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A
lek san dra E. Wy soc ka: – Mó wi się,
że trwa bar dzo trud ny rok dla mul ti-
a gen cji.

Ar tur Ki jon ka: – Na praw dę? Nie za -
uwa ży łem. Ma my naj wy ra źniej zu peł nie
in ny rok niż ci, co to mó wią. Co wię cej,
w lip cu, któ ry jest teo re tycz nie mie sią -
cem wa ka cyj nym, po bi li śmy re kord naj -
wyż szej mie sięcz nej sprze da ży w ca łej 25-
let niej hi sto rii OVB Pol ska. Przy zna ję, że
sam by łem za sko czo ny wy ni kiem, ja ki
wy pra co wa li na si wspa nia li współ pra cow -
ni cy. Re kor do we wy ni ki OVB to jed nak
nie przy pa dek, to pro fe sjo nal ni, a przede
wszyst kim pra co wi ci lu dzie i kon se kwent -
ne wdra ża nie uzgod nio nych z dy rek to ra -
mi kra jo wy mi stra te gii. Oczy wi ście nie
jest to ła twy ry nek, ale być mo że jed nym
z po wo dów jest fakt, że OVB ma nie co in -
ny pro fil niż ty po wa mul tia gen cja w Pol -
sce, po nie waż spe cja li zu je my się w ubez -
pie cze niach na ży cie, a ubez pie cze nia
ma jąt ko we trak tu je my ja ko pro dukt ser -
wi so wy.

To też nie jest ar gu ment, po nie waż pa -
trząc na wy ni ki ca łe go ryn ku ubez pie czeń
na ży cie, rów nież po wo dów do eu fo rii nie
wi dać. Wręcz prze ciw nie.

– To już sam nie wiem, co po wie dzieć.
Po do sko na łym 2017 i 2018 r. ma my re kor -
do wy rok 2019. Ta kie są licz by. My po pro -
stu ro bi my swo je – ana li za po trzeb klien ta,
bez piecz ne do radz two, ser wis, re kru ta cja,
wdra ża nie no we go współ pra cow ni ka,
i znów ana li za po trzeb klien ta, bez piecz ne
do radz two, itd. 

Sprze daż ja kich pro duk tów idzie Wam
naj le piej?

– Kil ka lat te mu, gdy wy co fa li śmy się
z po lis z UFK, skon cen tro wa li śmy się
na roz wią za niach ochron nych. Ro śnie rów -
nież, w na tu ral ny, or ga nicz ny spo sób,
sprze daż ubez pie czeń ma jąt ko wych,
przede wszyst kim po lis miesz ka nio wych.
Kla sycz nej ko mu ni ka cji, a zwłasz cza OC,
nie sprze da je my du żo, tak więc chy ba je -
ste śmy in ni od więk szo ści mul tia gen cji. Co
cie ka we, i nad tym mu si my po pra co wać,
lek ko zmniej sza się obec nie sprze daż pro -
duk tów stric te oszczęd no ścio wych, ale wi -
dzę tu bar dzo cie ka we moż li wo ści roz wo -
jo we zwią za ne mię dzy in ny mi z PPK.
W pro duk tach eme ry tal nych wi dzę ogrom -
ny po ten cjał. PPK to świet ny „do or -ope -
ner” do za kła dów pra cy, gdzie ko lej no trze -
ba po roz ma wiać o ubez pie cze niach gru po -
wych, ży cio wych i zdro wot nych, a po tem
z każ dym pra cow ni kiem o je go in dy wi du -
al nych po trze bach. Moż li wo ści są ogrom -
ne i tyl ko od nas za le ży, czy z nich sko rzy -
sta my. Przy szło ścią są rów nież, w mo jej
opi nii, ubez pie cze nia zdro wot ne. 

Bę dzie my roz wi jać też sprze daż in nych
pro duk tów fi nan so wych, ta kich jak kre dy -
ty i le asin gi. Wie rzy my w kom plek so wą
ob słu gę klien ta. Na praw dę wi dzę
przed ca łym na szym ryn kiem świe tla ną
przy szłość, wca le nie prze sa dzam. Jest
nas, do rad ców, agen tów, wciąż za ma ło,
a prze cież Po la cy nas i na szej po mo cy
bar dzo po trze bu ją i co raz czę ściej bę dą
po trze bo wa li. Mo że my być dum ni z na -
szej pra cy i spo koj ni o na szą przy szłość.

Jak się roz wi ja struk tu ra OVB? Kim
jest „ak tyw ny” współ pra cow nik OVB

– Wszyst kich współ pra cow ni ków jest
po nad 10 tys., ak tyw nie sprze da ją cych,
któ rzy re gu lar nie pra cu ją, jest oko ło 3–3,5
tys. Wie lu jest dwu za wo dow ców, któ rzy
sprze da ją ubez pie cze nia oka zjo nal nie. 

Czy naj wię cej sprze da ją jed no za wo dow cy?
– Każ dy do kła da ce gieł kę do suk ce su

OVB. Mo del współ pra cy z OVB jest ukie -
run ko wa ny od sa me go po cząt ku na bu do -
wę wła sne go ze spo łu. Naj pierw sam
sprze da jesz, po tem re kru tu jesz, a na koń -
cu za rzą dzasz swo im ze spo łem. Tak też
skon stru owa li śmy nasz sys tem szko le nio -
wy. Za da nia me ne dżer skie są naj trud niej -
sze i tu naj moc niej mu si my wes przeć na -
szych współ pra cow ni ków. O wie le ła twiej
sa me mu sprze da wać, czy też re kru to wać,
niż sku tecz nie za rzą dzać. Dla te go w ca łej
Eu ro pie wpro wa dzi li śmy sys tem szko leń,
któ ry na zwa li śmy Kar rie re Cam pus. Każ -
dy no wy me ne dżer przez rok uczest ni czy
w pro gra mie szko leń pro wa dzo nych przez
prak ty ków, ak tu al nie naj lep szych w da -
nym ob sza rze. To szko le nia prak tycz ne
i warsz ta ty, nie teo ria. 

No wy sys tem dzia ła od po cząt ku 2019
r. i już te raz prze kła da się istot nie na wy -
ni ki sprze da żo we, ale też na sa tys fak cję
na szych współ pra cow ni ków. W ub.r. prze -
pro wa dzi li śmy mię dzy na ro do we ba da nia,
któ re wy ka za ły, że dla współ pra cow ni ków
OVB pie nią dze nie są już je dy nym mo ty -
wa to rem. Naj waż niej szym czyn ni kiem
jest roz wój oso bi sty, per spek ty wa sta bil -
nej ka rie ry i kon kret ne na rzę dzia roz wi ja -
ją ce kom pe ten cje za wo do we. Idzie my
więc w stro nę jesz cze więk szej pro fe sjo -
na li za cji. Do dat ko wo obec nie opra co wu -
je my zu peł nie no wy pro gram wdro że nio -
wy, któ ry bę dzie obej mo wał pierw sze 90
dni współ pra cy z OVB. Po cząt ki są naj -
waż niej sze i czę sto to wła śnie od nich za -
le ży, czy ktoś od nie sie suk ces czy znie -
chę ci się i od pad nie. To tro chę jak z wy -
cho wa niem dziec ka. Złe wzor ce mo gą

mieć dłu go fa lo we, bar dzo ne ga tyw ne
skut ki. Do bre oczy wi ście też!

Co jesz cze ro zu mie cie przez pro fe sjo na -
li za cję?

– Na no wo struk tu ry zu je my pro ce sy
i je in for ma ty zu je my. Współ pra cow ni cy
co raz czę ściej wo lą elek tro nicz ne na rzę -
dzia od pa pie ro wych ze szy tów. To też ina -
czej wy glą da z per spek ty wy klien ta i po -
ten cjal ne go współ pra cow ni ka. Prze my śla -
ną struk tu rę ma obec nie nie tyl ko ana li za
po trzeb klien ta, ale rów nież roz mo wa 

re kru ta cyj na. Oba skryp ty zo sta ły wy róż -
nio ne przez BCC Me da lem Eu ro pej skim. 

Wie le da ły nam rów nież no we wy ma ga -
nia zwią za ne z IDD. Ow szem, wdro że nie
by ło trud ne i wy ma ga ło od nas zmia ny
my śle nia, ale te raz wi dzi my już kon kret ne
ko rzy ści z wpro wa dzo nych zmian. Istot -
nie wy eli mi no wa li śmy ry zy ko nie zro zu -
mie nia czy wręcz mis sel lin gu. Roz mów ca
otrzy mu je na ko niec spo tka nia link
do pre zen ta cji i mo że prze śle dzić ca ły jej
prze bieg we wła snym tem pie, a po tem do -
py tać o in te re su ją ce go szcze gó ły.

No we oto cze nie praw ne jest bar dzo wy -
ma ga ją ce, ale uwa żam, że jest do bre dla
ryn ku. Ko rzyst na jest też ujed no li co na pro -
wi zja w po szcze gól nych li niach pro duk to -
wych, dziś ża den z na szych współ pra cow ni -
ków nie kie ru je się wy so ko ścią pro wi zji, tyl -
ko ce cha mi pro duk tu i rze czy wi stą po trze -
bą klien ta. To był du ży skok ja ko ścio wy,
gdzie naj trud niej sze nie by ło stwo rze nie 
na rzę dzi in for ma tycz nych, ale zmia na 

men tal no ści. Każ dy chce zmia ny na lep sze,
ale nie każ dy jest go to wy zmie nić sie bie...

Jak OVB Pol ska pre zen tu je się na tle in -
nych, sio strza nych spół ek z in nych kra jów?

– To trud ne py ta nie, po nie waż pro duk -
to wo je ste śmy w bar dzo róż nych miej -
scach. U nas nie sprze da je my w ogó le
unit -lin ków, a w więk szo ści kra jów ma ją
się one świet nie. My sprze da je my ma ją tek,
in ni nie. Każ dy kraj ma swo je uwa run ko -
wa nia i lo kal ną spe cy fi kę. Jed no znacz nie
roz wi ja my się, w pierw szej po ło wie 2019 r.
ca łe OVB osią gnę ło dwu cy fro wy wzrost.
Nie daw no roz po czę li śmy dzia łal ność
w Bel gii, my śli my też o in nych kra jach,
m.in. o re pu bli kach nad bał tyc kich. Przy -
szły rok bę dzie dla nas ju bi le uszo wy. Bę -
dzie my świę to wać 50-le cie OVB. Tym
więk sza mo ty wa cja, że by za mknąć 2019 r.
do brym wy ni kiem. Przed na mi rocz ni co -
wa ga la w Ko lo nii na 10 tys. osób...

Kie ru je Pan OVB Pol ska od 10 lat. Co
się zmie ni ło w tym cza sie?

– Hmmm... to już fak tycz nie 10 lat...
Prak tycz nie wszyst ko. Za czy na li śmy ja ko
mło dzi lu dzie, by ło to też pa rę ki lo te mu...,
nie że te raz je ste śmy sta rzy, ale men tal nie
doj rze li śmy i też ina czej pa trzy my na bran -
żę i swój za wód. Zmia na sy tu acji pry wat -
nej, za ło że nie ro dzi ny zmie nia opty kę pra -
cy z klien tem. Ła twiej i chęt niej roz ma wia -
my dziś o za bez pie cze niu ży cia oraz zdro -
wia. Ca ły ry nek ubez pie cze nio wy w Pol sce
doj rzał i uwa żam, że to świet na wia do -
mość. Je stem ogrom nie dum ny z mo ich
lu dzi, któ rzy po ma ga ją klien tom, re kru tu -
ją mie sięcz nie kil ka set osób, szko lą, bu du -
ją i roz wi ja ją biz ne sy i ca ły czas mnie po -
zy tyw nie za ska ku ją. Ale co dla mnie naj -
waż niej sze, pra cu je my w su pe r at mos fe -
rze. To nie zmie ni ło się od lat i pó ki je stem
w OVB, na pew no się nie zmie ni. Lu bi my
się, sza nu je my, cięż ko pra cu je my i wspól -
nie świę tu je my suk ce sy, ale rów nież wspie -
ra my się w trud niej szych chwi lach. OVB
to ta ka mo ja dru ga ro dzin ka...

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Rekordowe wyniki OVB 
to nie przypadek, to ludzie
O sukcesach 

i wyzwaniach 

dla multiagencji 

opowiada

Artur Kijonka, 

prezes OVB Polska

Zmienił się rynek,
zmieniło się OVB 
i ludzie też się zmienili.
Cały rynek
ubezpieczeniowy 
w Polsce dojrzał 
i uważam, że to
świetna wiadomość.
Jestem ogromnie
dumny z moich ludzi,
którzy pomagają
klientom, rekrutują
miesięcznie kilkaset
osób, szkolą, budują 
i rozwijają biznesy 
i cały czas mnie
pozytywnie zaskakują.


