprostać wyzwaniom
Hipercyfryzacja zmienia
tego hipercyfrowego świata.
nasze codzienne nawyki
Hipercyfryzacja może być
konsumpcyjne, sposób pracy,
źródłem ogromnego postępu
R Eprzynieść
N C E korzyści
podróżowania i życia. Firmy, F L O
i może
C O dużym
U R Tgrupom
R A Yludności.
które nie zwracają uwagi
na te zmiany, będą mogły
Nasza rola, wraz z naszymi
same siebie winić za swoje
partnerami, polega na
problemy. Powitaliśmy naszych
ostrożnym zarządzaniu
partnerów z radością na
związanym z nią ryzykiem.
sympozjum i zachęcaliśmy ich
do spojrzenia w przyszłość do

Nicolas pyta

Rynek ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych we
Francji osiągnął dojrzałość. Gdzie BNP Paribas Cardif
może znaleźć wzrost w tym segmencie, zwłaszcza
we Francji? Jakie mamy konkurencyjne atuty?
Renaud Dumora odpowiada
i wypadkowych. Działalność bancassurance,
Ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe
która korzysta z bliskich powiązań pomiędzy
nadal mają spory potencjał wzrostu zarówno
bankowym partnerem dystrybucyjnym
na rynkach wschodzących, jak i dojrzałych.
a ubezpieczycielem, stawia nas w dobrej
Zmieniają się nasze nawyki podróżnicze
pozycji do wykorzystania tego potencjału
i zwiększa się ryzyko cybernetyczne.
i ochrony ludzi i mienia na każdym etapie ich
Obserwujemy zmiany w potrzebach
życia. Dzięki naszemu modelowi partnerstwa
w zakresie ochrony, którym musimy sprostać
i naszej fachowej wiedzy w zakresie
poprzez tworzenie nowych produktów
współtworzenia rozwiązań z naszymi
i usług ubezpieczeniowych. W skali globalnej
500 partnerami, zdecydowanie
liczba posiadaczy polis rośnie, a grupa ryzyk
dysponujemy atutami, które możemy
Mwykorzystać,
ME
podlegających ubezpieczeniu doświadcza
aby zdobyć przewagę
Arywalizacji
ROTT
I
bezprecedensowych zmian. To oznaczaG A S P w
z innymi.
możliwości dla ubezpieczycieli majątkowych

BNP PARIBAS CARDIF
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Nicolas Trille,
Menadżer ds. obsługi
klienta w Orleanie,
PAU L
Bankowość detaliczna
M U R A
BNP ParibasDweEFrancji

Florence Courtray,
Dyrektor ds. relacji
z partnerami, BNP
Paribas Cardif we
Francji

Renaud Dumora odpowiada
Ekosystem startupów
wspieranych przez duże firmy
znacznie dojrzał. Poszczególne
jednostki stworzyły modele
współpracy, które są korzystne
dla obu stron. Jesteśmy częścią
tego ekosystemu od samego
początku. Cztery lata temu
J ESSIE
stworzyliśmy C. Entrepreneurs,
LIU
nasz fundusz inwestycyjny
dla startupów zarządzany
przez Cathay Innovation.
Fundusz ten wspiera startupy
na wczesnym etapie rozwoju,
pomagając im w budowaniu
fundamentów dla wzrostu.
C. Entrepreneurs finansuje
obecnie 12 startupów, z czego
trzy dołączyły w 2019 r. Kueski
jest dostawcą mikrokredytów
online w Meksyku, który
umożliwia uzyskanie
kredytu w ciągu zaledwie
30 minut bez konieczności
korzystania z usług banku.
Housfy to hiszpańska
strona specjalizująca
się w transakcjach na
nieruchomościach pomiędzy
osobami fizycznymi bez
pośredników i z niską,
stałą prowizją, a Curve

Florence pyta

Co muszą
zrobić ubezpieczyciele,
FLORENCE
SIE
C O U R T R AY
aby pozostać
dobrymi
U
partnerami dla swoich klientów?

A L B E R T OJ E S
N A V A R R O B A R CLOI

Renaud Dumora odpowiada
Aby lepiej sprostać
oczekiwaniom naszych
klientów, w 2019 r.
przeprowadziliśmy globalne
badanie z Ipsos w celu
lepszego zrozumienia i analizy
ich potrzeb i postaw. Wyniki
pokazały, że ludzie mają
wielorakie aspiracje i plany aż
do roku 2025. Jednocześnie
są oni zaniepokojeni
nieprzewidzianymi
zdarzeniami, w tym
zagrożeniami ekonomicznymi
i fizycznymi. W tym kontekście
ubezpieczenia w pełni
odpowiadają ich oczekiwaniom,
a dwie trzecie respondentów
twierdzi, że zamierza zakupić
ochronę ubezpieczeniową
MME
w celu ochrony przed
GASPAROTTI
zdarzeniami losowymi. Tak więc
ubezpieczenie jest postrzegane
jako coś użytecznego, ponieważ
ludzie planują i budują swoją
przyszłość.
Drugie
RO M
I kluczowe
odkrycie
nas zaskoczyło:
S T nieco
EIN
kiedy ludzie wykupują

ubezpieczenie, chcą mieć
kontakt z innymi ludźmi.
Jednocześnie są zadowoleni,
gdy dostępne są usługi cyfrowe
i sprawiają, że obsługa klienta
przebiega bardziej płynne.
Musimy wziąć pod uwagę
ten paradoks i stworzyć dla
klientów cyfrową ścieżkę, która
uwzględnia kontakt z drugim
człowiekiem, aby zapewnić
im spersonalizowane porady,
w momencie kiedy tego zechcą.
Musimy dokonać cyfryzacji
bez dehumanizacji i nadal
proponować produkty
dostosowane do indywidualnej
sytuacji każdej osoby,
jednocześnie zwiększając
dostępność ubezpieczeń.
PAUL
DEMURA

ROMI
STEIN

Romi Stein,
Prezes Zarządu
Open Legacy,
Izrael

© B É N É D I C T E G O VA E R T
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jest agregatorem kart
kredytowych z siedzibą w
Wielkiej Brytanii. Zasadą
przewodnią jest to, że
jesteśmy w stanie zintegrować
ich innowacje z naszym
łańcuchem wartości.
Testujemy również technologię
Open Legacy w kilku regionach
naszej działalności, aby
wdrożyć API, które szybciej
poprawiają jakość obsługi
klienta. W 2019 r.
zobowiązaliśmy się do
zwiększenia naszego wkładu
we francuski ekosystem
technologiczny, aby pomóc
firmom pozyskać fundusze na
ich późniejsze etapy rozwoju.
Nasze wsparcie dla startupów
przynosi korzyści naszym
własnym klientom. Startupy
dają nam nowe technologie,
które pozwalają nam szybciej
się zmieniać i zwiększają
zarówno jakość usług, jak
i konkurencyjność naszych
ofert.

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

Komitet Wykonawczy
aktywnie
zaangażowany w
transformację firmy

1

8

Skład Komitetu Wykonawczego
odzwierciedla nasze zobowiązanie
do zrzeszania uznanych ekspertów
z bardzo zróżnicowanych środowisk
zawodowych przy jednoczesnym
promowaniu różnorodności płci.

2

3

4

5

10

9

11

12

14

15

1 RENAUD DUMORA
Prezes Zarządu
2 FABRICE BAGNE
Dyrektor na Francję
3 STANISLAS CHEVALET
Wiceprezes Zarządu
ds. transformacji i rozwoju

PAULINE DE CHATILLON
Dyrektor ds. zgodności
z przepisami
4

7

6

5 ISABELLA FUMAGALLI
Dyrektor na Włochy

13

6 OLIVIER HÉREIL
Wiceprezes Zarządu
ds. zarządzania aktywami

SOPHIE JOYAT
Dyrektor ds. zasobów ludzkich
7

8 VIRGINIE KORNILOFF
Wiceprezes Zarządu
ds. rynków krajowych
9 JEAN-BERTRAND LAROCHE
Wiceprezes Zarządu
ds. rynków międzynarodowych
10 CARINE LAURU
Dyrektor ds. komunikacji
11 PAULINE LECLERC-GLORIEUX
Wiceprezes Zarządu
ds. wydajności, technologii
i działalności operacyjnej
12 SEE SEE OOI
Dyrektor Generalny na Azję

BNP PARIBAS CARDIF
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13 MURIELLE PURON CHAMBORD
Dyrektor ds. ryzyka
14 VINCENT SUSSFELD
Wiceprezes Zarządu,
Główny Aktuariusz,
Dyrektor Finansowy
15 FRANCISCO VALENZUELA
Dyrektor Generalny
na Amerykę Łacińską

HISTORIE BIZNESOWE

HISTORIE BIZNESOWE

Ubezpieczenie
kredytobiorców we Francji
76% francuskich konsumentów planuje
zaciągnąć kredyt na zakup nieruchomości.
Źródło: 2019 BNP Paribas Cardif - badanie Ipsos.

Pascal Perrier

Dyrektor sieci doradców finansowych - brokerzy
i działalność cyfrowa, BNP Paribas Cardif we Francji

“Ubezpieczenie kredytobiorców jest
niezbędnym produktem dla
społeczeństwa. Ułatwia ono dostęp do
kredytu i pozwala kredytobiorcom na
realizację ich planów, jednocześnie
chroniąc ich przed nieprzewidzianymi
zdarzeniami.”

248,000

klientów ubezpieczeniowych objętych
ubezpieczeniem kredytobiorców Cardif Libertés
Emprunteur na koniec grudnia 2019 roku.

Nowa formuła dostępna dla
szerszej grupy odbiorców
UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW

FRANCJA
BNP Paribas Cardif, światowy
lider w dziedzinie ubezpieczenia
kredytobiorców*, proponuje we Francji
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Cardif Libertés Emprunteur. Produkt
jest sprzedawany przez brokerów,
doradców finansowych oraz przez
stronę internetową cardif.fr.
* Źródło: Finaccord.

We wrześniu 2019 roku BNP Paribas Cardif wprowadził we Francji nową
formułę ubezpieczenia do kredytu hipotecznego. Bardziej elastyczne i łatwe
do przystąpienia Cardif Libertés Emprunteur jest również dostępne dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji, pozwalając każdemu na realizację swoich
planów zakupu nieruchomości z wiarą w przyszłość.

A

by coraz lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów,
BNP Paribas Cardif ponownie przeanalizował swoją ofertę
ubezpieczeń do kredytów hipotecznych, ściśle współpracując
z partnerskimi brokerami ubezpieczeniowymi we Francji. Celem
jest danie ubezpieczonym większej swobody w zapewnieniu
ochrony idealnie dopasowanej do ich potrzeb. Klienci wybierają opcje ubezpieczenia zgodnie ze swoim profilem, potrzebami i wymaganiami banku kredytującego. Ubezpieczyciel wprowadził również innowacje, dając kredytobiorcom
możliwość wyboru pomiędzy stałymi lub zmiennymi miesięcznymi opłatami
ubezpieczeniowymi. Ryczałtowe opłaty już odniosły wielki sukces wśród klientów.
BNP PARIBAS CARDIF
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Propozycja ubezpieczenia ważna obecnie przez 12 miesięcy

Kolejna innowacja prowadzi do płynniejszej obsługi klientów dzięki “Paszportowi Cardif
Libertés Emprunteur”. Rozwiązanie to pozwala klientom przewidzieć formalności
związane z ubezpieczeniem przed znalezieniem nieruchomości lub uzyskaniem kredytu
bankowego, ponieważ propozycja ubezpieczeniowa jest ważna przez 12 miesięcy
– wcześniej były to cztery miesiące. Ta większa elastyczność ułatwia sfinalizowanie
doskonałego zakupu bez dodatkowego stresu. Proces subskrypcji jest również usprawniony, ponieważ jest on w 100% cyfrowy. Wystarczy kilka kliknięć, aby przyszły klient
mógł przystąpić do ubezpieczenia i sfinalizować subskrypcję podpisem elektronicznym,
a wszystko to z zachowaniem pełnej poufności. Dla beneficjentów poniżej 46 roku życia,
którzy pożyczają kwotę do nowego pułapu 600 000 euro, przystąpienie do Cardif Libertés
Emprunteur jest możliwe - w zależności od stanu ich zdrowia - po prostu po wypełnieniu
internetowej ankiety zdrowotnej.

Ochrona ubezpieczeniowa i stawki dostosowane do czterech dodatkowych schorzeń

Biorąc pod uwagę postęp medycyny i ulepszone strategie leczenia na przestrzeni lat, Cardif
Libertés Emprunteur oferuje obecnie ubezpieczenie i struktury stawek, które są lepiej
dostosowane do rzeczywistej sytuacji osób cierpiących na cztery dodatkowe schorzenia.
Ten postęp jest odzwierciedleniem proaktywnej polityki CSR, którą firma prowadzi od
dziesięciu lat. BNP Paribas Cardif był jednym z pierwszych ubezpieczycieli we Francji, który
ułatwił warunki uzyskania ubezpieczenia kredytobiorców dla osób cierpiących na pewne
schorzenia, takie jak astma, porażenie dwukończynowe (paraplegia) czy choroby wieńcowe.
Cardif Libertés Emprunteur proponuje obecnie ochronę i dostosowanie skali stawek dla
osób cierpiących na chorobę Parkinsona, otyłość, cukrzycę ciążową lub zaburzenia psychiczne związane z traumatycznym wydarzeniem (agresja, separacja lub rozwód, przemoc
małżeńska, atak terrorystyczny itp.).
BNP PARIBAS CARDIF
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SRI i rozwiązania cyfrowe,
nowe benchmarki
dla produktów
oszczędnościowych
PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE

FRANCJA
Lider w zarządzaniu majątkiem BNP Paribas Cardif, jest trzecim
co do wielkości zakładem
ubezpieczeń na życie we Francji,
zarządzającym funduszem ogólnym,
którego zarządzane aktywa
pod koniec 2019 roku wynosiły
123 mld euro. Ubezpieczyciel
zarządza oszczędnościami
powierzonymi mu przez klientów
w perspektywie długoterminowej,
z zaangażowaniem w łączenie
wyników finansowych z pozytywnym
wpływem na społeczeństwo.
Kluczowe cele to uczynienie
inwestycji w ubezpieczenie
na życie bardziej ekologicznymi
poprzez społecznie odpowiedzialne
inwestowanie, zapewnienie
lepszej obsługi klientów dzięki
rozwiązaniom cyfrowym
oraz zapewnienie większego
finansowania dla gospodarki realnej.

Innowacja
w zakresie produktów
oszczędnościowych
jest z pewnością możliwa
jeszcze w 2020 r., zwłaszcza
na dojrzałych rynkach.

I

nnowacja w oszczędzaniu zaczyna się od zaspokojenia silnych oczekiwań klientów w zakresie społecznej odpowiedzialności i inwestycji
mających znaczenie. Przez ostatnie dziesięć lat BNP Paribas Cardif
uczynił społecznie odpowiedzialne inwestowanie jednym ze swoich
strategicznych filarów. Ubezpieczyciel pomaga finansować transformację energetyczną i inicjatywy ekologiczne za pośrednictwem funduszu
ogólnego oraz poszerzył swoją ofertę odpowiedzialnych społecznie inwestycji.

Finansowanie transformacji energetycznej i inicjatyw ekologicznych

Ubezpieczyciel już od dziesięciu lat stosuje kryteria środowiskowe, społeczne
i zarządcze (ESG) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W 2019 r.
98% bezpośrednio posiadanych aktywów w funduszu ogólnym zostało poddanych ocenie ESG, co jest jednym z najwyższych wskaźników na rynku.
Transformacja energetyczna jest jednym z głównych priorytetów strategii
CSR BNP Paribas Cardif. Ubezpieczyciel na koniec 2019 roku zainwestował
już 3,7 mld euro w inwestycje ekologiczne. Inwestycje te finansują zielone
obligacje, które zapewniają finansowanie projektów o wysokiej wartości
dla środowiska. Na przykład, ubezpieczyciel zainwestował w zielone obligacje Tera Neva, które finansują 14 konkretnych projektów, w tym budowę
przybrzeżnych farm wiatrowych. BNP Paribas Cardif uczestniczy również
w funduszach oddziaływania na środowisko, takich jak Mirova’s Althelia
Sustainable Ocean Fund w 2019 roku, który finansuje morskie i przybrzeżne
projekty zrównoważonego rozwoju, a także fundusz Land Degradation Neutrality, finansujący przede wszystkim rozwój plantacji kawy w Peru wraz
z małymi spółdzielniami.
Społecznie odpowiedzialna strategia inwestycyjna BNP Paribas Cardif obejmuje również odpowiedzialne zarządzanie inwestycjami w nieruchomości.
Ubezpieczyciel nadal stosuje bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie
ochrony środowiska w odniesieniu do swoich nieruchomości we Francji,
zobowiązując się do zmniejszenia zużycia energii o 30% do końca 2020 roku.

BNP PARIBAS CARDIF
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Olivier Héreil

Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania aktywami, BNP Paribas Cardif

“Wierzymy, że ubezpieczyciele mają do
odegrania pewną rolę w zakresie wspierania
transformacji energetycznej i inicjatyw
ekologicznych. Jako inwestor instytucjonalny
będziemy kontynuować nasze starania w
walce z globalnym ociepleniem, jednocześnie
osiągając dobre wyniki finansowe i działając
w duchu społecznej odpowiedzialności.”

Private equity: aby inwestycje miały znaczenie
Po sukcesie produktów z funduszem kapitałowym z udziałem kapitału prywatnego (private equity)
proponowanych klientom BNP Paribas Banque Privée od 2016 roku, BNP Paribas Cardif wprowadził podobny
produkt inwestycyjny dla klientów niezależnych doradców finansowych oraz klientów o wysokiej wartości
netto banków prywatnych, firm zarządzających aktywami i platform brokerskich będących partnerami AEP,
marki handlowej BNP Paribas Cardif. To nowe narzędzie inwestycyjne przyczynia się do rozwoju nienotowanych
na giełdzie średnich przedsiębiorstw francuskich i europejskich, stanowiąc istotne źródło finansowania na
każdym etapie ich rozwoju. Oferty te odzwierciedlają zaangażowanie BNP Paribas Cardif w dostarczanie
klientom rozwiązań inwestycyjnych, które nadają znaczenie ich strategiom oszczędnościowym.

BNP PARIBAS CARDIF
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“W środowisku
charakteryzującym się
niskimi, a nawet
ujemnymi stopami
procentowymi, nadal
wspieramy naszych
klientów przez dłuższy
czas, zapewniając
dostęp dostosowany do
ich indywidualnych
profili i sytuacji.”

Ostatnim kluczowym elementem tej strategii SRI jest
rozwijanie odpowiedzialnych inwestycji typu unit-linked. BNP Paribas
Cardif oferuje swoim klientom możliwość bezpośredniego inwestowania w produkty SRI, w szczególności za pośrednictwem instrumentów związanych z funduszem kapitałowym. Ubezpieczyciel jest
pionierem w tej dziedzinie, który już w 2008 r. uruchomił pierwsze
fundusze o tematyce społecznej i ekologicznej kwalifikujące się do
włączenia do umów inwestycyjnych w zakresie ubezpieczeń na życie.
Ubezpieczyciel stale wzbogaca swoją ofertę “unit-linked” w ramach
inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI) i zarządza obecnie
6,7 mld euro zainwestowanymi w aktywa powiązane z jednostkami
uczestnictwa, które zostały ocenione jako “inwestycje odpowiedzialne
społecznie”, co stanowi wzrost o 73% w porównaniu z 2018 r.

Cyfrowe rozwiązania dla lepszej obsługi klienta

Innowacje w zakresie rozwiązań oszczędnościowych są również
stymulowane przez przyspieszoną cyfryzację. BNP Paribas Cardif
angażuje się w nowe nawyki konsumpcyjne, ponieważ klienci oczekują
natychmiastowej reakcji i rozpatrywania spraw bez użycia papierowych druków. Obsługa klienta musi być dostosowana do tych nowych
oczekiwań. W 2019 roku opracowano szereg projektów mających
na celu podniesienie poziomu obsługi klientów. Aż 50% informacji
wysyłanych każdego roku do klientów posiadających produkty
oszczędnościowe we Francji odbywa się bez użycia papieru. Brak papieru
oznacza również automatyczną integrację danych z systemami informatycznymi i zarządzania ubezpieczyciela. Ponadto, BNP Paribas Cardif
wprowadził podpisy elektroniczne używane przy przystępowaniu do
polis na życie u wszystkich swoich partnerskich dystrybucyjnych we
Francji. Samoobsługa, dająca klientom wybór w zakresie samodzielnej
realizacji operacji, również rozwija się w stałym tempie. W 2019 roku
BNP Paribas Cardif France zdigitalizował subskrypcje, sprzedaż
i zakupy dla swoich podstawowych umów na produkty oszczędnościowe
i emerytalne dystrybuowanych przez niezależnych doradców finansowych we Francji. Cały ten postęp jest odpowiedzią na oczekiwania
dotyczące większej prostoty i przejrzystości.

Fabrice Bagne

Dyrektor na Francję, BNP Paribas Cardif

USTAWA PACTE O OSZCZĘDNOŚCIACH
EMERYTALNYCH
Wprowadzona niedawno
we Francji ustawa PACTE
otwiera nowe perspektywy dla
oszczędności emerytalnych
w kraju. Prawodawstwo odnosi
się do kwestii pojawiających
się we współczesnym
społeczeństwie w związku
z dłuższą i bardziej
zróżnicowaną karierą
zawodową, jak również
wydłużeniem średniej długości
życia. Opcje oszczędzania na
emeryturę są teraz bardziej
atrakcyjne, ponieważ są
prostsze, jest ich mniej
i są bardziej ujednolicone.
BNP Paribas Cardif wraz
z partnerami dystrybucyjnymi
angażuje swoją wiedzę
i doświadczenie, aby
doradzać klientom w zakresie
optymalnych wyborów
i wspierać ich
w przygotowaniach do
wspaniałej emerytury.

BNP Paribas Cardif od dawna
jest głównym graczem na rynku
oszczędności emerytalnych,
proponując indywidualne i
zbiorowe rozwiązania w zakresie
oszczędności emerytalnych,
jak również pracownicze plany
oszczędnościowe poprzez swą
spółkę joint venture Épargne &
Retraite Entreprises. W 2019
roku ubezpieczyciel wprowadził
swą kompleksową propozycję
wspierającą klientów po
uchwaleniu ustawy PACTE.
Uruchomiono nowe plany
oszczędności emerytalnych
PER we wszystkich sieciach
dystrybucyjnych oraz stworzono
program szkoleniowy dla
pracowników i dystrybutorów.
Dla klientów przygotowano
również dedykowane usługi
i narzędzia, w tym stronę
informacyjną o oszczędnościach
emerytalnych
la-retraite-en-clair.fr.
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6.7

miliardów euro
zainwestowanych w aktywa
związane z jednostkami uczestnictwa,
ocenione jako “inwestycje odpowiedzialne
społecznie”, co stanowi wzrost o 73%
w porównaniu z rokiem 2018.

Technologia do testowania nowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń
Innym ważnym aspektem innowacji w zakresie produktów oszczędnościowych jest testowanie nowych kanałów dystrybucyjnych, które
wykorzystują sztuczną inteligencję. Jednym z przykładów jest internetowa oferta ubezpieczeń na życie wykorzystująca doradcę-robota,
opracowana przez Gambit Financial Solutions. W przypadku produktu
Birdee Vie, robot kieruje klientów do umowy ubezpieczenia na życie dopasowanej do ich profilu, celów oszczędnościowych i poziomu tolerancji ryzyka. Wprowadzenie algorytmów przy produktach oszczędnościowych stanowi innowacyjną odpowiedź technologiczną na nowe
zastosowania, takie jak inicjatywa PowerYOUnit opracowana przez
BNP Paribas Cardif we Włoszech (zob. zielona ramka po prawej).

BNP PARIBAS CARDIF
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PowerYOUnit: dynamiczne
spersonalizowane
zarządzanie
Zastosowanie algorytmów w produktach
oszczędnościowych to postęp technologiczny,
który przynosi bezpośrednie korzyści klientom.
BNP Paribas Cardif wdrożył tę innowację
we współpracy z włoskim startupem FNZ
z wykorzystaniem produktu o nazwie
PowerYOUnit. To ubezpieczenie na życie
z funduszem kapitałowym daje
oszczędzającym lepszy wgląd w inwestycje
bazowe w ich umowie i pozwala im
na dostosowanie ich kombinacji do
swych konkretnych wymagań. Mogą oni
spersonalizować, chronić i optymalizować
swoje inwestycje, aby odzwierciedlały taki
profil ryzyka/zysku, jaki chcą. Algorytm
integruje zdefiniowaną strategię inwestycyjną
i wysyła alerty, gdy zmiana w portfelu odbiega
od przyjętej strategii. Dla przykładu, gdy udział
akcji przekracza 70%, algorytm automatycznie
sugeruje sprzedaż niektórych akcji.
Ubezpieczający mogą oczywiście modyfikować
strategię inwestycyjną i poziom ekspozycji
na ryzyko, biorąc pod uwagę rekomendacje
swojego doradcy, odzwierciedlające cykl życia
inwestycji. PowerYOUnit zmienia sposób,
w jaki BNP Paribas Cardif chroni swoich
klientów, łącząc technologię i konsultacje
z doradcą, aby w pełni dostosować swoje
rozwiązania inwestycyjne do indywidualnych
potrzeb.
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Cyfrowy ekosystem
optymalizujący
sprzedaż ubezpieczeń
CYFROWA ŚCIEŻKA ZAKUPOWA

TAJWAN
Spółka BNP Paribas Cardif
na Tajwanie jest liderem
w dziedzinie bancassurance,
współpracując z 23 bankami
i instytucjami finansowymi
z 38 działających na wyspie.
Aktywnie skupia się na wdrażaniu
technologii pozwalającej lepiej
obsługiwać swoich partnerów
i ich klientów końcowych.

Projektowanie cyfrowego
procesu zakupu,
który tworzy proste, intuicyjne
doświadczenie zarówno dla
doradców finansowych jak
i klientów końcowych - BNP
Paribas Cardif na Tajwanie
sfinalizował ten ambitny
projekt w 2019 roku.

O

pracowanie platformy cyfrowej jest idealnym
sposobem na osiągnięcie kluczowych priorytetów:
zwiększenie wartości usług świadczonych na rzecz
partnerów i klientów, zwiększenie efektywności
operacyjnej i poprawienie sprawności. BNP Paribas
Cardif podjął to wyzwanie, aby spełnić oczekiwania dwóch
interesariuszy: klientów końcowych i doradców finansowych, którzy
zajmują się dystrybucją produktów ubezpieczyciela. Ta ważna
inicjatywa, nazwana “Sales Enabler”, zakończyła się niedawno
wdrożeniem w pełni zintegrowanej platformy.

Technologia oparta na API

W celu realizacji projektu, BNP Paribas na Tajwanie nawiąUSŁUGA
zał współpracę ze startupem Zhong An, chińskim liderem
DOSTĘPNA
w dziedzinie InsurTech. Celem było opracowanie interfejsu
programowania aplikacji, czyli API, który umożliwia
automatyczną komunikację niezależnych systemów inforw połączeniu z bezpieczną
archiwizacją danych.
matycznych, upraszczając w ten sposób ścieżkę użytkownika.
Platforma oferuje kilka niezwykle pomocnych usług
cyfrowych dla partnerów - automatyczne generowanie
propozycji sprzedaży, zatwierdzanie transakcji online, śledzenie w czasie
rzeczywistym oraz weryfikację warunków ubezpieczenia - a także dla
klientów końcowych (np. e-subskrypcja i webchat).

24/7

Pozytywne wskaźniki wydajności

Sfinalizowane w 2018 roku rozwiązanie rozpoczęło komercyjną obsługę
z pierwszym partnerem finansowym w 2019 roku, uzyskując doskonałe
opinie handlowe. Czas przetwarzania polis ubezpieczeniowych został
skrócony o 95% dzięki cyfryzacji. Po osiągnięciu tak pozytywnych wyników,
BNP Paribas Cardif jest teraz gotowy do wdrożenia platformy z kilkoma
nowymi partnerami, dodając jednocześnie nowe funkcje.
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Pomagamy naszym
partnerom się wyróżnić
Projekt platformy cyfrowej
uwzględniał oczekiwania
partnerów finansowych BNP
Paribas Cardif na Tajwanie.
Rozwiązania te są dostosowane
do ich własnych strategii
cyfrowych. Poza wzrostem
wydajności, cyfryzacja daje
naszym partnerom szansę na
wyróżnienie się i pozwala im
na pogłębienie zaangażowania
zmotywowanych zespołów wokół
tej nowej oferty.

See See Ooi

Dyrektor na Azję, BNP Paribas Cardif

“Ta platforma wyraźnie
napędza rozwój, czyniąc
sprzedaż ubezpieczeń
bardziej efektywną.
To całkowicie zmienia zasady
gry w porównaniu
z konwencjonalną sprzedażą
ubezpieczeń. Nasze
rozwiązanie nie
wykorzystuje papierowych
formularzy i zapewnia
znaczną oszczędność czasu
naszym partnerom, jak
i zwiększone
bezpieczeństwo, ponieważ w
100% zdigitalizowany proces
eliminuje źródła błędów,
zapewniając jednocześnie
bezpieczeństwo transakcji.”

95%

szybsze przetwarzanie polis
klientów dzięki wdrożeniu nowej
platformy cyfrowej.
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Sojusz obsługujący
9 milionów klientów
SCOTIABANK

AMERYKA ŁACIŃŚKA
BNP Paribas Cardif jest obecny
w Ameryce Łacińskiej od 20 lat
i ma tam silną pozycję w wielu
krajach. Strategiczny sojusz
podpisany ze Scotiabank w 2019
roku stanowi decydujący kamień
milowy w rozwoju ubezpieczyciela
w tym regionie. Umowa ta obejmuje
kraje w strefie wolnego handlu
Sojuszu Pacyficznego.

Dwa zespoły
do kierowania
strategicznym
sojuszem

W 2019 roku BNP Paribas Cardif podpisał 15-letni strategiczny sojusz ze
Scotiabank na rzecz rozwoju rozwiązań ubezpieczeniowych w czterech
krajach Ameryki Łacińskiej: Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru. Dzięki wiedzy
i doświadczeniu BNP Paribas Cardif w zakresie technologii cyfrowych
i analityki, bank kanadyjski dostarczy swym klientom innowacyjne
rozwiązania ochronne i nowe doświadczenia.

Zarówno BNP Paribas
Cardif jak i Scotiabank
utworzyły w ramach swych
organizacji zespoły, które
mają prowadzić współpracę
pomiędzy partnerami
w ramach tego strategicznego
sojuszu. Oba te zespoły
będą miały podobny system
zarządzania zarówno na
poziomie poszczególnych
krajów, jak i na poziomie
regionalnym oraz będą
uwzględniały zarządzanie
ryzykiem na wszystkich
poziomach.

S

cotiabank - bank obsługujący cały kontynent - jest
trzecim co do wielkości bankiem w Kanadzie i wiodącym dostawcą usług finansowych w obszarze Sojuszu
Pacyficznego, który obejmuje Chile, Kolumbię, Meksyk
i Peru. Scotiabank poszukiwał partnera w tych czterech
krajach, który byłby w stanie zaproponować ochronę i rozwiązania
ubezpieczeniowe dla wszystkich jego klientów. Wybrał BNP Paribas
Cardif ze względu na jego wiedzę i doświadczenie
w zakresie technologii cyfrowej i analityki oraz zdolność
do dostarczania rozwiązań zorientowanych na klienta.
Szybka reakcja i profesjonalizm zespołów ds. zgodności
MILIONÓW
regulacyjnej w BNP Paribas Cardif również miały zasadklientów Scotiabank będzie
miało dostęp do ubezpieczeń
nicze znaczenie dla decyzji Scotiabank, aby zaanochronnych dzięki temu
gażować się w długoterminowe partnerstwo. Działający
strategicznemu sojuszowi w
Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru.
od początku listopada 2019 roku sojusz strategiczny
umożliwił wprowadzenie na rynek wielu produktów
ochronnych, w tym ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń
właścicieli domów i ochrony osobistej. Współpraca opiera się na
czterech filarach: cyfrowym, propozycji wartości dla klienta, danych
i analizie oraz na wynikach sprzedaży.

Julien Hautière-Rey
Dyrektor ds. sojuszu ze Scotiabank
w BNP Paribas Cardif

9

“Zespoły ze Scotiabank
i BNP Paribas Cardif
wspólnie pracują nad
tworzeniem
produktów, jak
również nad integracją
zasobów cyfrowych
i analiz,
z poszanowaniem
kultur obu grup.”

Unikalne doświadczenie cyfrowe

Ważne było, aby zaoferować klientom Scotiabank unikalne doświadczenie cyfrowe dla wszystkich ich potrzeb ubezpieczeniowych,
biorąc pod uwagę nowe zastosowania i nawyki. Produkty, usługi
i narzędzia cyfrowe zostały stworzone wspólnie ze Scotiabank,
aby zapewnić pełną satysfakcję klientom, którzy oczekują coraz
szybszej reakcji i przejrzystości.
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Atrakcyjna propozycja wartości dla klientów
Drugim filarem sojuszu ze Scotiabank jest zwiększenie wartości dla
klientów, aby budować lojalność na każdym kroku ścieżki klienta.
Po podpisaniu polisy klienci otrzymują telefon powitalny wyjaśniający
sposób funkcjonowania ich ochrony ubezpieczeniowej oraz
spersonalizowaną wiadomość z linkiem do strony internetowej
BNP Paribas Cardif. Klienci korzystają z kompletnego ekosystemu
przez cały okres trwania umowy, co pomaga zapobiegać zagrożeniom.
Tego typu platforma została stworzona w Kolumbii dla ubezpieczeń
na wypadek utraty pracy. Proponuje ona usługi pomagające
ubezpieczonym w powrocie na rynek pracy, co stanowi przełomową
innowację w Ameryce Łacińskiej (zob. str. 30/31).

Personalizacja dzięki danym

Trzecim filarem sojuszu jest analiza danych, umożliwiająca
proponowanie klientom spersonalizowanych produktów, które
odzwierciedlają ich profil i potrzeby. Ponadto, dane pomagają zaproponować rozwiązania dokładnie w czasie, kiedy będą najbardziej
potrzebne. Specjaliści od analizy danych i eksperci biznesowi
pracują wspólnie nad analizą informacji w celu stworzenia wartości dla klientów. Dane sprawiają, że usługi są naprawdę użyteczne dla klientów. Przykładowo, w przypadku ubezpieczenia
na wypadek utraty pracy opracowane algorytmy umożliwiają
przesyłanie spersonalizowanych ofert pracy do ubezpieczonych,
z uwzględnieniem ich CV i zmian na rynku pracy w ich sektorze.

Skuteczniejsza sprzedaż ubezpieczeń

Scotiabank wiodący bank
w obu Amerykach

“Nasz regionalny sojusz
strategiczny wyznacza
początek nowego etapu dla
działalności
ubezpieczeniowej na
naszych głównych rynkach
w Ameryce Łacińskiej,
oferując naszym klientom
kompleksową
i wartościową ofertę
wykorzystującą technologię
cyfrową. Jesteśmy
podekscytowani na myśl
o współpracy
z BNP Paribas Cardif, która
zapewni rozwiązania
prawdziwie zorientowane
na klienta.”
Ignacio Deschamps

Szef Grupy, Bankowość międzynarodowa
i transformacja cyfrowa w Scotiabank.

Wreszcie, czwarty filar - wyniki sprzedaży, skłonił obu partnerów
do wspólnego wprowadzenia strategii sprzedaży wielokanałowej.
Podczas gdy wszystkie stworzone produkty są dostępne online,
nadal są one sprzedawane w oddziałach banków. Celem jest
zwielokrotnienie punktów kontaktowych i kanałów dystrybucji,
aby umożliwić klientom wybór oferty ubezpieczeniowej, która jest
najlepiej dopasowana do ich potrzeb. Na bardzo konkurencyjnym
rynku latynoamerykańskim, handlowcy Scotiabank przyjęli podejście zorientowane na jakość w celu zaspokojenia i przewidywania
potrzeb klientów – taka strategia jest niezbędna, aby zagwarantować zarówno satysfakcję jak i lojalność.

Scotiabank jest
międzynarodowym
kanadyjskim bankiem
i wiodącym dostawcą
usług finansowych w obu
Amerykach. Ma 25 milionów
klientów, w tym 12 milionów
w Ameryce Łacińskiej, gdzie
posiada 1500 punktów
sprzedaży. Scotiabank jest
szczególnie silnie obecny
w Chile, Kolumbii, Meksyku
i Peru.

Bancassurance posiada znaczny potencjał
wzrostu w Ameryce Łacińskiej
Współpracując ze swoim partnerem, BNP Paribas Cardif zainwestował w szkolenie
dla zespołów sprzedażowych, zwiększając jednocześnie świadomość pracowników
na temat modelu bancassurance. Bancassurance ma ogromny potencjał wzrostu
w Ameryce Łacińskiej, regionie, w którym 70% populacji nie ma ubezpieczenia.
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Strategiczne partnerstwo
w obszarze cyfrowych
ubezpieczeń dla zwierząt
domowych
SAINSBURY’S BANK I CARDIF PINNACLE

WIELKA BRYTANIA
Cardif Pinnacle, spółka zależna
BNP Paribas Cardif, rozwija produkty
i usługi dla rynku ubezpieczeń
- w szczególności dla zwierząt
domowych w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii, w 2019 roku, Cardif Pinnacle i Sainsbury’s Bank
połączyły siły w celu ponownego uruchomienia ubezpieczenia dla zwierząt
domowych w banku Sainsbury’s i zobowiązały się do nawiązania
długoterminowej relacji partnerskiej.

HISTORIE BIZNESOWE

O

ferowanie rozwiązań cyfrowych z usługami zorientowanymi na klienta
i zaangażowanie etycznego wykorzystania danych jest kluczowym
elementem rozwoju strategicznego w Wielkiej Brytanii. W ofercie
Cardif Pinnacle znalazł się zespół ekspertów, sprawna wycena oraz
model partnerstwa oparty na ścisłej współpracy, który będzie obejmował produkty i usługi z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla zwierząt domowych
w połączeniu z innowacyjną cyfrową ścieżką klienta.
Stosując takie podejście Cardif Pinnacle połączył siły z Sainsbury’s Bank
w celu zbudowania kompleksowej oferty cyfrowego ubezpieczenia zwierząt
domowych, która odpowiada na potrzeby klientów banku Sainsbury’s korzystaGOSPODARSTW
jących z ubezpieczenia pupila w Wielkiej Brytanii.

40%

DOMOWYCH
W WIELKIEJ BRYTANII

Szczególnie wymagający rynek lokalny

posiada zwierzaka. W 2019 roku,

w kraju było już 9 milionów psów
W Wielkiej Brytanii rynek ubezpieczeń jest rynkiem bardzo dynamicznym
i 7,5 miliona kotów.
i konkurencyjnym. Partnerzy oczekują innowacyjnych propozycji ubezpieczeniowych, dostosowanych do potrzeb klienta i budujących jego lojalność.
W tym kontekście ubezpieczyciele muszą wyjść poza klasyczną ofertę ubezpieczeniową i zbudować innowacyjny pakiet produktów i usług oraz w pełni cyfrową
ścieżkę zakupową klienta. Aby odnieść sukces na rynku, kluczowe jest zapewnienie
konkurencyjnych cen, poprzez różne sposoby dystrybucji, kanały, które można regulować niemalże w czasie rzeczywistym. W skrócie, usługi świadczone są na najwyższym
poziomie we wszystkich aspektach oferty ubezpieczeniowej.

Usługi assistance zawarte
w umowie ubezpieczenia
Produkt ubezpieczeniowy dla zwierząt
domowych zapewnia wszystkim klientom
bezpłatny dostęp do całodobowej infolinii
weterynaryjnej, pod którą wykwalifikowani
pielęgniarze i pielęgniarki weterynaryjne
udzielają klientom porad i wskazówek
dotyczących zdrowia ich pupilów, aby
zapewnić właścicielom zwierząt domowych
spokój ducha. Usługa ta obejmuje również
porady behawioralne i żywieniowe,
wsparcie psychologiczne i poradnictwo
w przypadku śmierci zwierzęcia
domowego. Ta usługa jest świadczona za
pośrednictwem telefonu, internetu i czatu
wideo i jest automatycznie zawarta
w umowie ubezpieczeniowej. Pozwala ona
ubezpieczonemu na skontaktowanie się
w każdej chwili z pracownikiem służby
weterynaryjnej, aby niezwłocznie zająć
się jego problemami.
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W pełni cyfrowa ścieżka klienta

Opracowana propozycja ubezpieczenia zwierząt domowych opiera się na w pełni cyfrowej ścieżce klienta zarówno przy zakupie
ubezpieczenia jak i przy rozpatrywaniu roszczeń. Pozwala to klientowi na swobodną interakcję z ubezpieczycielem, w dowolnym
momencie, poprzez portal klienta. Celem jest zaspokojenie potrzeb
klientów w szybki i prosty sposób. Pozwala to również klientowi
poprosić ubezpieczyciela o bezpośredni kontakt z jego gabinetem
weterynaryjnym w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających szybkie rozpatrzenie jego roszczenia.

“Uczciwe i etyczne
wykorzystanie danych
jest podstawą naszego
podejścia i zapewnia naszym
klientom i partnerom
doświadczenia najlepsze
w swojej klasie.“
Marie Haderer

Dane na usługach klienta

Cardif Pinnacle stawia etyczne wykorzystanie danych w centrum
swojej strategii i chce, aby służyły one jego klientom. Zespoły
składające się z aktuariuszy i analityków danych pracują wspólnie
nad opracowaniem modeli wyceny, które umożliwią im dostarczenie
klientowi konkurencyjnej oferty dostosowanej do każdego indywidualnego profilu ryzyka.

Dane wspierające efektywność operacyjną

Cardif Pinnacle wykorzystał swoje doświadczenie w zakresie technologii cyfrowych, aby poprawić wydajność operacyjną i skrócić
czas rozpatrywania roszczeń poprzez reorganizację i automatyzację
procesów. Codzienne raportowanie za pomocą narzędzia do wizualizacji danych pozwala na uproszczone, ale skuteczne monitorowanie aktywności i wydajności.

Ambitne partnerstwo

“Cieszymy się, że
możemy współpracować
z Sainsbury’s Bank, aby
zapewnić cyfrową ofertę
odpowiadającą na coraz
większe i zróżnicowane
potrzeby klientów.“
Andrew Wigg,

Prezes Zarządu Cardif Pinnacle.
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Sainsbury’s Bank chce zostać ubezpieczycielem zwierząt domowych
z wyboru dla około 6 mln ich właścicieli spośród klientów banku. Cel
ten zostanie osiągnięty dzięki współpracy Cardif Pinnacle z danymi
z Nectaru i jego dystrybucją w celu stworzenia unikalnych propozycji
cen i doświadczeń, które przyciągają, nagradzają i zatrzymują lojalnych klientów Sainsbury.

Wiceprezes, Główny aktuariusz
i analityk Cardif Pinnacle

75

%

klientów
z Wielkiej
Brytanii
jest zainteresowanych kupnem
produktów ubezpieczeniowych
dla zwierząt domowych
z dożywotnią ochroną.

O Sainsbury’s Bank
Sainsbury’s był pierwszym dużym supermarketem, który otworzył bank w Wielkiej
Brytanii w lutym 1997 roku. Portfel produktów finansowych obejmuje karty
kredytowe, produkty oszczędnościowe i kredytowe, jak również gotówkę na podróż,
produkty ubezpieczeniowe dla samochodu, domu, zwierząt domowych, podróżne
oraz ubezpieczenia na życie, które są dostarczane online i przez telefon.
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Analityka danych
rewolucjonizuje rynek
samochodów używanych
EASICARE

EUROPA
Icare, spółka zależna BNP Paribas
Cardif założona we Francji
w 1983 roku, jest specjalistą
w zakresie ubezpieczeń od awarii
mechanicznych i umów serwisowych
dla nowych i używanych pojazdów.
Międzynarodowe centrum
eksperckie BNP Paribas Cardif - Icare
rozwija się w Europie od 2016 roku.

Icare zaprojektował aplikację
Easicare dla dilerów
samochodowych. W oparciu
o anonimowe dane
ubezpieczyciela, nowa usługa
dostarcza klientom
nieocenionych informacji na
temat zakupu używanego
samochodu (częstotliwość
awarii, średni koszt naprawy,
itp.). Opracowany w 2019 roku
prototyp aplikacji został
wypuszczony na rynek francuski
w marcu 2020 roku.

I

care, firma specjalizująca się w gwarancjach na uszkodzenia mechaniczne i umowach serwisowych, stworzyła bazę danych zawierającą informacje o około dwóch milionach pojazdów, które są na
tyle aktualne, że mają istotną wartość. Jako pionier w tym sektorze,
Icare wykorzystuje tę masę danych do analizy rynku samochodów
używanych. Kiedy dilerzy samochodowi oferują nabywcom nowych samochodów przyjęcie w rozliczeniu ich obecnego pojazdu, muszą
przewidzieć koszt przygotowania takiego używanego samoMając
chodu do odsprzedaży, jak również koszt wszelkich niezbędnych napraw. Jest to szczególnie ważne, gdy używany pojazd
DOŚWIADCZENIA
nie jest tej samej marki co ich sieć dilerska. Informacje te są
w zakresie rozszerzonych
niezbędne, aby umożliwić sprzedaż niezawodnego używagwarancji na pojazdy Icare
nego samochodu, który zadowoli nowego właściciela. Aby
stanowi punkt odniesienia
na swoich rynkach w trzech
sprostać tej potrzebie, aplikacja Easicare korzysta z bazy
segmentach: ubezpieczeń,
danych Icare, aby ułatwić klientom podjęcie decyzji.
zarządzania procesem

37 lat

Podłączenie się do kopalni danych

W projekcie tym wykorzystano wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin. Zespoły IT stworzyły bazę danych, specjaliści od data science
wnieśli swój wkład w analizę danych, natomiast UX designerzy stworzyli atrakcyjny, łatwy w obsłudze interfejs. Aplikacja opracowana przez
te zespoły działa na wielu urządzeniach, zapewniając bezproblemowy
dostęp na różnych ekranach używanych przez klientów - w telefonach,
tabletach, itp. Prototyp aplikacji został uruchomiony w marcu 2020 r.
na portalu Myicare dla dilerów i warsztatów samochodowych. Usługa
jest stopniowo wzbogacana zarówno pod kątem użytkowania przez producentów samochodów, jak i klientów końcowych, a plan wdrożenia
obejmuje Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Portugalię i inne kraje.
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Jakość i niezawodność
pojazdów używanych jest
coraz bardziej uznawana,
co pobudza wzrost w tym
segmencie rynku. W 2019
roku we Francji sprzedano
rekordową liczbę 5,8 miliona
używanych samochodów.

serwisowym i pomocy drogowej.

Easicare dostarcza użytecznych wskaźników przy podejmowaniu decyzji o zakupie samochodu, takich jak częstotliwość awarii
pojazdów dla różnych modeli i wersji w zależności od ich przebiegu,
lista najczęściej wymienianych części lub średni koszt naprawy według
modelu i wersji.

Przyjazny dla użytkownika interfejs na różne urządzenia

Pojazdy używane:
rynek wzrostu

Cyril Petit

Prezes Zarządu Icare

“Jako eksperci w zakresie
awarii mechanicznych
jesteśmy w stanie
dostarczyć istotnych
informacji dla wszystkich
uczestników transakcji
dotyczących samochodów
używanych, zapewniając
tym samym istotne
zabezpieczenie przy
podejmowaniu decyzji
o zakupie.”

700,000
pojazdów ubezpieczonych
przez Icare we Francji.
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Zintegrowana platforma
w centrum oferty
ubezpieczeniowej
ROZWIĄZANIA CYFROWE

KOLUMBIA
Kolumbia, licząca 50 milionów
mieszkańców, znajduje się wśród
krajów Ameryki Łacińskiej,
w których BNP Paribas Cardif
zapewnia podstawowe rozwiązania
ubezpieczeniowe dla ochrony życia
codziennego.

Platforma usługowa
stworzona wokół polisy
ubezpieczeniowej na
wypadek utraty pracy
ilustruje, jak BNP Paribas Cardif
nieustannie wprowadza
innowacje i współpracuje ze
swoimi partnerami, proponując
kompletny ekosystem
rozwiązań i tworząc wartość
dodaną dla klientów.

U

łatwianie bliskich relacji między ubezpieczycielem
a klientami jest szczególnie trudne w regionie,
w którym niewiele osób ma dostęp do ubezpieczenia.
W Kolumbii, BNP Paribas Cardif wprowadził innowacje,
aby sprostać temu wyzwaniu. W Kolumbii, podobnie
jak w wielu krajach Ameryki Łacińskiej - regionu, w którym około
70% ludności nie ma ubezpieczenia - niewiele osób posiada ochronę
ubezpieczeniową. Aby umożliwić osobom fizycznym lepszą ochronę,
pierwszym krokiem było stworzenie zaufania i przejrzystości wokół
produktów ubezpieczeniowych. BNP Paribas Cardif osiągnął to dzięki
trzyetapowemu podejściu.

Przebudowana oferta
aby zwiększyć zaufanie
Przed zaprojektowaniem swojej zintegrowanej
platformy, BNP Paribas Cardif w Kolumbii
całkowicie zrewidował swoją ofertę
ubezpieczenia od utraty pracy, aby ją uprościć
i lepiej dopasować do potrzeb klienta, włącznie
z rozszerzeniem warunków ubezpieczenia
i mniejszą liczbą wyłączeń. Celem było również
uczynienie oferty bardziej zrozumiałą
i klarowną poprzez użycie języka zrozumiałego
dla większości ludzi. Poprawa przejrzystości
zwiększyła tym samym zaufanie, co jest
niezbędnym pierwszym krokiem w kierunku
wprowadzenia platformy.

Aby wrażenia z cyfrowej podróży były fascynujące

Pierwszym krokiem było przekształcenie produktu. Lokalna spółka
zależna całkowicie zmieniła swoją ofertę ubezpieczeniową, aby
uczynić ją prostszą i bardziej zrozumiałą (zob. obok). Drugim krokiem była cyfryzacja, która zapewniła klientom dostęp do ścieżki
cyfrowej, aby upewnić się, że rozumieją oni różne aspekty zakupionego produktu ubezpieczeniowego. Zespoły skupiły się
również na jeszcze sprawniejszej obsłudze klienta dzięki
BNP Paribas Cardif
powiadomieniom tekstowym i intuicyjnemu, spersonalidziała w Kolumbii od
zowanemu interfejsowi cyfrowemu.

Ubezpieczenie jako platforma

Fernando Loaiza

Dyrektor Działu Marketingu i Innowacji, BNP Paribas Cardif w Kolumbii

10 lat

“Platforma oferuje rozwiązanie Guru
Talent, które np. stosuje sztuczną
inteligencję, aby zasugerować
klientowi skorzystanie ze szkolenia
w celu nabycia umiejętności
poszukiwanych obecnie na rynku
pracy. Algorytm analizuje CV
ubezpieczonego - wykształcenie,
szkolenia, doświadczenie i automatycznie kieruje go do kursów
dopasowanych do jego profilu.“

I LICZY JUŻ PONAD
8 MILIONÓW
KLIENTÓW
POSIADAJĄCYCH
POLISY.

Po poszerzeniu oferty wartości dla klienta, BNP Paribas
Cardif w Kolumbii postanowił pójść jeszcze dalej, testując
nową koncepcję: ubezpieczenie jako platformę. Ten trzeci
etap doprowadził do stworzenia platformy z szeregiem
usług, budując tym samym kompletny ekosystem wokół
ubezpieczenia od utraty pracy. Platforma oferuje pracownikom i
osobom samozatrudnionym spersonalizowane doradztwo w zakresie
przygotowania CV, oceny umiejętności i wsparcia przy podnoszeniu
kwalifikacji i poszukiwaniu pracy. Strona zawiera również punkty
odniesienia w zakresie odszkodowań. Projekt został zrealizowany
z udziałem najlepszych ekspertów w tych różnych dziedzinach.
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Gwarantowana wymiana telefonu komórkowego w ciągu 24 godzin

Zapewniamy usługi
i ochronę na najwyższym
poziomie wraz z Orange
ORANGE

FRANCJA
Orange jest jednym z wiodących
operatorów telekomunikacyjnych
na świecie. Będący liderem we
Francji Orange wybrał BNP Paribas
Cardif, aby zapewnić ochronę
ubezpieczeniową dla smartfonów,
tabletów i podłączonych urządzeń
francuskich klientów.

Od sierpnia 2018 roku we
współpracy z BNP Paribas Cardif,
Orange oferuje klientom
kompleksowe i elastyczne
rozwiązania ubezpieczeniowe
chroniące ich smartfony, tablety
i podłączone do nich przedmioty
w przypadku ich uszkodzenia lub
kradzieży. Kluczową korzyścią jest
gwarancja wymiany urządzenia
w ciągu 24 godzin od momentu
uznania reklamacji. Ścieżka zakupowa
klienta jest prosta i w pełni cyfrowa,
od subskrypcji po obsługę reklamacji.

O

Najwyższym priorytetem jest skuteczna odpowiedź w momencie zgłoszenia roszczenia. W przypadku uszkodzenia lub
kradzieży, klienci mogą złożyć reklamację online za pomocą
interfejsu, który jest idealnie zintegrowany z ekosystemem
Orange, lub telefonicznie. Otrzymują oni potwierdzenie, że
roszczenie zostało zatwierdzone w ciągu kilku godzin. Jest to
pierwsza oferta ubezpieczeniowa na rynku, która systemowo
proponuje wymianę, nawet przed wizualną diagnostyką telefonu. Po zatwierdzeniu reklamacji, klienci mają gwarancję, że
w ciągu 24 godzin będą mieli do dyspozycji równoważny telefon zastępczy, dostępny w punkcie odbioru. Ubezpieczenie to
jest również ekologicznie odpowiedzialne dzięki łańcuchowi
przetwarzania, który odnawia 90% uszkodzonych telefonów,
pomagając dbac o środowisko naturalne.

ferta ubezpieczeniowa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, jako że w ciągu zaledwie 18
miesięcy ponad 600 tys. klientów Orange przystąpiło
do ubezpieczenia “Orange 24 Hours”. Aby chronić
klientów - osoby fizyczne, małe firmy
i floty pojazdów firmowych przed codziennym ryzykiem,
Orange i BNP Paribas Cardif wprowadziły proste rozwiązanie
ubezpieczeniowe dostosowane do dzisiejszego stylu życia.
USZKODZONYCH
Urządzenia mobilne stały się istotną częścią życia konsuTELEFONÓW JEST
NAPRAWIANYCH.
mentów. Prawie trzy czwarte Francuzów posiada smartfon, a korzystanie z Internetu przez telefony komórkowe
przekracza już połączenia z komputerów. Co więcej, jedna
czwarta zakupów online jest dokonywana za pomocą smartfona lub
tabletu. Średni koszt smartfona wynosi 326 euro, a 90% telefonów
jest kupowanych jako nowe.

90%

W pełni cyfrowa ścieżka dla jeszcze lepszej obsługi klienta

Orange i BNP Paribas Cardif stawiają wrażenia klienta w centrum
swojej oferty. Produkt ubezpieczeniowy stworzony dla Orange jest
wielokanałowy i można go zakupić w 500 sklepach Orange we Francji,
w Internecie (orange.fr i sosh.fr) lub przez telefon. Obsługa klienta
jest również bardzo płynna: zarówno subskrypcja, jak i zgłaszanie
roszczeń przebiegają niezwykle szybko i łatwo. Tworząc ofertę, BNP
Paribas Cardif i Orange połączyły swoją wiedzę z zakresu innowacji,
doświadczeń cyfrowych i data science, kładąc spory nacisk na zadowolenie klienta na każdym etapie relacji. Szczegółowa analiza
danych pozwoliła zidentyfikować potrzeby klientów, aby móc im
zaproponować wybór spośród sześciu planów w różnych cenach,
w zależności od wartości urządzenia. Analiza danych pozwala
również na automatyczne rekomendowanie klientowi, w jaki sposób
może lepiej dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb.
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600,000

klientów Orange we Francji przystąpiło
do ubezpieczenia “Orange 24 Hours”.
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“Jesteśmy niezwykle dumni ze
współpracy z Orange, jednym
z największych na świecie operatorów
telekomunikacyjnych, nad rozwojem
oferty ubezpieczeniowej dla urządzeń
mobilnych. Zaufało nam już ponad
600 tys. klientów. Ten dynamiczny
i obiecujący start odzwierciedla doskonałą
jakość rozwiązania odpowiadającego na
oczekiwania i potrzeby klienta, opartego
w 100% na doświadczeniu cyfrowym.”

Laure Steiger

Menadżer ds. relacji z partnerami, BNP Paribas Cardif

HISTORIE BIZNESOWE

HISTORIE BIZNESOWE

Wspólnie proponujemy
lepszą ochronę
CAJA LOS ANDES

CHILE
Założony w 1953 roku Caja Los
Andes jest zakładem opieki
społecznej, który świadczy
usługi finansowe i administrację
ubezpieczeń społecznych dla
pracowników. Jako organizacja
non-profit z sektora prywatnego,
odgrywa ważną rolę
w społeczeństwie poprzez
zarządzanie świadczeniami
pracowniczymi i poprawę jakości
życia swoich ubezpieczonych.

Nelson Rojas
Prezes Caja Los Andes

“Żyjemy w czasach,
w których bezpośredniość
i natychmiastowa reakcja
wpływają na zmianę
doświadczeń konsumentów.
Ludzie oczekują, że produkty
i usługi będą dostępne zawsze
i wszędzie tam, gdzie ich
potrzebują. Transformacja
cyfrowa pozwala nam spełnić
te nowe oczekiwania i poprawia
nasze interakcje z klientami.
Jednocześnie, pozwala nam
to lepiej ich poznać i lepiej
zrozumieć ich potrzeby.”

W Chile, strategiczny sojusz pomiędzy BNP Paribas i Caja Los Andes łączy
wspólne zobowiązanie do zaoferowania klientom ubezpieczeniowym
lepszej ochrony dzięki konkurencyjnym produktom ubezpieczeniowym
dostarczanym kanałami cyfrowymi.

W

2006 roku BNP Paribas Cardif i Caja Los
Andes nawiązały współpracę w celu
wprowadzenia na rynek ubezpieczeń na
wypadek utraty pracy. Opierając
się na tym pozytywnym starcie,
w 2014 r. obaj partnerzy podpisali strategiczny sojusz
OBECNIE PONAD
w celu nawiązania długoterminowej relacji między
MILION LUDZI
dwoma liderami w swoich sektorach. Ten strategiczny
W CHILE KORZYSTA
sojusz dąży do osiągnięcia dwóch celów: poprawy jakości
Z OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ
życia ludzi w Chile poprzez dostarczanie konkurenDZIĘKI TEJ
cyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych oraz zapewnienie
STRATEGICZNEJ
optymalnych doświadczeń w obsłudze klienta.
WSPÓŁPRACY.

1 milion

Cyfrowe ubezpieczenie od wypadków komunikacyjnych

BNP Paribas Cardif i Caja Los Andes wspólnie stworzyły platformę
internetową poświęconą ubezpieczeniom od wypadków komunikacyjnych. Przyjazny dla użytkownika portal łączy w sobie łatwość
dostępu i prostotę obsługi. W zaledwie trzech krokach, klienci ubezpieczeniowi mogą przystąpić do ubezpieczenia i zapłacić za nie
online, a następnie otrzymać kopię umowy pocztą elektroniczną.
W 2019 r. dodano do portalu nowe funkcje, w tym system do obsługi
roszczeń online (zob. obok). Analiza danych pozwala również na
automatyczne sugerowanie ubezpieczającym, aby lepiej dostosowali
zakres ochrony.
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Zgłaszanie roszczeń online
W 2019 roku BNP Paribas Cardif i Caja Los Andes wprowadziły internetowy
system zgłaszania roszczeń. Dzięki tej nowej funkcji, ubezpieczający nie
muszą już odwiedzać oddziału, aby złożyć dokumenty. Proces ten jest również
wielokanałowy, dzięki czemu można go łatwo obsługiwać z dowolnego ekranu komputera, smartfona czy tabletu.
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