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Idea badania 
— 
Cyfryzacja w branży ubezpieczeń w Polsce nabiera tempa. Rynek ubezpieczeniowy 
oparty dotychczas na sprzedaży agencyjnej i przez pośredników otwiera się na nowe 
kanały komunikacji z klientami. Coraz więcej ubezpieczycieli oferuje możliwość doboru 
produktów i zakupu ubezpieczeń online, zgodnie z potrzebami użytkowników, którzy 
chętnie korzystają z takich rozwiązań. Dystans społeczny powoli przyzwyczaja nas do 
wykorzystywania technologii w znacznie szerszym zakresie. Załatwianie spraw, również 
związanych z ubezpieczeniami staje się naturalną alternatywą dla kontaktu 
telefonicznego czy bezpośredniego. Postanowiliśmy sprawdzić, jak taki zakup wygląda z 
perspektywy użytkownika. 

Podczas testów użyteczności produktów ubezpieczeniowych wielu klientów jako 
przeważający czynnik wpływający na ich zadowolenie wskazuje szybkość zakupu usługi.  
Skoro dla klientów jest to tak istotny czynnik, przeanalizowaliśmy jak szybko możemy 
kupić podstawowe produkty ubezpieczeniowe u największych firm na rynku.  

Piotr Modrzewski 
— 
Business Design Consultant 

piotr.modrzewski@edisonda.pl
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Badanie formularzy - 
ubezpieczenia turystyczne 
Przejście przez proces zakupu 
ubezpieczenia turystycznego  
u wybranych dostawców 

Badanie formularzy - 
ubezpieczenie 
nieruchomości 
Przejście przez proces zakupu 
ubezpieczenia nieruchomości  
u wybranych dostawców 

Badanie formularzy - 
ubezpieczenie 
komunikacyjne 
Przejście przez proces zakupu 
ubezpieczenia komunikacyjnego  
u wybranych dostawców 

Dobre praktyki 

Przykłady użytecznych rozwiązań  
i funkcjonalności wykorzystanych 
przez analizowane firmy 

Konstrukcja raportu 
—
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W ile kliknięć?  

Zakup różnych typów 
ubezpieczeń 

— 



W ile kliknięć - dlaczego badaliśmy? 
— 
Na czas zakupu wpływa wiele czynników, przyjęliśmy więc bardzo 
uproszczoną metodę oceny - liczbę kliknięć prowadzących do 
celu*.  

Mamy świadomość, że jakość kliknięć jest równie ważna. Ten prosty 
test pokazuje więc tylko jeden aspekt user experience bazujący na 
przekonaniu, że im mniej opcji pozostawimy naszym klientom, tym 
łatwiej będzie nam ich prowadzić za rękę.   

* przez cel rozumiemy  przejście użytkownika przez ścieżkę zakupu ubezpieczenia do etapu płatności 
(tj. przekierowania do bramki płatniczej).



W ile kliknięć - kogo badaliśmy? 
— 
Badanie przeprowadziliśmy w terminie lipiec - sierpień 2020. 
Testem objęliśmy 3 rodzaje ubezpieczeń  
(turystyczne, komunikacyjne i nieruchomości) oraz 10 
największych graczy na rynku ubezpieczeń w Polsce (Nationale 
Nederlanden, Compensa, Warta, Aviva, LINK4, UNIQA, Generali, 
PZU, Allianz, AXA). 

Dodatkowo, miarę podzieliśmy na dwa wskaźniki: szybkość 
poznania oferty oraz szybkość finalizacji zakupu.



W ile kliknięć - jak badaliśmy? 
— 
1. Sprawdziliśmy ile kliknięć prowadzi do celu - przejścia całego formularza zakupu ubezpieczenia. 

2. Pod pojęciem liczby kliknięć rozumiemy liczbę działań użytkownika na stronie oraz liczbę pól formularza, 
jakie musi wypełnić.  Oczywiście liczba kliknięć to tylko jeden z aspektów użyteczności formularzy, a na 
doświadczenie użytkownika ma wpływ cała konstrukcja formularza. Biorąc jednak pod uwagę 
okoliczności, w których użytkownik korzysta z formularzy, bazujemy na przekonaniu, że proces ten 
powinien być użyteczny i sprawnie prowadzić do zakupu. 

3. Dodatkowo miarę podzieliśmy na dwa wskaźniki: szybkość poznania oferty oraz szybkość finalizacji 
zakupu.
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Ubezpieczenie turystyczne 
— 
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+24,5 
Średnia liczba kliknięć  
do zakupu ubezpieczenia 
turystycznego
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Ubezpieczenie turystyczne - podsumowanie 
— 
Trzech ubezpieczycieli (Nationale Nederlanden, Compensa i AXA) zajmując  
ex aequo pierwsze miejsce oferuje najkrótszą ścieżkę do zawarcia ubezpieczenia 
turystycznego online (21 kliknięć). Nationale Nederlanden (razem z Avivą) 
jednocześnie najszybciej prezentuje klientom swoją ofertę cenową. 

Nieco inny model ścieżki zakupowej przyjęła Warta - przedłużenie czasu 
pokazania oferty, w zamian za skrócenie etapu wypełniania danych niezbędnych 
do zawarcia ubezpieczenia. 



Ubezpieczenie nieruchomości 

—

+21 
Najlepszy wynik

+28,9 
Średnia liczba kliknięć  
do zakupu ubezpieczenia 
nieruchomości
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Ankieta precyzująca preferencje klienta, bez możliwości  
poznania oferty i zakupu online (kontakt z agentem) 

Brak możliwości zakupu ubezpieczenia online 
(sprzedaż telefoniczna lub przez agenta) 
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Ubezpieczenie nieruchomości - podsumowanie 
— 
Proces związany z zakupem ubezpieczenia nieruchomości online jest bardziej 
skomplikowany niż w przypadku ubezpieczenia turystycznego. Tylko 6 spośród 
badanych towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką możliwość. Najszybciej 
kupimy ubezpieczenie domu lub mieszkania w UNIQA (21 kliknięć). Relatywnie 
najdłuższą ścieżkę musimy pokonać w przypadku Generali (39 kliknięć).  

Inną opcję proponuje Warta - po przejściu kilkunastu pytań ankiety otrzymujemy 
możliwość wyboru kontaktu do agenta.



+28 
Najlepszy wynik

+36,6 
Średnia liczba kliknięć  
do zakupu ubezpieczenia 
komunikacyjnego
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Brak w ofercie ubezpieczenia 
komunikacyjnego

Ankieta profilująca klienta, sprzedaż 
telefoniczna lub przez agenta

Ubezpieczenie komunikacyjne 
— 
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Ubezpieczenie komunikacyjne - podsumowanie 
— 
Liderem pod względem szybkości zakupu ubezpieczenia OC/AC jest UNIQA. 
Formularz zakupu jest tak skonstruowany, żeby jak najszybciej pokazać klientowi 
ofertę, a dopiero później dopytywać o dane niezbędne do sporządzenia umowy.  

Większość towarzystw (w tym liderzy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, tj PZU  
i LINK4) oczekuje od klientów jak najwięcej danych personalnych już na wczesnych 
etapach formularza.
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Wskaźnik dostępności online 
— 
6 towarzystw ubezpieczeniowych oferuje pełny 
zakres podstawowych produktów ubezpiecze-
niowych online. Wśród nich uwzględniając sumę 
liczby kliknięć dla 3 produktów (ubezpieczenie 
turystyczne, nieruchomości i komunikacyjne) 
zestawienie wygrywa UNIQA (lider w zestawieniu 
dotyczącym ubezpieczeń nieruchomości i 
komunikacyjnym) przed AVIVĄ (będącą w czołówce 
wszystkich 3 produktów) oraz LINK4 (oferujący 
najszerszy zakres kalkulatorów oferty). 

Wśród firm o wysokiej dostępności online znalazła się 
również AXA oraz największe towarzystwo 
ubezpieczeniowe w Polsce - PZU. Czołówkę liderów 
sprzedaży online zamyka Generali, które z kolei 
cechuje się najbardziej spójnym zakresem formularzy 
(podobna liczba kliknięć i logika wypełniania kolejnych 
danych w każdej kategorii).  
Firmy te oferują dedykowane narzędzie (sklep 
online) umożliwiające zakup różnych produktów 
ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
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Generali
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Rynek ubezpieczeń ewoluuje. Oferowanie rozwiązania służące do zakupu pakietów online są 
coraz bardziej przyjazne. Najszybciej kupimy online ubezpieczenie turystyczne. Wynika to    
w dużej mierze z rosnących potrzeb klientów, którzy kupują ubezpieczenia często w ostatniej 
chwili przed wyjazdem, czasem nawet już na lotnisku. Oferta ubezpieczycieli w tym obszarze 
jest też najszersza (10 największych towarzystw działających w Polsce oferuje możliwość 
zakupu takiego ubezpieczenia przez Internet). 

Relatywnie łatwo i szybko możemy kupić online również ubezpieczenie komunikacyjne. Co 
ciekawe najszybszą ścieżkę zakupu w tej kategorii ubezpieczeń oferują firmy UNIQA, Allianz          
i Aviva, szukające swoich przewag konkurencyjnych w stosunku do liderów rynku (tj. PZU czy 
LINK4). Warto zauważyć, że ci najwięksi posiadają jednak najbardziej rozbudowaną ofertę 
„sklepów online” oferując niemal pełny zakres różnych produktów ubezpieczeniowych (w tym 
ubezpieczenie nieruchomości, oferowane na razie tylko przez 6 firm w kraju). 

Podsumowując, widać wyraźny kierunek rozwoju branży w kierunku digitalizacji sprzedaży 
bezpośredniej. Spoglądając jednak na zagraniczne przykłady innowacyjnych rozwiązań                 
i startupów z obszaru InsurTech, można wnioskować, że polskie towarzystwa 
ubezpieczeniowe czeka w najbliższych latach duże wyzwanie. Na świecie istnieją już bowiem 
rozwiązania umożliwiające zakup ubezpieczeń za pomocą jednego kliknięcia (np. startup Trov) 
oraz pełnej  automatyzacji sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem chatbotów i algorytmów 
sztucznej inteligencji,  wypełniających formularze samodzielnie (tj. Lemonade).



X

Dobre praktyki 
poprawiające doświadczenie 
użytkownika formularza 
— 



Wizualne elementy formularza 
— 

Na doświadczenie użytkownika pozytywnie 
wpływają elementy wizualne (graficzne) 
stosowane w formularzach. Grafiki jednocześnie 
ułatwiają orientacje, co przekłada się na szybkość 
wypełniania. 

Źródło: Compensa 



Automatyczne wypełnienia danych 
— 
Automatyczne wypełnienie niektórych komórek 
(np. danych pojazdu na podstawie nr. rejestracji 
lub  nr. VIN, czy miasta na podstawie kodu 
pocztowego) poprawi wygodę i przyspieszy 
wypełnienie formularza. 

Źródło: Uniqa, Link4



Interaktywne pola formularza 
— 
Integracja pól kalendarza o zakresie 
ubezpieczenia w jednym polu oraz 
automatycznie wypełnione pola do sprawdzenia 
przez użytkownika, znacznie ułatwiają płynne 
przejście ścieżki formularza. 

Źródło: Nationale Nederlanden, PZU 



Audyt istniejących 
systemów i aplikacji 
Pozwoli szybko zdiagnozować 
problematyczne momenty i 
zoptymalizować rozwiązanie.

Zdalne badania i wywiady z 
użytkownikami 
Pomogą rozpoznać potrzeby i 
oczekiwania potencjalnych klientów, 
którzy chcą zaopatrzyć się w 
ubezpieczenie online.

Analiza podstawowych 
potrzeb rozwojowych w 
obszarze cyfrowym 
Posłuży do stworzenia mapy potrzeb, 
priorytetyzacji zadań i ustalenia 
strategii. 

Benchmark innowacji 
(innovation scouting) 
Uzupełni analizę i pomoże poszerzyć 
ofertę lub zmienić model biznesowy 
na bardziej dostosowany do 
obecnych warunków rynkowych. 

Jak dostosować firmę do warunków rynkowych i potrzeb użytkowników? 
—



Piotr Modrzewski 
— 
Business Design Consultant 
piotr.modrzewski@edisonda.pl

Potrzebujesz wsparcia w rozwoju produktów cyfrowych?  

Porozmawiajmy! 

Michał Madura 
— 
Client Success Director 
tel. +48 505 016 712 
michal.madura@edisonda.pl
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Grant Thornton to jedna z wiodących 
organizacji audytorsko-doradczych na 
świecie, obecna w 140 krajach i 
zatrudniająca ponad 56 tys. pracowników. 
W Polsce działamy od 27 lat. Zespół 700 
pracowników wspiera klientów w takich 
obszarach jak audyt, doradztwo 
podatkowe, doradztwo transakcyjne czy 
outsourcing płac i kadr oraz outsourcing 
księgowości, a od niedawna również 
konsulting cyfrowy. 

EDISONDA to krakowska firma badawczo-
projektowa specjalizująca się w projektowaniu 
doświadczeń użytkownika (User Experience – UX), 
jedna z wiodących i najstarszych firm tego typu w 
Polsce. Na co dzień tworzy systemy biznesowe, 
intranety, aplikacje webowe i mobilne. Pomaga na 
wszystkich etapach realizacji projektu, począwszy od 
koncepcji, poprzez tworzenie prototypu i projektu 
graficznego aż po front-end development. Od 2009 
roku studio zrealizowało ponad 700 różnorodnych 
projektów. Od września 2017 roku jest częścią grupy 
Grant Thornton. 



ul. Józefa Dietla 52/9,  
31-039 Kraków 
NIP: 6793017492 

hello@edisonda.pl 
www.edisonda.pl 

Jesteśmy częścią: 

www.grantthorton.pl

EDISONDA Sp. z o.o. sp. k. 
—
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