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Warszawa, 16 października 2017 r.

8,7 mln zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń ochronnych Open Life w I półroczu 2017 roku.

Od stycznia do czerwca br. Open Life TU Życie S.A. wypłaciło w sumie 8,7 mln zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń
ochronnych – o ponad 6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Większa kwota wypłat związana jest
z rosnącą sprzedażą ubezpieczeń i rozwojem ochronnej oferty TU.
7,4 mln zł, czyli 85% wszystkich świadczeń z ubezpieczeń ochronnych, wypłacono z tytułu grupowych ubezpieczeń
pracowniczych. W tym segmencie widać też największy wzrost wolumenu świadczeń, który w ujęciu rocznym (drugi
kwartał 2016 roku do drugiego kwartału 2017 roku) sięgnął niemal 270%. – Uruchomiliśmy ofertę grupowych ubezpieczeń
pracowniczych w 2013 roku, a na koniec ubiegłego roku ubezpieczaliśmy w jej ramach niemal 24 tys. osób. Dziś mocno
przyspieszamy z rozwojem tego obszaru. Koncentrujemy się przede wszystkim na małych i średnich grupach klientów
ale mamy również ofertę dla dużych klientów korporacyjnych – mówi Robert Lasota, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń
Grupowych w Open Life TU Życie S.A.
Pozostałe 1,3 mln zł wypłacono z tytułu innych ubezpieczeń ochronnych. Tu wzrost wartości świadczeń rok do roku (przy
porównaniu wyników z drugiego kwartału 2016 i 2017 roku) wynosi 132% i ma bezpośredni związek z rozbudową oferty
ochronnej Open Life. – Wzmacnianiu portfela ochronnego towarzyszy coraz bliższa współpraca naszego TU z agentami.
To właśnie z myślą o agencjach i ich klientach powstały produkty takie jak „Pomoc w Chorobie” czy „Spektrum Życia”
– dodaje Maciej Świtek, dyrektor Departamentu Sprzedaży Multiagencyjnej Open Life.
W drugim kwartale 2017 roku łączna wartość świadczeń z ubezpieczeń ochronnych wyniosła ponad 4,2 mln zł, czyli
o ok. 240% więcej niż w drugim kwartale roku ubiegłego.
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