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Znaczenie multiagencji ubezpieczeniowej w działalności małych 
i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie

Multiagencje są najprężniej i najszybciej rozwijającymi się podmiotami występującymi po stronie 
podażowej sprzedaży ubezpieczeń. Ich rola w rozwoju rynku ubezpieczeń oraz ogólnie pojętego ryn-
ku finansowego w Polsce jest znacząca. Celem rozważań jest próba dowiedzenia, jak istotne znacze-
nie mają te podmioty w funkcjonowaniu i rozwoju firm występujących na rynku. Artykuł poświęcony 
jest części teoretycznej oraz metodologicznej i analizie wpływu działalności multiagencji na rynek. 
Omówione zostały podstawowe procesy związane z działalnością ubezpieczeniową oraz struktura 
kanałów dystrybucji występujących w Polsce. Przedstawiono podstawowe podziały oraz charaktery-
stykę występujących podmiotów. Analizy wpływu działalności multiagencji ubezpieczeniowych do-
konano na podstawie oceny jej bieżących aktywności i ich skutków: określenie zalet i wad po stronie 
popytowej – głównie firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zyski i straty ponoszone przez 
zakłady ubezpieczeń w związku z działalnością tego typu pośredników.

Opracowanie zostało oparte na studium literatury z zakresu ubezpieczeń oraz ich dystrybucji 
i marketingu, a przede wszystkim na własnych doświadczeniach autora i wnikliwych obserwacjach 
zmian oraz bieżącego stanu rynku ubezpieczeń w Polsce.

Słowa kluczowe: dystrybucja ubezpieczeń, multiagencja, rynek ubezpieczeń, ubezpieczyciel, usługi 
ubezpieczeniowe, agent ubezpieczeniowy.

Kody JEL: G22, L26, O12

Wstęp

Zmieniający się w ostatnich latach trend rozwijających się kanałów dystrybucji ubez-
pieczeń, dotyczy raczej klientów indywidualnych, aniżeli firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Można zaobserwować wyraźne przesunięcie się wielkości obsługiwanych 
klientów w stronę nowoczesnych kanałów direct, typu Internet bądź telefon. Pośród wy-
stępujących na rynku kanałów dystrybucji można wyróżnić także takie, które stawiają na 
bezpośrednie spotkania z klientem firmy ubezpieczeniowej. Dotyczy to przede wszystkim 
agentów oraz brokerów ubezpieczeniowych. Sposób dotarcia do klienta oraz jego obsługi 
stał się jednym z ważniejszych elementów decydujących o wyborze firmy ubezpieczenio-
wej. Klienci, decydując się na zakup ubezpieczenia, w szczególności dobrowolnego, chcą 
zapewnić sobie maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Głównym motywem chęci skorzy-
stania z ochrony ubezpieczeniowej jest zazwyczaj uzyskanie finansowej rekompensaty, czy-
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li de facto zmniejszenie straty wynikającej z negatywnych skutków zdarzenia losowego. 
Uzyskanie odpowiedniej ochrony stawiane jest na równi z zapłatą adekwatnej ceny za swo-
istą obietnicę, którą ubezpieczający otrzymuje od zakładu ubezpieczeń. W dobie ogromnej 
konkurencji rynkowej niezwykle ważne jest uzyskanie maksymalnej ochrony przy jak naj-
bardziej odpowiednich kosztach transferu ryzyka, czyli składki ubezpieczeniowej. Należy 
pamiętać o tym, że cena ubezpieczenia nie powinna być niska, a adekwatna i w pełni odpo-
wiadająca przedstawionemu w propozycji ubezpieczenia zakresowi. 

Wśród kanałów sprzedaży i występujących tam agentów ubezpieczeniowych można wy-
różnić agentów wyłącznych, tj. takich, którzy prowadzą swoją działalność na rzecz jednej, wy-
branej firmy ubezpieczeniowej oraz tzw. multiagencje ubezpieczeniowe, które dają możliwość 
wyboru ubezpieczenia spośród ofert wielu zakładów ubezpieczeń. Wydaje się, że działalność 
prowadzona w ramach multiagencji jest bardziej przyjazna klientowi i pozwala na dobranie 
oferty idealnie dopasowanej do potrzeb oraz pozwalającej na obniżenie kosztów zawarcia 
umowy ubezpieczenia. Tak to wygląda w teorii i rzeczywiście model ten sprawdzałby się, gdy-
by nie mnogość firm oferowanych w ramach jednej multiagencji i fachowość jej pracowników. 
Dynamika zmian zachodząca w produktach ubezpieczeniowych wymaga ogromnego wkładu 
pracy i stałego podwyższania kwalifikacji. Wiedza potoczna, którą kierują się ludzie często 
identyfikuje pracę agenta ubezpieczeniowego tylko z zawieraniem ubezpieczeń. Tak naprawdę 
to ostatni element – wcześniej należy poznać potrzeby i znaleźć odpowiednie rozwiązania do 
nich pasujące. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku dobrej znajomości produktów ubezpie-
czeniowych. Pewnego rodzaju przewagę mają agenci wyłączni, którym łatwiej poznać specy-
fikę i zasady panujące w jednej firmie. Tylko fachowość oraz doświadczenie mogą pozwolić 
multiagentowi na rzetelną obsługę. Na koniec 2014 roku na polskim rynku zarejestrowanych 
było ok. 34,5 tysiąca agentów. Pośród nich blisko 16 tysięcy, czyli ok. 46% to agenci współpra-
cujący z dwoma lub więcej zakładami ubezpieczeń. Można zauważyć, że następuje przesunię-
cie się liczby agentów wyłącznych w stronę multiagencji. Dla porównania, w 2011 roku liczba 
agentów ogółem była bardzo podobna – ok. 35 tysięcy, a multiagenci stanowili niecałe 40%.

Głównym powodem zmiany struktury agencji ubezpieczeniowych jest chęć zapewnie-
nia kompleksowej obsługi w ramach jednej firmy, którą jest multiagencja. Niezaprzeczalne 
jest, że tak naprawdę to przyszłość kanałów dystrybucji sprzedaży w ramach pośrednictwa 
ubezpieczeniowego. Celem rozważań jest wykazanie, jak istotną rolę w rozwoju firm ubez-
pieczeniowych i funkcjonowaniu całego rynku ubezpieczeń odgrywają pośrednicy ubezpie-
czeniowi, którymi są multiagenci. 

Charakterystyka procesów związanych z działalności ubezpieczeniową

Definiując zakład ubezpieczeń nie należy zapominać o tym, że jest on przede wszystkim 
przedsiębiorstwem prowadzącym najczęściej swoją działalność w ramach spółki akcyjnej. 
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Warto odpowiedzieć na pytanie, na czym polega szczególny charakter tego rodzaju działal-
ności oraz w czym jest ona zbieżna z innymi przedsiębiorstwami. Aby uzyskać odpowiedzi 
należy zbadać działalność na przestrzeni organizacji pracy, biorąc pod uwagę w szczególno-
ści rozwiązania właściwe głównie dla zakładów ubezpieczeń.

W tym miejscu warto objaśnić, czym jest organizacja działalności przedsiębiorstwa. To 
przede wszystkim zespół zasad i reguł obowiązujących w danej firmie uzupełniony przez 
systemy hierarchii oraz zależności. Definiuje on w głównej mierze sposób ułożenia pracy 
zatrudnionych osób oraz przebieg wszystkich najważniejszych procesów. Jest on niezwykle 
różnorodny i uzależniony od wielu czynników, do których należą m.in. wielkość spółki, 
stosowane kanały dystrybucji, rodzaj oferowanych produktów, a także realizowane procesy. 
Oprócz ustaleń wewnętrznych, działalność zakładu ubezpieczeń regulują wymagania usta-
wowe. Wykaz charakterystycznych procesów głównych i dodatkowych realizowanych w ra-
mach zakładów ubezpieczeń zaprezentowano na schemacie 1.

Schemat 1
Mapa procesów realizowanych w zakładzie ubezpieczeń

Źródło: opracowanie własne.
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Akwizycja jest tylko jednym z wielu procesów, które towarzyszą urzeczywistnieniu 
usługi ubezpieczeniowej. W pierwszej kolejności produkt musi zostać stworzony, w pro-
cesie sprzedaży musi zostać dokonana właściwa ocena ryzyka, czyli underwriting. Oprócz 
tego po sprzedaży należy odpowiednio administrować umowami oraz w razie zaistnienia 
wypadku ubezpieczeniowego dokonać likwidacji szkód. Wszystkie te procesy wymagają 
wsparcia merytorycznego na wielu poziomach, m.in. obsługi prawnej, marketingu, finansów 
i księgowości oraz nowoczesnej i innowacyjnej obsługi IT.

Konsekwencją określonej strategii produktowej i dystrybucyjnej jest profesjonalny pro-
ces tworzenia oraz rozwoju produktów ubezpieczeniowych. W strategii tej znajduje się bar-
dzo dużo informacji, np. na jakich rynkach chce działać dany zakład ubezpieczeń, jakie 
produkty zamierza oferować i jaką grupę obiera za swój cel. Z zastrzeżeniem ustawowego 
podziału na dział I i dział II, zakłady ubezpieczeń mogą być uniwersalne, tzn. oferują szero-
ką gamę produktów bądź specjalizować się w danej ich grupie. Funkcjonują także zakłady 
obsługujące wąskie grono klientów, tzw. nisze. 

Strategia produktowa i dystrybucyjna powinna być ściśle powiązana z koncepcją mar-
ketingu mix (Kotler 2012). W jej ramach tworzenie produktu wiąże się ze koniecznością 
zdefiniowania następujących elementów:
 - cech produktu – w przypadku ubezpieczeń można mówić o zakresie i przedmiocie 

ochrony, definicji pojęć występujących w ogólnych warunkach ubezpieczeń, sprecyzo-
waniu warunków przyjęcia do ubezpieczenia, ograniczeniach odpowiedzialności oraz 
m.in. ustaleniu praw i obowiązków obu stron umowy;

 - ceny – czyli kosztu transferu ryzyka, jej wysokości i sposobu zapłaty za poszczególne 
rodzaje ryzyk włączonych do ubezpieczenia;

 - dystrybucji – sposobu sprzedaży usługi ubezpieczeniowej, możliwych kanałach dostępu 
z perspektywy klienta, otoczeniu materialnemu oraz obsłudze pracowników;

 - promocji – wsparcia sprzedaży przez innowacje i nowoczesne metody marketingu oraz 
promocji, które umożliwią zapewnienie satysfakcji jak najszerszemu gronu odbiorców.
Bardzo istotne jest także prawidłowe zdefiniowanie cech produktu i ceny usługi ubez-

pieczeniowej. Taryfikacja dokonywana najczęściej przez aktuariuszy musi uwzględniać 
co najmniej środki na zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań i pokrycie kosztów 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej (art. 18 ustawy o działalności ubezpiecze-
niowej, 2003). Czynności taryfikacyjne wykonywane są na podstawie dostępnych danych 
statystycznych, modelując rozkład ryzyka zdarzeń objętych ochroną i na podstawie tego 
prognozują wartość odszkodowań wynikających z umowy zwiększanych kolejno o marżę 
oraz narzut kosztów.

Cykl udoskonalania produktu ubezpieczeniowego ma miejsce praktycznie przez cały 
okres jego funkcjonowania na rynku. Podlega on ciągłym zmianom i przeobrażeniom – od-
powiadając na sytuację rynkową, działania konkurencji i zmiany otoczenia prawnego, np. 
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dyrektywy i wytyczne. Wiąże się to także ze zmianą w dokumentacji ubezpieczeniowej, 
czyli umowie ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczeń, która jest ściśle unor-
mowana w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

Po stronie podażowej dochodzi bardzo ważny element związany z oceną ryzyka przyj-
mowanego do ochrony ubezpieczeniowej. Ściśle związane z procesami sprzedażowymi są 
underwriting oraz reasekuracja bierna. Underwriting, zwany również oceną ryzyka ubez-
pieczeniowego, dokonywany jest przed zawarciem umowy, najczęściej na etapie rozpatry-
wania złożonego wniosku. Ubezpieczyciel rozstrzyga, czy chce przyjąć do ubezpieczenia 
proponowane ryzyka i w razie podjęcia pozytywnej decyzji określa szczegółowe warunki, 
na jakich świadczona będzie usługa ubezpieczeniowa. Często zdarza się, że wyższe ryzy-
ko przyjęte przez zakład rekompensowane jest wyższą składką. Możliwym scenariuszem 
jest także ograniczenie zakresu ochrony bądź zażądanie działań prewencyjnych ze strony 
ubezpieczającego. Oprócz ubezpieczeń majątkowych, underwriting może dotyczyć stanu 
zdrowia w przypadku ubezpieczeń na życie i zdrowotnych, sytuacji finansowej w przypadku 
ubezpieczeń finansowych.

Kolejnym elementem procesu obsługi ubezpieczeń jest administrowanie umowami ubez-
pieczenia. Odbywa się ono w zasadzie także bez udziału strony popytowej i ma miejsce od 
momentu zawarcia umowy do jej wygaśnięcia bądź wystąpienia wypadku ubezpieczenio-
wego. Składa się na to wiele czynności umożliwiających odpowiednią obsługę umów oraz 
klientów. Do przykładowych można zaliczyć:
 - rozliczanie inkasa składek – na poszczególne raty, rozliczanie w ramach konta klienta, 

zwroty składek po rozwiązaniu umów;
 - realizowanie zmiany warunków ubezpieczenia dokonywanych przez klientów;
 - rozpatrywanie reklamacji i skarg zgodnie z ustawą o działalności Rzecznika Finansowego;
 - obsługa wszelkiego kontaktu ze strony klientów – wypowiedzenia, odstąpienia i różnego 

rodzaju zapytania.
Zarządzanie lokatami, czyli umiejętne lokowanie środków także należy do czynności 

ubezpieczeniowych. Polega ono na odpowiednim wyborze miejsca, warunków oraz spo-
sobu lokowania dostępnych środków. Swoje aktywa zakład ubezpieczeń może ulokować 
w dostępne instrumenty finansowe, np. depozyty, pożyczki, obligacje, bony skarbowe i ak-
cje prowadząc ścisłą współpracę z domami maklerskimi czy bankami. Należy pamiętać, że 
zasadniczym celem procesu zarządzania lokatami jest uzyskanie maksymalnej stopy zwrotu 
z inwestycji, nie zapominając jednocześnie o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa lokat oraz ich płynności. Nadrzędnie należy pamiętać, że wszystkie prowadzone 
działania muszą być zgodne z wymogami przepisów prawa.

Ostatnim omawianym procesem inicjowanym przez wystąpienie zdarzenia losowego 
jest likwidacja szkód i realizacja odszkodowań oraz świadczeń. Zazwyczaj, ale nie zawsze, 
jest ono następstwem wystąpienia negatywnego losowego zdarzenia powodującego stratę, 
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np. pożar, kradzież, wandalizm, zalanie. Wypłata świadczenia w przypadku zdarzenia po-
zytywnego wiąże się z ubezpieczeniami działu I. Tam zdarzenia, jak np. urodzenie dziecka 
bądź dożycie ubezpieczonego skutkują wypłatą sumy pieniężnej zgodnie z zawartą umową. 
Likwidacja szkód i jej przebieg najczęściej ustalany jest wewnętrznie w każdej firmie, ale 
istnieją też terminy ustawowe, które ubezpieczyciel jest zobowiązany przestrzegać (Kodeks 
cywilny oraz art. 15-16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 2003). Właśnie ten moment 
jest spełnieniem pewnego rodzaju obietnicy jaką otrzymuje ubezpieczający w momencie 
zawierania ubezpieczenia. Rzutuje on najbardziej na wiarygodność zakładu ubezpieczeń 
i pozwala na budowanie silnej marki, która opiera się na szybkiej, rzetelnej i skutecznej 
likwidacji szkód.

Kanały dystrybucji ubezpieczeń – istota i podstawowe różnice

Sprzedaż i akwizycja ubezpieczeń w Polsce uzależniona jest przede wszystkim od prze-
pisów prawnych, które regulują dopuszczalne metody dystrybucji. Niezaprzeczalny jest 
fakt, że każdy zakład ubezpieczeń może mieć własną strategię i wykorzystywać odmienne 
taktyki sprzedaży swoich produktów. Bez znaczenia na jaką metodę zdecyduje się dany za-
kład, cel ich działalności jest bardzo podobny – skuteczne dotarcie do klientów, zapewnienie 
realizacji ich potrzeb skutkujące zawarciem jak największej liczby ubezpieczeń. 

Świadomość ubezpieczeniowa w Polsce nie jest jeszcze na wystarczającym poziomie 
– powoduje to problemy w odpowiedniej ocenie przedstawionej oferty ubezpieczenia. 
Klient bardzo często ma problemy, aby ocenić wszystkie aspekty oferowanych produktów 
ubezpieczeniowych – w szczególności tych mniej pospolitych i bardziej skomplikowanych. 
Nie można zapominać o tym, że konstrukcja OWU każdego ubezpieczyciela pozwala na 
duże manipulowanie zakresem ubezpieczenia. W ten sposób z pozoru takie same produkty 
ubezpieczeniowe oferowane przez kilka zakładów ubezpieczeń różnią się między sobą. 
Chodzi tu m.in. o wyłączenia odpowiedzialności oraz definicje zastosowane w OWU. 
Z uwagi na to klienci niejednokrotnie polegają na zaufaniu do sprzedawcy. Premiuje to 
kanały sprzedaży, w których dochodzi do kontaktu bezpośredniego klienta z przedstawi-
cielem firmy.

Na schemacie 2 zaprezentowano kanały dystrybucji produktów ubezpieczeniowych do-
puszczalnych prawem. Oczywiście, każdy z nich wymaga oceny pod względem zalet i wad 
– tych dla klienta, jak również dla zakładu ubezpieczeń. Dla klienta najważniejsza będzie 
dostępność produktu, jego cena, a niestety w ostatniej kolejności jakość przekazywanych in-
formacji. Tak naprawdę momentem weryfikacji jest wystąpienie szkody, powodującej rosz-
czenie wobec zakładu ubezpieczeń. Natomiast dla zakładu ubezpieczeń najważniejsze jest 
ograniczenie kosztów bez spadku efektywności docierania do klientów i gwarantowania im 
bezpieczeństwa oraz satysfakcji. 
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Sprzedaż bezpośrednia odbywa się na linii kontaktu bezpośredniego między klientem 
(ubezpieczającym), a zakładem ubezpieczeń. Zupełnie pominięte są tu inne podmioty ze-
wnętrzne. Struktura polskiego rynku lokuje ten sposób sprzedaży w mniejszości. Nie jest on 
dominującą kategorią sprzedaży – dotyczy ok. 25% łącznego przypisu składki. W tej formie 
bardzo często zawierane są grupowe umowy ubezpieczenia, w których strony uzgadniają 
warunki łącznie dla wszystkich ubezpieczonych, np. pracowników danego przedsiębior-
stwa. Finansowanie składki odbywa się zazwyczaj w znacznej części przez ubezpieczonych, 
a ubezpieczający dokonuje tylko zapłaty składki w wymiarze technicznym.

Nowoczesne kanały dystrybucji, np. Internet czy telefon także można zaliczyć do sprze-
daży bezpośredniej. Sprzyja im dynamiczny rozwój nowych technologii. Klienci, którzy 
chcą zaoszczędzić czas przy zawieraniu najmniej skomplikowanych ubezpieczeń decydują 
się na zawieranie umów przez Internet bądź telefon. Są to dla nich bardzo przyjazne kanały. 
Niełatwo jest jednak sprzedać ubezpieczenia o większym znaczeniu i stopniu skomplikowa-
nia przez Internet. Tam oferta musi być dokładnie przedstawiona i wynegocjowana, czego 
pozbawione są kanały direct.

Schemat 2
Kanały dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Źródło: jak w schemacie 1.
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Dominującym kanałem jest jednak pośrednictwo ubezpieczeniowe. W jego ramach 
można wyróżnić agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych. Tych 
pierwszych dzieli się jeszcze na agentów wyłącznych i multiagentów, o czym mowa była 
we wstępie. W 2014 roku około 70% składki przypisanej przez zakłady ubezpieczeń po-
zyskano dzięki współpracy z pośrednikami, z czego dominującą pozycję osiągnęli agenci. 
Działalność pośredników ubezpieczeniowych uregulowana jest w ustawie o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku.

Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca, który wykonuje swoją działalność na pod-
stawie umowy agencyjnej zawartej z danym zakładem ubezpieczeń oraz został wpisany do 
rejestru agentów ubezpieczeniowych (ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2003). 
Ważna jest definicja czynności agencyjnych, które określają prace, nad jakimi może praco-
wać agent ubezpieczeniowy. Należy do nich pozyskiwanie klientów, przygotowanie i zawie-
ranie umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów 
ubezpieczenia. Wynagrodzenie za wykonywanie wskazanych czynności agent otrzymuje 
zgodnie z podpisaną umową. Najczęstszą formą wynagradzania jest procentowy system 
prowizyjny. Warto wiedzieć, że agenci ubezpieczeniowi działają w imieniu i na rzecz za-
kładu ubezpieczeń. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi zakład ubezpieczeń 
w odniesieniu do agentów wyłącznych. Natomiast multiagenci zobowiązani są do posia-
dania własnego ubezpieczenia OC z tytuły wykonywania zawodu, pokrywającego szkody 
wyrządzone w stosunku do zakładów ubezpieczeń, jak i klientów. 

Agenci mają mnóstwo obowiązków wynikających z regulacji ustawowych. Jest to m.in. 
odbywanie szkoleń prowadzonych przez zakład ubezpieczeń, zakończonych zdanym eg-
zaminem. Tematyka szkoleń jest bardzo różnorodna i obejmuje zarówno wiedzę ogólną 
na temat ubezpieczeń, jak również znajomość produktów, zasad działalności towarzystwa, 
z którym podejmują współpracę. Nie należy zapominać o największym udziale agentów 
w sprzedaży wśród wszystkich kanałów.

Ostatnim podmiotem zajmującym się dystrybucją ubezpieczeń jest broker ubezpiecze-
niowy. On w odróżnieniu do agenta ubezpieczeniowego pracuje na rzecz i w imieniu klienta, 
a nie zakładu ubezpieczeń. Stara się wskazać najlepszą ofertę dopasowaną optymalnie do 
potrzeb swojego klienta. Najczęściej specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych 
w dziale II. Broker zobowiązany jest zdać odpowiedni egzamin państwowy i być wpisany do 
rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Brokerzy najczęściej występują w obsłudze klientów 
instytucjonalnych i pośredniczą przy dużych umowach ubezpieczenia.

Ustawodawstwo, przewidując szereg wymagań w stosunku do osób pośredniczących, 
zadbało przede wszystkim o interesy klientów, aby byli obsługiwani przez kompetentne oso-
by, posiadające profesjonalną wiedzę ubezpieczeniową. Takie podejście zwiększa gwaran-
cję optymalnego dopasowania ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb klientów. Kwalifikacje 
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pracowników sprzyjają ograniczaniu szkodowości portfela klientów oraz mają przełożenie 
na bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń.

Rola multiagencji ubezpieczeniowych – ocena i perspektywa

Multiagencje ubezpieczeniowe pozwalają na wybór ubezpieczenia i odpowiednie do-
pasowanie do potrzeb na podstawie oferty przygotowanej z kilku zakładów ubezpieczeń. 
Badania dowodzą, że coraz więcej osób korzysta z kalkulatorów on-line w celu porównania 
oferty, ale jednak mimo wszystko decydują się na zawarcie umowy w klasyczny sposób. 
Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczeń prostych i szablonowych. Niemożliwe jest, aby 
firma chcąca zawrzeć ubezpieczenia komunikacyjne kilkunastu pojazdów bądź ubezpiecze-
nie majątku mogła skorzystać z takich kalkulatorów. Dla nich najodpowiedniejsze będzie 
skorzystanie z oferty i pomocy mulitagencji.

Działalność multiagencji i jej ocenę należy rozważyć na wielu poziomach. Oczywiście 
teoretyczne założenia przyjmują korzyści zarówno dla klienta, jak i ubezpieczyciela. Analiza 
rzeczywistości jest jednak trochę inna i nie wygląda tak krystalicznie. Niewątpliwie zalet 
jest więcej. Z perspektywy klienta, jakim jest firma segmentu MSP, będzie to na pewno 
otrzymanie wielu porównawczych ofert w jednym miejscu i czasie. Po analizie takich 
dokumentów można zdecydować, jaki zakres ubezpieczenia będzie najbardziej odpowiedni 
dla danego rodzaju działalności i określonej firmy. Oprócz różnorodnego zakresu, przed-
siębiorstwo otrzyma także dostęp do urozmaiconych cen i łatwiej będzie ocenić, które są 
adekwatne do oferowanego zakresu ubezpieczenia. Przedsiębiorca nie musi zbierać ofert od 
wielu ubezpieczycieli i samodzielnie dokonywać ich analizy, wszystko zostanie mu rzetelnie 
wytłumaczone w biurze jednej z multiagencji. Porównanie kilku wariantów ubezpieczenia 
na etapie zawarcia umowy daje większe prawdopodbieństwo otrzymania odszkodowania 
w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. To doradca, w postaci pracownika mul-
tiagencji musi zlokalizować i wskazać ryzyka, na jakie narażona jest firma zainteresowana 
skorzystaniem z usług ubezpieczeniowych i zaproponować najlepsze rozwiązania. Firma 
obsługiwana przez jednego pośrednika może liczyć także na wsparcie związane z termino-
wością przedłużania kolejnych umów i płatności składek za umowy. W ten sposób w firmie 
klienta nie trzeba wyodrębniać oddzielnych obowiązków związanych z obsługą ubezpie-
czeń, a odpowiedzialność tę przenieść w całości na multiagencję, z którą podjęta została 
współpraca. Oczywiste jest, że nie od razu zbudowana zostanie nić zaufania pozwalająca 
na bezgraniczne powierzenie wszystkich spraw podmiotowi trzeciemu, o którym nie należy 
zapominać, że de facto pracuje na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń. Obserwacja sytu-
acji rynkowej wskazuje jednak, że agenci ubezpieczeniowi wykazują duży profesjonalizm 
i zaangażowanie w obsługę swoich kontrahentów, aby sprostać ich oczekiwaniom. W tym 
miejscu warto zadać pytanie, czy korzystanie z usług multiagencji ma pozytywny wpływ na 
rozwój przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność. Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo 
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prosta – oczywiście tak, ale w jakim wymiarze? Już samo obniżenie składki ubezpieczenio-
wej, czyli kosztów transferu ryzyka wpływa pozytywnie na rentowność przedsiębiorstwa. 
Dodatkowo, oprócz niższej składki, można zyskać szerszą ochronę ubezpieczeniową, co 
daje swoistą gwarancję w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Firma staje się 
bardziej wiarygodna, nie jest narażona na przestoje. Jeśli posiada ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, to jest również pewnym kontra-
hentem, z którym łatwiej podjąć decyzję o przyszłej współpracy. Działania zakazane bądź 
nienależyte wykonania zobowiązania zostaną pokryte z ubezpieczenia, bez konieczności 
ściągania należności bezpośrednio z firmy. Z całą pewnością przedsiębiorstwo, które posia-
da kompleksowe ubezpieczenie jest lepiej postrzegane na szeroko pojętym rynku. Zjawiska 
te dotyczą firm produkcyjnych, usługowych i transportowych.

Z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń współpraca z multiagentami przynosi wymierne 
efekty. Mając na uwadze to, że szerokie grono osób wybiera ten kanał dystrybucji jako wła-
ściwy do zawarcia swojej umowy, multiagencje spełniają istotną rolę w przypisie składek 
zakładu ubezpieczeń. Rozważania dotyczące rzeczywistej roli multiagencji należy przepro-
wadzić na przykładzie firm z sektora MSP. Niestety, w tej analizie należy pominąć więk-
szość klientów indywidualnych, którzy korzystają z ubezpieczeń prostych i szablonowych, 
a ich wizyty w multiagencjach sprowadzają się wyłącznie do wyboru najtańszej oferty. 
Na tym przykładzie trudno wskazać pozytywne efekty współpracy zakładów ubezpieczeń 
z multiagencjami, bo de facto wpływają na obniżenie poziomu składek – w szczególności za 
ubezpieczenia komunikacyjne. 

Oprócz obniżania poziomu cen, które niewątpliwie jest zjawiskiem niekorzystnym 
z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń, pewne ryzyko ponoszą także klienci. Firma, któ-
ra korzysta z usług niedoświadczonego lub nierzetelnego multiagenta nie zawsze otrzyma 
właściwą ochronę ubezpieczeniową. Może się tak zdarzyć z uwagi na mnogość różnorod-
nych zasad, które obowiązują w wielu zakładach ubezpieczeń i nieznajomość ich przez ob-
sługującego agenta. Oczywiście, może wydawać się to mało prawdopodobne, ale badania 
przeprowadzone przez zakłady ubezpieczeń, dotyczące kompetencji pośredników z nimi 
współpracujących, wskazują na wyższe kompetencje agentów wyłącznych aniżeli multia-
gencji. Niewątpliwie, nie można oceniać wszystkich jedną miarą, ale należy zwrócić na 
to szczególną uwagę w momencie wyboru pośrednika, z którym zakład ubezpieczeń chce 
podjąć współpracę. 

Konsekwencją rynkowych trendów jest tworzenie coraz większej liczby multiagencji 
funkcjonujących w polskim systemie finansowym. Wydaje się, że to tak naprawdę przy-
szłość wśród pośredników – rozwój multiagencji i powolne wypieranie agencji wyłącznych. 
Są dwa sposoby rozwoju – albo tworzenie nowych multiagencji jako indywidualnych dzia-
łalności, albo działanie pod znaną marką w systemach franczyzowych – minimalizując w ten 
sposób ryzyko niepowodzenia nowego biznesu na starcie. Bardziej rozpoznawalna marka 
daje większe szanse na pozyskanie nowych klientów i uzyskanie trwałej pozycji na lokal-
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nym rynku. Puls Biznesu zauważa, że multiagencje przeżywają najlepszy okres w swojej 
historii. Umożliwia im to ciągły rozwój, inwestowanie w nowoczesne sieci, a nawet reklamę 
w mediach ogólnopolskich – spoty telewizyjne realizowane przez jedną z sieci multiagencji. 
W powszechnie panującej ocenie agenci wyłączni są mniej efektywni i drożsi. Przewiduje 
się także konsolidacje i fuzje na rynku dużych graczy tego segmentu. 

Podsumowanie

Rola multiagencji ubezpieczeniowych w funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń w Polsce 
jest jeszcze bardzo często niedoceniana. Głęboka analiza sytuacji występujących na rodzi-
mym rynku ukazuje wiele korzyści, które firmy mogą osiągnąć dzięki korzystaniu z usług 
pośredników ubezpieczeniowych, jakimi są multiagencje. Nie należy zapominać, że czyhają 
również różne pułapki związane z tego typu działalnością i trzeba zachować szczególną 
rozwagę, aby ich uniknąć. Nietrudno odnaleźć wiele elementów wpływających pozytyw-
nie na sytuację finansową firm sektora MSP, które są kołem napędowym całej gospodarki. 
Również firmy ubezpieczeniowe oferując usługi przez ten kanał dystrybucji osiągają pewne 
korzyści. Eksperci związani bezpośrednio z rynkiem ubezpieczeń bez wahania wskazują, że 
to właśnie multiagencje przeżywają obecnie rozkwit swojej działalności oraz mają najwięk-
sze szanse na ekspansję i rozwój.
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Importance of Insurance Multi-Agencies in Small and Medium-Sized 
Enterprises’ Activities

Summary

Multi-agencies are the most resiliently and rapidly developing entities occurring on the supply 
side of insurance sales. Their role in development of the insurance market and the broadly-taken 
financial market in Poland is significant. An aim of considerations is an attempt to prove of how 
substantial importance these entities are in functioning and development of the firms operating in the 
market. The article is devoted to a theoretical and methodological part and an analysis of the impact 
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of activities of multi-agencies on the market. The author discussed the basic processes connected with 
insurance activities and the structure of distribution channels occurring in Poland. He presented the 
basic divisions and characteristics of the occurring entities. The analysis of the impact of insurance 
multi-agencies’ activities was made based on assessment of their current activity and its effects: de-
termination of advantages and disadvantage on the demand side – mainly firms of the sector of small 
and medium-sized enterprises, gains and losses incurred by insurance agencies in connection with 
activities of such agents.

The study is based on a literature review in the area of insurance and their distribution and mar-
keting, and, first of all, on author’s own experience and thorough observation of the changes and the 
current state of the insurance market in Poland.

Key words: insurance distribution, multi-agency, insurance market, insurer, insurance services, in-
surance agent.
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