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Hlavní zjištění z úvodní analýzy CZ/SK

1

Aktivita ČNB se stupňuje což ještě podpoří
příchod pana Rusnoka. Hlavní zaměření je na
řízení zprostředkovatelů přes pojišťovny.
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ČNB mimo několika správních řízení
nepodnikla žádný restriktivní krok vůči
zprostředkovatelům.
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Mnohem vyšší riziko spojené s prodejem
pojištění v souvislosti s existencí nového
Občanského zákoníku a finančního arbitra s
velkou pravomocí.
ČAP se rozhodla zahájit kroky směřující k
samoregulaci v oblastech zaměřených na
produkt. Termín pro uvedení na trh je začátek
2015.
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Na Slovensku je zřetelné zaměření na
transparentnost nákladovosti produkce.

Současné informace napovídají, že NBS
plánuje aktivnější politiku v oblasti kontroly
distribuce.

Velikost trhu životního pojištění v ČR má
klesající tendenci, což znatelně zasáhlo MLM
distribuční kanály.

Celá řada pojišťoven a zprostředkovatelů je v
obranné/lobistické pozici vůči připravované
nové legislativě/regulaci.
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Hlavní zjištění z úvodní analýzy UK

1
2
3
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Standard kvality definoval regulátor pomocí řady
dokumentů ponechávajíc málo prostoru pro
individuální přístup.

Pro definici kvality byla použita kombinace
přístupu pomocí principů (TCF) a pomocí
pravidel (COBS). Tím je vyloučeno plnit
standard formálně.

Pravidla (TCF) jsou postavena na 6ti
jednoduchých přínosech/výstupech pro
koncového klienta.

Důsledné a důkladné zveřejnění všech
informací před prodejem nepatrně zlepšilo
porozumění koncových klientů a jejich
schopnost porovnávat.
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Regulátor aktivně pracuje se
zprostředkovateli.

Regulátor uplatnil řadu vysokých pokut proti
poskytovatelům produktů, zejména za
porušení přiměřenosti nabízených produktů
nebo za jejich konstrukci.

TOP poradci postavili svoji reputaci na
kvalifikovaném a zkušeném personálu a
jednoznačných a transparentních produktech.
Komunikace je pochopitelná a konkrétní.

Regulace zakazující jakoukoliv provizi
sprostředkovateli od poskytovatele produktu
měla cca 10% negativní dopad na nový
obchod.
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Hlavní zjištění z úvodní analýzy Německo a Francie
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Standard kvality je krátký dokument
implementovaný asociací pojišťoven tak, aby
byla naplněna litera zákona a nebylo zavedena
větší regulace.
Standard kvality obsahuje 10 oblastí a je
vyžadováno, aby každé dva roky proběhl
nezávislý audit pojišťovny.
Nevýhodou tohoto standardu kvality je, že se v
některých oblastech jeví jako výsledek
kompromisu velkých hráčů na trhu.
Pro každou oblast je použito dvoustupňové
hodnocení:
“splňuje všechny požadavky standardu“,
„nejlepší plnění ze všech“.
Zprostředkovatelé mají nyní provize od pojišťoven,
ale některé politické strany a orgány regulace
začínají inklinovat k modelu placené služby za
poradenství ze strany koncového klienta.

1
2
3
4
5

Na trhu není obecný standard kvality. Každý
hráč komunikuje v souladu se svojí strategií
Regulátor má k dispozici řadu sankčních
nástrojů. Doposud byly uplatněny zejména při
poskytnutí nedostatečných informací nebo
rady a nebo při neoprávněném prodeji.
Se zavedením nové regulace PRIBS a IMD II se
očekává, že se regulátor zaměří na zlepšení
vztahů mezi pojišťovnami a zprostředkovateli.
Dosavadní zkušenosti z trhu ukazují, že
kvalita pojištění je více uváděna pojišťovnami
než zprostředkovateli (s výjimkou některých
brokerů).
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Pro AXA France je kvalita klíčový článek firemní
kultury. Závazek a přesvědčení o významu kvality
je komunikováno přes řadu kanálů.
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Maturity model AXA

• Maturity model je postaven na kvalitě interakce
koncového zákazníka před vznikem i po vzniku
smluvního vztahu s klientem
• Je využita metodologie „Customer experience
lifecycle“ od společnosti Deloitte
• Každá oblast kvality je navázána na konkrétní body
„Customer experience lifecycle“
• Jsou navrženy dvě úrovně očekávání klienta
(standardu kvality) v roce 2014 a v roce 2020 na
CZ/SK trzích
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Definice standardu kvality v AXA
I. Před uzavřením smlouvy poskytujeme našim klientům
veškeré informace ve srozumitelné podobě.
•

•

•
•

Klient by měl rozumět produktu, který si kupuje,
zejména konstrukci jeho ceny a poplatků.
Klient by měl rozumět jaký typ poradenství získává od
distributora (nezávislé poradenství vs. Poradenství
vázané pouze k produktům jedné pojišťovny)
Klient by si měl vědět, která pojišťovna produkt
poskytuje.
Klient by měl obdržet veškeré relevantní informace o
produktu a službách před podepsáním pojistné
smlouvy.

II. Vždy dopředu informujeme naše klienty o všech
důležitých věcech v průběhu trvání smlouvy.
•

•

•
•

Klient by měl znát výkonnost produktu a rozumět tomu,
co to znamená
Klient by měl znát, co má dělat v konkrétních situacích
během celé doby trvání pojistné smlouvy (provádění
změn v pojistce v souvislosti se změnou jejich potřeb)
Klient by měl rozumět, jak lze pojistku zrušit a jaké to
má dopady.
Klient by měl vědět, jakou formou může žádat
pojišťovnu nebo nezávislou autoritu o nápravu pro něj
nevýhodné situace.

IV. Spolupracujeme s distributory, kteří jsou odborně
kvalifikovaní, chovají se eticky a mají dobré jméno na trhu.

V. Náš způsob odměňování distributorů obsahuje nástroje
proti nepřípustným obchodním praktikám.

•

•

•
•

Pojišťovna si vybírá distributory s dobrou reputací na
trhu a poskytuje jim přiměřenou podporu.
Distributoři mají pozitivní a přiměřeně dlouhou historii
na trhu bez existence neetického chování
Distributoři jsou kvalifikováni v oblastech obecných
znalostí, znalostí pojistného trhu a znalostí konkrétních
produktů a etických prodejních praktik)
VII. Našim klientům poskytujeme po celou dobu vysoce
kvalitní péči.

•

•

Pojišťovna poskytuje klientům vysoký standard služeb
při vyřizování pojistných událostí, žádostí o změnu
pojistky, zrušení pojistky nebo při vyřizování stížností.
Standard poskytovaných služeb musí nejméně
odpovídat závazkům uvedených v obchodních
materiálech.

Způsob odměňování distributorů obsahuje
pojistky/nástroje proti neetickému a nevhodnému
způsobu prodeje pojištění jako například přepojišťování
kmene nebo poradenství podle výše provize.

III. Při poskytování poradenství vždy respektujeme
individuální potřeby našich klientů.
•

•
•

VI. Pravidelně monitorujeme a kontrolujeme naše
distributory.
• Pojišťovna pravidelně monitoruje a kontroluje obchodní
praktiky distributorů pomocí:
• sledování obchodních kvalitativních indikátorů,
• ověřování obchodního modelu v reálných situacích,
• aktivního prověřování prodejního procesu.

IX. Chováme se eticky, abychom chránili zájmy našich
klientů.

VIII. Našim klientům nabízíme férové produkty.
•

•

Produkty by měly být konstruovány tak, aby byly vůči
klientům jasné a transparentní, přiměřeně flexibilní
vzhledem k měnícím se potřebám klientů, a jejich cena
byla férová.
Výkonnost produktu během trvání smlouvy musí
odpovídat veřejným závazkům uvedeným v obchodních
materiálech

Potřeby klientů musí být identifikovány a analyzovány v
prvním kroku prodejního procesu (včetně investičního
rizikového profilu)
Produktová nabídka musí korespondovat s potřebami
klienta.
Změny v potřebách klienta jsou pravidelně ověřovány i v
průběhu trvání smlouvy

•

Pojišťovna aktivně brání neetickému chování nebo
vzniku konfliktu zájmu, což by mohlo vést ke
zkreslenému/tendenčnímu produktovému
doporučení/radě klientům.
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Definice standardu kvality v AXA

•
•

•
•

I. Před uzavřením smlouvy poskytujeme našim klientům
veškeré informace ve srozumitelné podobě.

II. Vždy dopředu informujeme naše klienty o všech důležitých
věcech v průběhu trvání smlouvy.

Klient by měl rozumět produktu, který si kupuje, zejména
konstrukci jeho ceny a poplatků.
Klient by měl rozumět jaký typ poradenství získává od
distributora (nezávislé poradenství vs. Poradenství vázané
pouze k produktům jedné pojišťovny)
Klient by si měl vědět, která pojišťovna produkt poskytuje.
Klient by měl obdržet veškeré relevantní informace o
produktu a službách před podepsáním pojistné smlouvy.

•

Klient by měl znát výkonnost produktu a rozumět tomu, co
• Potřeby klientů musí být identifikovány a analyzovány v
to znamená
prvním kroku prodejního procesu (včetně investičního
rizikového profilu)
• Klient by měl znát, co má dělat v konkrétních situacích
během celé doby trvání pojistné smlouvy (provádění změn
• Produktová nabídka musí korespondovat s potřebami
v pojistce v souvislosti se změnou jejich potřeb)
klienta.
Spolupracujeme
s distributory,
kteří
jsou
odborně• kvalifikovaní,
•IV.Klient
by měl rozumět, jak
lze pojistku zrušit
a jaké
to má
Změny v potřebách klienta jsou pravidelně ověřovány i v
dopady.
chovají se eticky a mají dobré jméno na trhu.průběhu trvání smlouvy
• Klient by měl vědět, jakou formou může žádat pojišťovnu
nebo nezávislou autoritu o nápravu pro něj nevýhodné
situace.

Zrušené smlouvy s více než 160 distributory

IV. Spolupracujeme s distributory, kteří jsou odborně
kvalifikovaní, chovají se eticky a mají dobré jméno na trhu.

V. Náš způsob odměňování distributorů obsahuje nástroje proti
nepřípustným obchodním praktikám.

•

•

•
•

Pojišťovna si vybírá distributory s dobrou reputací na
trhu a poskytuje jim přiměřenou podporu.
Distributoři mají pozitivní a přiměřeně dlouhou historii
na trhu bez existence neetického chování
Distributoři jsou kvalifikováni v oblastech obecných
znalostí, znalostí pojistného trhu a znalostí konkrétních
produktů a etických prodejních praktik)

•

Pojišťovna poskytuje klientům vysoký standard služeb při
vyřizování pojistných událostí, žádostí o změnu pojistky,
zrušení pojistky nebo při vyřizování stížností.
Standard poskytovaných služeb musí nejméně odpovídat
závazkům uvedených v obchodních materiálech.

Přísný akviziční proces

Způsob odměňování distributorů obsahuje
pojistky/nástroje proti neetickému a nevhodnému způsobu
prodeje pojištění jako například přepojišťování kmene
nebo poradenství podle výše provize.

VI. Pravidelně monitorujeme a kontrolujeme naše distributory.
•

Výrazně lepší stornovost smluv

Pojišťovna pravidelně monitoruje a kontroluje obchodní
praktiky distributorů pomocí:
• sledování obchodních kvalitativních indikátorů,
• ověřování obchodního modelu v reálných situacích,
• aktivního prověřování prodejního procesu.

Zlepšená škodovost

VII. Našim klientům poskytujeme po celou dobu vysoce kvalitní
péči.
•

III. Při poskytování poradenství vždy respektujeme individuální
potřeby našich klientů.

VIII. Našim klientům nabízíme férové produkty.
•

•

Zvýšená spokojenost klientů

Produkty by měly být konstruovány tak, aby byly vůči
klientům jasné a transparentní, přiměřeně flexibilní
vzhledem k měnícím se potřebám klientů, a jejich cena byla
férová.
Výkonnost produktu během trvání smlouvy musí odpovídat
veřejným závazkům uvedeným v obchodních materiálech

IX. Chováme se eticky, abychom chránili zájmy našich klientů.
•

Pojišťovna aktivně brání neetickému chování nebo vzniku
konfliktu zájmu, což by mohlo vést ke
zkreslenému/tendenčnímu produktovému doporučení/radě
klientům.
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