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Ergo Hestia jest instytucjà zaufania publicznego. Istnieje naturalna, ludzka potrzeba zaufania.
Wspó∏czeÊnie wartoÊç ta bywa jednak deficytowa.
Zaufaç komuÊ, to zakotwiczyç w jego uczciwoÊci. Tropem pierwszym i podstawowym
sà wi´c ludzie. Ich postawy, ˝yciowe doÊwiadczenia i dokonania stanowià wartoÊç
nie do przecenienia. Podobnie jak znaczenia zakl´te w j´zyku.
Wzbudza ufnoÊç to, co cechuje si´ przejrzystoÊcià. Fakt, ˝e pewne dzia∏ania
sà przewidywalne, a intencje zrozumia∏e, sprzyja silnym i d∏ugotrwa∏ym relacjom.
Kluczowa dla organizacji biznesowej jest jej wiarygodnoÊç. Wymagajà jej zarówno relacje
z otoczeniem zewn´trznym, w tym z klientami i odbiorcami us∏ug, jak i ca∏y wewn´trzny
Êwiat korporacji: pracowników, wspó∏pracowników i wreszcie – akcjonariuszy.
StabilnoÊç to punkt docelowy dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Obdarzony zaufaniem
przemys∏ asekuracyjny dostarcza bezpieczeƒstwa ludziom, ich mieniu oraz reputacji.
To sprawia, ˝e wznoszone sà nowe budynki, latajà samoloty, podejmowane jest ryzyko,
a ca∏y Êwiat si´ rozwija.
Cieszy si´ lojalnoÊcià innych ten, kto jest godny zaufania. Raz zawiedzione, bywa niemo˝liwe
do przywrócenia. Zbyt cz´sto widaç, jak równowaga znika. Bezpowrotnie?
WiernoÊç, tak jak zaufanie, oznacza postaw´ wobec kogoÊ lub czegoÊ. Okazywana instytucji
jest jej kapita∏em, który w coraz bardziej zaawansowany sposób potrafimy analizowaç
i opisywaç.
Przestrzeƒ, w której wszystko si´ rozgrywa, to wzajemnoÊç relacji. Szukajàc istoty zaufania,
mo˝na rozpisywaç je na tropy i znaczenia. Z jednym g∏osem zawsze wspó∏istnieje
nieskoƒczenie wiele innych.
Zaufanie mo˝e byç wyra˝one w liczbach. Wybrzmiewajà one w sposób równie silny,
co s∏owa. Polifoniczna konstrukcja Raportu Rocznego 2006 „O zaufaniu” oddaje charakter
i temperatur´ rzeczywistoÊci. Jednak towarzyszy temu przekonanie, ˝e w wieloÊci mo˝na
wytropiç – jednoÊç. Sedno.

Piotr Maria Âliwicki
Prezes Grupy Ergo Hestia
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Zadaj´ sobie pytanie,
czy ∏atwiej jest bilansowaç
przysz∏oÊç czy przesz∏oÊç?
Grzegorz Szatkowski
Wiceprezes Grupy Ergo Hestia
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Panuje powszechne przekonanie,
˝e cel uÊwi´ca Êrodki.
Owszem, ale tylko wówczas,
gdy sà one zgodne
z wyznawanym
systemem wartoÊci.
Inaczej traci si´
wiarygodnoÊç.
Ma∏gorzata Makulska
Wiceprezes Grupy Ergo Hestia
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W biznesie bardzo cz´sto
by zaufaç, najpierw dokonujemy
bilansu zysków i strat.
Chcia∏bym, ˝eby zaufanie
by∏o czymÊ wi´cej.
Mo˝na przecie˝ zastàpiç
racjonalnoÊç celu ekonomicznego
celem wy˝szym.
W d∏u˝szej perspektywie
taka strategia mo˝e przynieÊç
lepsze rezultaty.
Jaros∏aw Piàtkowski
Cz∏onek Zarzàdu
STU Ergo Hestia SA
Prezes Zarzàdu
MTU Mojego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ SA

Mój przyjaciel mawia:
„ufaj i sprawdzaj,
a odniesiesz sukces”.
Ja – ufam.
Mam ogromnà satysfakcj´,
˝e budujàc w∏asne relacje
– nie tylko w biznesie –
udaje mi si´ nie korzystaç
ze z∏otej myÊli przyjaciela...
Piotr Dudek
Cz∏onek Zarzàdu
STU Ergo Hestia SA
(do 29 marca 2007 r.)
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Zaufanie to podstawa.
Bez niego w ˝adnej
dziedzinie nie istniejà:
poczàtek, trwanie,
rozwój.
Adam Roman
Cz∏onek Zarzàdu
STU Ergo Hestia SA
(od 29 marca 2007 r.)

Cokolwiek robisz w ˝yciu,
rób to z mi∏oÊcià i oddaniem.
Zaufaj sobie. Ale z drugiej strony
– w pogoni za realizacjà zamierzeƒ –
zachowaj równowag´.
Klaus Moeller
Cz∏onek Zarzàdu
STU na ˚ycie Ergo Hestia SA
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Zaufanie, uczciwoÊç
i lojalnoÊç to wartoÊci,
które ceni´ najwy˝ej w pracy
i w ˝yciu.
Ich brak powoduje,
˝e kontroluj´ sprawy,
które na co dzieƒ powinny byç
dla wszystkich oczywiste.
To dla mnie niepowetowana
strata czasu.
Szcz´Êliwie dla mnie,
nie doÊwiadczam jej cz´sto.
Anna W∏odarczyk
Wiceprezes Zarzàdu
MTU Mojego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ SA

Jako aktuariusz
ufam liczbom,
jako cz∏owiek – ludziom,
jako ubezpieczyciel
– i liczbom, i ludziom.
To naprawd´
da si´ pogodziç.
Tadeusz Spanily
Cz∏onek Zarzàdu
MTU Mojego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ SA
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Zaufaç komuÊ, to zakotwiczyç
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Dyplomata, mà˝ stanu i szanowany autorytet.
Polityk, historyk i publicysta. Wi´zieƒ Auschwitz,
˝o∏nierz Armii Krajowej, uczestnik walk
w Powstaniu Warszawskim. Inicjator pojednania
polsko-niemieckiego. Or´downik dialogu
polsko-˝ydowskiego. By∏ senatorem oraz, dwukrotnie,
ministrem spraw zagranicznych.

W∏adys∏aw Bartoszewski
Pewne zawody, pewne zadania, pewne prace sà mo˝liwe do wykonania tylko
przy stosunku bezwzgl´dnego zaufania. W humanistyce nazywa si´ go otwartoÊcià. (...)
Trzeba odwo∏ywaç si´ do tego, co w cz∏owieku jest poczuciem odpowiedzialnoÊci
i przyzwoitoÊci. Chodzi te˝ o znajomoÊç psychiki ludzi i umiej´tnoÊç indywidualnego
podejÊcia do nich, ze zrozumieniem ludzkich odr´bnoÊci, ró˝norodnoÊci, oczekiwaƒ,
niepokojów, nieufnoÊci... Elementem otwartoÊci jest mocne przeÊwiadczenie partnerów,
˝e istnieje pewien stosunek odpowiedzialnoÊci, powagi, uczciwoÊci partnera. (...)
W moim domu rodzinnym kwestie solidnoÊci, uczciwoÊci, wyp∏acalnoÊci, dok∏adnoÊci
i uczciwoÊci by∏y poza dyskusjà. By∏y tak oczywiste, jak mycie ràk przed jedzeniem.
By∏y elementem stylu ˝ycia. Nie trzeba patrzeç na przyk∏ady Êwi´tych, m´czenników
czy geniuszy. W bardzo prostej rodzinie pocztowca, kolejarza czy odpowiedzialnego
rolnika mo˝e panowaç styl solidnoÊci, uczciwoÊci, przejrzystoÊci intencji i dzia∏aƒ.
Z odczytu wyg∏oszonego podczas Kongresu Grupy Ergo Hestia w Dreênie 16 lutego 2007 r.
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uczciwoÊç
uczciwoÊç ludzka,
elementarna;
kierowaç si´ uczciwoÊcià;
godziwoÊç,
sprawiedliwoÊç,
prawdomównoÊç;
sumienny,
solidny,
rzetelny,
s∏owny,
odpowiedzialny,
porzàdny,
przyzwoity,
prawy;
kryszta∏owy,
nieskazitelny,
nieprzekupny,
nieskorumpowany;
zacny, wierny,
bez zarzutu,
bez skazy,
znany z solidnoÊci

uczciwoÊç
honesty
ehrlichkeit
honestidad
probité
sacca--I
joszer
hederlighet
onesta
poctivost
igazságósság
uamini
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Gdy Jezus przyszed∏ na to miejsce, spojrza∏ w gór´
i rzek∏ do niego: „Zachariaszu, zejdê pr´dko,
albowiem dziÊ musz´ zatrzymaç si´ w twoim domu”
(¸k 19, 5).
Z historii dotyczàcych Êw. Jana Bosco (zm. w 1888 r.)
zachowa∏a si´ nast´pujàca opowieÊç: By∏ sobie raz
jeden ch∏opiec, który z powodu kradzie˝y siedzia∏
w wi´zieniu ju˝ szeÊç razy. Wreszcie przyjaciele
zaprowadzili go do ksi´dza Bosco. Jan Bosco spojrza∏
na niego, uÊmiechnà∏ si´ i rzek∏: „JesteÊmy tu du˝à
rodzinà, przyjació∏mi...” i da∏ mu klucze do skarbca,
mówiàc: „PrzynieÊ z sejfu sto tysi´cy lirów!
Potrzebuj´ ich”. W g∏owie z∏odzieja zawirowa∏o:
zgarnàç wszystko, uciec, ˝yç wygodnie! Jednak ksiàdz
Bosco dotàd na niego nie nakrzycza∏, jak czynili
to zwykle doroÊli. Przyniós∏ mu wi´c pieniàdze.
Potem zaczà∏ ˝yç uczciwie jako krawiec. Zaufanie
jest zaraêliwe i pozwala rozwijaç duszy skrzyd∏a.

Ufaç to ˝yç wÊród innych.
Wsiadajàc do autobusu
czy samolotu, wspó∏pracujàc
z innymi, wysy∏ajàc dzieci
do szko∏y, albo pijàc porannà
kaw´ – zawsze komuÊ ufamy.
Inaczej si´ nie da...
Pracowaç zespo∏owo,
skupiç wokó∏ siebie
grup´ osób,
których ∏àczy nie tylko
miejsce pracy,
ale te˝ ludzkie, bliskie,
szczere relacje,
jak Wokulskiego
z Rzeckim...
MyÊl´, ˝e tylko tak
warto dzia∏aç.
Staram si´
ju˝ od pi´tnastu lat...

Magdalena Kampowska
Biuro Sprzeda˝y

Wojciech Orzech
Oddzia∏ w Rzeszowie
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Ergo Hestia ju˝ od pó∏tora roku prowadzi na telefon likwidacj´ drobnych szkód komunikacyjnych do 2000 z∏otych. Prosi jedynie o przes∏anie rachunku.
– Mamy zaufanie do naszych klientów. Przy drobnych uszkodzeniach (zbita szyba, reflektor czy wymiana zamków po w∏amaniu) nie ma sensu marnowaç
ich czasu – twierdzà przedstawiciele firmy. Klient mo˝e naprawiaç wi´c samochód bez ogl´dzin.
˚ycie Warszawy, 3 stycznia 2006 r.

Zubezpieczeƒ,
nowà strategià. „Najwy˝sza jakoÊç
stabilny wzrost i rentowny
portfel” – tak brzmi wiodàce przes∏anie
strategii spó∏ek ubezpieczeniowych Grupy
Ergo Hestia na lata 2006-2008.

Jprzygotowaƒ
asne funkcje i kompetencje. Po miesiàcach
zmienia si´ organizacja
wewn´trzna Ergo Hestii. Odr´bne jednostki
i przedstawicielstwa skupiajà si´ na
równorz´dnych nurtach w sprzeda˝y
ubezpieczeƒ: dla klientów detalicznych oraz
korporacyjnych. Jeszcze inne specjalizujà si´
w likwidacji szkód.

Ergo

96,7%

Munich Re

65,2%

Bw∏aÊnie
ez ogl´dzin i szybko. Od poczàtku roku
tak likwidowane sà w Ergo Hestii
drobniejsze szkody majàtkowe spowodowane
przez zalanie. Wystarczy zadzwoniç do Hestii
Kontakt, zg∏osiç takà szkod´ i podaç
szacunkowà wartoÊç naprawy. WczeÊniej to
rozwiàzanie sprawdzi∏o si´ ju˝ w przypadku
ubezpieczeƒ komunikacyjnych.

Ergo International
100%

STU Ergo Hestia SA
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7%

100%

100%

MTU SA

PTE Ergo Hestia SA

styczeƒ-luty
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93%

STUn˚ Ergo Hestia SA

Czasem ˝a∏uj´, ˝e nie ma
„Êwiata idealnego”,
w którym wszystko jest logiczne,
a ludzie sà ˝yczliwi, uczciwi
i prawdomówni.
Ale zaraz myÊl´, ˝e przecie˝
poszukiwanie tej idei
w realnym Êwiecie
to prawdziwy sens dzia∏ania.
Gdzie˝ by∏yby wyzwania
i satysfakcja, gdyby
wszystko przebiega∏o
idealnie?
Maciej Baranowski
Biuro Ubezpieczeƒ Indywidualnych

Mój Dziadek.
Ma∏o mówi∏ o wartoÊciach.
Po prostu si´ nimi kierowa∏.
Ka˝dego dnia stara∏ si´
post´powaç wobec
wszystkich uczciwie.
Sprawia∏, ˝e czuliÊmy si´
kochani, chocia˝ nigdy
tego nie powiedzia∏.
Aneta Lewandowska
Przedstawicielstwo Detaliczne
w Toruniu.
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Na www.hestia.pl dzia∏a wirtualny doradca – Hubert, który rozumie pytania zadawane w mowie potocznej i w u∏amku sekundy udziela odpowiedzi
na tematy zwiàzane z likwidacjà szkody, pomaga te˝ skompletowaç niezb´dne dokumenty. Mo˝na z nim równie˝ swobodnie wymieniç opinie nie tylko
o ubezpieczeniu, poinformuje nas o imieninach, pogodzie czy godzinie. Hubert zapami´tuje u˝ytkownika, jego imi´ oraz inne cechy pozwalajàce
na optymalizacj´ kolejnych rozmów.
Auto Âwiat, 2 stycznia 2006 r.

Âhas∏em
wiat Hestii. Âwiat Ubezpieczeƒ. Pod tym
przebiegajà obrady Kongresu Grupy
Ergo Hestia w Berlinie. W dorocznym
najwi´kszym spotkaniu hestyjnej sieci
sprzeda˝y bierze udzia∏ ponad osiemset
osób. GoÊcie specjalni to ekonomista
– profesor Jan Winiecki, Prezes Zarzàdu Grupy ITI
– Wojciech Kostrzewa oraz Wiceprezes Pentor
Research International – Jerzy G∏uszyƒski.

Kr e kariera
w ubezpieczeniach. Kolejne osoby
omendowane przez pracowników
Ergo Hestii do∏àczajà do grupy obj´tej
unikatowym programem rekrutacyjno-szkoleniowym Argo. Ju˝ pi´tnaÊcie starannie
wybranych osób, kandydatów na poÊredników
ubezpieczeniowych, mo˝e liczyç na szybki
start w zawodzie.

Ergo Hestia ma coraz
wi´cej poÊredników
ubezpieczeniowych.

2005
3133

styczeƒ-luty
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2006
3762

DziÊ, w Êwiecie komputerów,
to ju˝ chyba niemodne...
Nale˝y doceniaç pi´kno.
Widzieç w innych to,
co najlepsze. Dobrze wiedzieç,
˝e dzi´ki mnie chocia˝ jednej
spotkanej osobie ˝yje si´ l˝ej.
Marek Kropid∏owski
Biuro Likwidacji Szkód

Jestem s´dzià koszykówki
od dziesi´ciu lat.
Na boisku podjà∏em
tysiàce trudnych decyzji.
Zawsze staram si´,
˝eby by∏y sprawiedliwe.
Pomimo presji.
Ludzie zaufali mi i teraz ∏atwiej
godzà si´ z rozstrzygni´ciami,
które bywajà dla nich
niekorzystne.
Jacek Dolski
Biuro Likwidacji Szkód
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Grupa Ergo Hestia i Bank BPH wzmacniajà wspó∏prac´ w zakresie sprzeda˝y us∏ug ubezpieczeniowych i bankowych, tworzenia nowych produktów
oraz wzajemnej promocji marek. Obie instytucje podpisa∏y umow´ o rozszerzeniu dotychczasowej wspó∏pracy w zakresie bancassurance na obszar
ca∏ej Polski. Klienci Banku b´dà mieli dost´p do ubezpieczeƒ majàtkowych i na ˝ycie Ergo Hestii. Wspó∏praca obu podmiotów przebiegaç b´dzie
na zasadzie pierwszeƒstwa wyboru oferty produktowej banku i ubezpieczyciela.
Gazeta Ubezpieczeniowa, 3 stycznia 2006 r.

Ppunkty
o polisy na zakupach. Powstajà kolejne
sprzeda˝y ubezpieczeƒ w centrach
handlowych. Ergo Hestia tworzy je jako jedyny
ubezpieczyciel w Polsce. W Gdaƒsku zaczyna
dzia∏aç trzecie stoisko w tym mieÊcie,
w CH Manhattan. W ca∏ym kraju jest ich ju˝
ponad dwadzieÊcia.

U
nikatowe rozwiàzania. Ergo Hestia
wspó∏tworzy program ubezpieczenia
grupowego na ˝ycie, zaprojektowany
specjalnie dla pracowników grupy
medialnej TVN. Ma on niestandardowy zakres
Êwiadczeƒ i poziom odpowiedzialnoÊci.
Obejmuje kilkanaÊcie ryzyk i przewiduje
bardzo wysokie kwoty Êwiadczeƒ.
W ca∏ej Polsce
jest coraz wi´cej punktów
wyspecjalizowanych
w sprzeda˝y ubezpieczeƒ
Ergo Hestii.

CwierzytelnoÊci
oÊ dla przedsi´biorców. Ochrona
zagranicznych – to nowa
oferta Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ
Ergo Hestia w zakre s i e u b e z p i e c z e ƒ
kredytu kupieckiego. Umo˝liwia uzyskanie
odszkodowania za niezap∏acone przez
partnera handlowego nale˝noÊci ze sprzeda˝y
z odroczonym terminem p∏atnoÊci.

2005
241

styczeƒ-luty
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2006
396

Wzbudza ufnoÊç to,
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Publicysta „Polityki”, dziennikarz prasowy, telewizyjny
i radiowy. Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium
Civitas. Jeden z za∏o˝ycieli Gazety Wyborczej.
By∏ rzecznikiem prasowym Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego i pierwszym prezesem Polskiej Agencji
Informacyjnej. Twórca wielu programów telewizyjnych,
takich jak „Tok-Szok”, „Tischner czyta katechizm”,
„Autograf” i „Summa zdarzeƒ”.

Jacek ˚akowski
Polacy sà nieufni. Nie ma drugiego narodu w Europie, który by∏by nacechowany
tak g∏´bokà nieufnoÊcià: Polak z zasady drugiemu nie ufa. Potwierdzajà to wyniki
porównawczych badaƒ spo∏ecznych. (...) Cz∏owiek, który ufa, jest sk∏onny
do wspó∏dzia∏ania, czyli do publicznej aktywnoÊci, ale jednoczeÊnie sam ufnoÊç wobec
innych w sobie buduje. (...) To jest jedna z powa˝niejszych barier, które wyst´pujà
w Polsce w procesie modernizacji. Jedna z tez mówi nawet, ˝e nieufnoÊç i brak
doÊwiadczenia w zbiorowej aktywnoÊci jest jednà z g∏ównych przyczyn kl´sk kolejnych
wielkich projektów infrastrukturalnych w Polsce. Nie da si´ zbudowaç autostrad
w kraju, w którym ka˝dy wynik przetargu jest kwestionowany. (...)
Problem jest kulturowy.
Z odczytu wyg∏oszonego w Sopocie dla kadry kierowniczej Grupy Ergo Hestia 11 grudnia 2006 r.
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przejrzystoÊç
jasne komunikowanie w∏asnych planów,
t∏umaczenie swoich dzia∏aƒ;
dwustronna komunikacja;
transparentny rynek i biznes;
klarowny,
zrozumia∏y,
otwarty,
wiarygodny,
uczciwy,
jawny;
∏atwy do rozpoznania,
przewidzenia,
odgadni´cia,
zrozumienia

przejrzystoÊç
transparency
transparenz
transparencia
la transparence
pa-rdarÊitaszkifut
genomskinlighet
transparentnost
transparenza
attekinthetöség
vangafu
Raport Roczny 2006
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Uczniom, którzy chcieli si´ dowiedzieç, jaki rodzaj
medytacji praktykowa∏ codziennie rano w ogrodzie
ich nauczyciel Zen, ten odpowiedzia∏:
– Kiedy patrz´ uwa˝nie, widz´ krzew ró˝y w pe∏nym
rozkwicie.
– Dlaczego trzeba patrzeç uwa˝nie, by zobaczyç krzew
ró˝y? – dopytywali.
– W przeciwnym wypadku cz∏owiek widzi nie krzew
ró˝y, lecz jego wyobra˝enie, które sobie wczeÊniej
ukszta∏towa∏. By dostrzec istot´, trzeba oczyÊciç swój
umys∏ ze wszelkich nalecia∏oÊci, byç przezroczystym
jak kryszta∏.

Trudno czasem spoÊród spraw
wa˝nych wybraç najwa˝niejsze.
Kiedy si´ uda, to co robi´
nabiera smaku i koloru.
Katarzyna Âliwiƒska
Biuro Doboru i Rozwoju Kadr

Staram si´ otwarcie i jasno
komunikowaç swoje plany
i dzia∏ania. Nie obiecuj´ tego,
czego nie mog´ zrealizowaç.
Traktuj´ innych tak, jak sama
chcia∏abym byç traktowana.
Nigdy nie zapominam o poczuciu
humoru!
Violetta Michalak
Przedstawicielstwo Korporacyjne
we Wroc∏awiu
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Marcin Ró˝aƒski, uczeƒ maturalnej klasy Liceum Plastycznego w ZamoÊciu, wygra∏ konkurs Artystyczny Indeks Hestii. Nagrodà sà studia
na Akademii Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Gazeta Wyborcza, 7 marca 2006 r.

W
irtualne wsparcie. Ergo Hestia uruchamia
internetowe Biuro Obs∏ugi Agenta. Dost´pne
sà w nim mi´dzy innymi niezb´dne w codziennej
pracy poÊredników ubezpieczeniowych druki
oraz wykazy polis do wznowienia. Za pomocà
iBOA agent mo˝e na przyk∏ad zamówiç
wycen´ pojazdu czy informacje na temat
szkody klienta, a tak˝e za∏o˝yç w∏asnà stron´
internetowà.

M
edialna obecnoÊç. W najwi´kszych
dziennikach regionalnych w Polsce ukazuje si´
seria artyku∏ów promujàcych ubezpieczenia
Ergo Hestii. W telewizji informacyjnej TVN24
oraz na antenie TVN Turbo prezentowany jest
film przedstawiajàcy zalety hestyjnego
systemu likwidacji szkód.

PGrupy
olska – Niemcy. Piotr M. Âliwicki, Prezes
Ergo Hestia, wchodzi do Zarzàdu
Polsko-Niemieckiej Izby Przemys∏owo-Handlowej, najwi´kszej organizacji samorzàdu
gospodarczego w Polsce. Do Zarzàdu
STU na ˚ycie Ergo Hestia SA do∏àcza Klaus
Moeller, zwiàzany wczeÊniej z niemieckà firmà
doradztwa finansowego MLP. Z odczytem
w siedzibie Ergo Hestii w Sopocie goÊci
dr Reinhard Schweppe, Ambasador Niemiec
w Polsce.

Wiosenna kampania
promocyjna Ergo Hestii
w dziennikach regionalnych
dociera do milionów
czytelników.

ponad 5 000 000 osób

marzec-kwiecieƒ
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Najpi´kniejszych rzeczy na Êwiecie
nie mo˝na zobaczyç ani dotknàç.
Trzeba je poczuç.
Przyjaêƒ i zaufanie bez wàtpienia
takie sà. Ufam wybranym osobom,
które spe∏niajà moje kryteria
bezpieczeƒstwa i bliskoÊci.
Maciej Koziarski
Samodzielne Stanowisko ds. IT

Paradoksem jest, ˝e ka˝dy
marzy o kredycie zaufania,
ale... nikt nie lubi zobowiàzaƒ.
Warto ryzykowaç i traktowaç
ufnoÊç w innych jako
inwestycj´ w przysz∏oÊç.
Tak zdobywa si´
rzecz bezcennà – przyjaêƒ.
Ilona Wolszleger-Dunajska
Biuro Finansów
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Znane marki chcà mieç swoich artystów. (...) Niedawno zosta∏a rozstrzygni´ta trzecia edycja konkursu Artystyczny Indeks Hestii, organizowanego
przez Ergo Hesti´. Uczestniczàcy w nim licealiÊci walczyli o indeks gdaƒskiej Akademii Sztuk Pi´knych. Firma organizuje te˝ inny, presti˝owy konkurs
– Artystyczna Podró˝ Hestii. Zwyci´zca otrzymuje miesi´czne stypendium w Nowym Jorku.
Wprost, 26 marca 2006 r.

Bwprowadza
ardziej ˝yciowo i w banku. Ergo Hestia
nowe udogodnienia w korzystaniu
z jej ubezpieczeƒ na ˝ycie. Klienci mogà
automatycznie odnawiaç roczne ubezpieczenie
Altima, a sk∏adk´ za Sjest´, ubezpieczenie
z gwarancjà do˝ywotniej renty, op∏acaç
jednorazowo. Poszerza si´ zakres ochrony
w grupowym ubezpieczeniu Hestia Rodzina.
SuperEmerytura to z kolei nowoÊç oferowana
przez Ergo Hesti´ klientom Citibank Handlowy.

W
ca∏ej Polsce. Podwarszawskie Marki, Toruƒ,
Czeladê na Âlàsku – tam powstajà w centrach
handlowych nowe stoiska firmowe Ergo Hestii.
¸àcznie jest ich ju˝ 25. Szybko roÊnie tak˝e
liczba pozosta∏ych punktów dost´pu do oferty
ubezpieczeniowej Ergo Hestii. Oddzia∏y,
agencje i ich filie otwierane sà w kolejnych
miastach i mniejszych miejscowoÊciach,
mi´dzy innymi w Kaliszu, Bia∏ymstoku, Lubsku,
Przasnyszu, ZamoÊciu, Gryfinie, Nowej Soli
i ˚aganiu.

W 2006 r. zwi´ksza si´
liczba pracowników
Grupy Ergo Hestia.

2005
1331

marzec-kwiecieƒ
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2006
1418

Mam jedno ˝ycie
i wiele rzeczy do zrobienia.
Kolekcjonuj´ chwile.
Ciesz´ si´ nowymi
sytuacjami.
Chc´, by mój Êwiat
by∏ wyjàtkowy,
a ludzie wokó∏ mnie
szcz´Êliwi.
Ufam intuicji
i nielicznym ˝yczliwym.
Wyciskam ˝ycie jak
cytryn´. To banalne,
ale jasne i przejrzyste.
Anna D´bowska
Przedstawicielstwo Detaliczne
w Gdyni

Polegaç na innych
i byç dla nich oparciem.
Mieç gwarancj´
bezinteresownej pomocy.
To wa˝ne. Ale te˝...
odrobina szaleƒstwa,
sztorm, szum wody, s∏oƒce.
Mo˝na spojrzeç
na wszystko inaczej.
Micha∏ Stawnicki
Biuro Sprzeda˝y
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Chcesz po∏àczyç przyjemne z po˝ytecznym? Ju˝ teraz robiàc zakupy w centrum handlowym, mo˝esz skorzystaç z oferty ubezpieczeniowej Ergo Hestii
– w pakiecie Hestia 7 ubezpieczenia komunikacyjne sà taƒsze o 20%!
Dziennik Zachodni, 31 marca 2006 r.

Kz alkulacja
sk∏adki w pi´ç minut. W ka˝dym
dwudziestu pi´ciu stoisk firmowych
w centrach handlowych, korzystajàc z doradztwa
agentów Ergo Hestii, klienci mogà szybko
i wygodnie skalkulowaç cen´ za ubezpieczenie
komunikacyjne.

Kw ompetencje
i aktywnoÊç. Nowe atuty
rynkowej konkurencji zyskujà mened˝erowie
sprzeda˝y i agenci ubezpieczeniowi Ergo Hestii
specjalizujàcy si´ w ubezpieczeniach dla
klientów indywidualnych oraz ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Dzi´ki szerszym
pe∏nomocnictwom mogà dzia∏aç bardziej
samodzielnie, odpowiadajàc na potrzeby
klientów.

IErgo
ntegralia nominowana. Fundacja Grupy
Hestia na rzecz integracji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych otrzymuje
nominacj´ w konkursie „Lodo∏amacze 2006”.
Polska Organizacja Pracodawców Osób
Niepe∏nosprawnych, wyró˝nia w nim firmy,
które kruszà spo∏eczne lody, dzia∏ajàc na rzecz
zwi´kszenia aktywnoÊci zawodowej ludzi
niepe∏nosprawnych. Integralia dzia∏a ju˝
dwa lata.

O szeÊç pozycji awansuje
STU Ergo Hestia SA w rankingu
„100 Najcenniejszych Firm w Polsce”,
og∏oszonym 24 kwietnia 2006 r.
w tygodniku Newsweek.

2005
95

marzec-kwiecieƒ
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2006
89

Kluczowa dla organizacji
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Brytyjski historyk, znawca dziejów Europy
i oddany przyjaciel Polski. Cz∏onek Akademii Brytyjskiej,
profesor studiów s∏owiaƒskich na Uniwersytecie
w Londynie, cz∏onek korespondent krakowskiej
Akademii Umiej´tnoÊci.
Swoimi tekstami i walkà o historycznà prawd´ zdoby∏
wielkie uznanie w Polsce. Jego ksià˝ka „Bo˝e igrzysko”
odkry∏a czytelnikom Zachodu z∏o˝onà histori´ Polski.
Honorowy obywatel Krakowa, Lublina i Wroc∏awia.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
Uniwersytetu Gdaƒskiego, UMCS oraz Uniwersytetu
Warszawskiego.

Norman Davies
Przez ca∏y XIX wiek i wi´kszoÊç XX wieku nie istnia∏a paƒstwowoÊç polska.
Polacy stracili zaufanie do paƒstwa. Paƒstwo by∏o obce, by∏o wrogiem. Mia∏o to
ogromny wp∏yw na tradycje. Jednà z nich jest sk∏onnoÊç, ˝eby w ogóle nie braç udzia∏u
w polityce, a pracowaç dla rodziny, dla swoich – ten indywidualizm jest bardzo
widoczny w Polsce. JeÊli natomiast spojrzeç na dwa g∏ówne nurty, to pierwszym z nich
jest niepodleg∏oÊciowa tradycja Pi∏sudskiego. To aktywnoÊç „przeciw”, walka
z wrogiem, tradycje powstaƒcze. Insurekcje, Legiony, a˝ do Armii Krajowej
i SolidarnoÊci – jest to jedna linia wspólnego myÊlenia. (...) Drugi, przeciwny nurt
popiera aktywnoÊç politycznà, ale w inny sposób. Zasadniczo odrzuca powstanie,
a walczy o gospodark´, o budow´ kultury i tak zwanej substancji narodu. To koncepcja,
zgodnie z którà dopiero w momencie, gdy si´ posiada solidnà gospodark´
i wykszta∏conych ludzi, mo˝na myÊleç o niepodleg∏oÊci i walce z zaborcami.
Te dziewi´tnastowieczne tradycje trwa∏y bardzo d∏ugo. (...)
Z odczytu wyg∏oszonego w Sopocie dla kadry kierowniczej Grupy Ergo Hestia 11 grudnia 2006 r.
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wiarygodnoÊç
wiara – niez∏omna,
niezachwiana,
goràca,
Êlepa,
naiwna;
godny, godzien zaufania, wiary,
zas∏ugujàcy na zaufanie;
prawdziwy,
serdeczny,
szczery,
wierny,
wypróbowany,
dozgonny,
od serca;
wiarygodny Êwiadek,
wiarygodne zeznania;
miarodajne czynniki i êród∏a;
autorytatywne sàdy;
kompetentny specjalista;
informacje z pewnego êród∏a

wiarygodnoÊç
credibility
verlaesslichkeit
credibilidad
la v¯racit¯
viÊvastataaminut
trovärdighet
credibilita
verohodnost
allandósság
uamini
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Na skraju wioski ˝y∏ olbrzymi jadowity wà˝. Porywa∏
zwierz´ta, atakowa∏ ludzi. Wezwano wi´c m´drca,
by temu zaradzi∏. Starzec uda∏ si´ do w´˝a uzbrojony
jeno w argumenty i po∏aja∏ gada za jego czyny.
Ostrzeg∏:
– Ludzie b´dà musieli ci´ zabiç, wi´c powstrzymaj ataki
i obiecaj popraw´. Tak te˝ si´ sta∏o.
Po kilku miesiàcach zmaltretowany i posiniaczony wà˝
przype∏z∏ do m´drca:
– Panie, ju˝ d∏u˝ej nie wytrzymam. Odkàd przesta∏em
kàsaç, wieÊniacy stale mnie bijà i nawet dzieci si´
mnie nie bojà i obrzucajà kamieniami.
– Mój drogi – rzek∏ starzec – powiedzia∏em ci, abyÊ nie
atakowa∏, ale nie mówi∏em, abyÊ przesta∏ syczeç.

Uwielbiam pokazy lotnicze.
Ile˝ zaufania do siebie samego
ma pilot pi´tnastotonowego
samolotu, który leci tu˝ nad
ziemià z pr´dkoÊcià 900 km/h?
Jak ufa mu organizator
pokazu (nawet jeÊli ma
odpowiednià polis´...)?
Widzowie zadajà sobie takie
pytania ju˝ póêniej,
bo wra˝enia podczas
obserwacji przelotu
nie pozwalajà
myÊleç racjonalnie.
¸ukasz Kosicki
Biuro Ubezpieczeƒ Grupowych

Powierzyç innym to,
co dla nas jest najcenniejsze...
Najwy˝szym zaufaniem
darz´ ludzi, którzy opiekujà si´
mojà trzyletnià córeczkà,
gdy nie ma mnie w domu.
Alicja Frankowska
Sopockie Towarzystwo Doradcze
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Janina Ochojska-Okoƒska, Karol Tarnowski i Piotr K∏odkowski otrzymali wczoraj Nagrody im. ks. Józefa Tischnera. Przyznawane sà przez miesi´cznik
i wydawnictwo Znak, fundowane przez Ergo Hesti´, a wr´czane podczas Dni Tischnerowskich. – Filozofia wolnoÊci i solidarnoÊci ks. Tischnera nauczy∏a
mnie, ˝e jestem wolna do czynienia dobra – mówi∏a szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. (...)
Gazeta Wyborcza, 12 maja 2006 r.

T

„ eraz Polska” za styl obs∏ugi klientów
po szkodzie. Budowany w Ergo Hestii przez
kilka lat unikatowy system likwidacji szkód
otrzymuje presti˝owe Polskie God∏o Promocyjne
„Teraz Polska”. Wyró˝nienie zostaje wr´czone
podczas gali 12 czerwca 2006 r. w Warszawie.
To ju˝ drugie God∏o dla Ergo Hestii – wczeÊniej
otrzyma∏ je pakiet ubezpieczeƒ Hestia 7.

D
armowa naprawa. Wszyscy klienci Ergo
Hestii posiadajàcy ubezpieczenie Autocasco
mogà usunàç uszkodzenie przedniej szyby
w swoim samochodzie za darmo, zachowujàc
zni˝k´ za brak szkód. Ergo Hestia realizuje
nowà us∏ug´ w ramach uproszczonej
likwidacji we wspó∏pracy z firmà AutoGlass
Jaan. Wystarczy jeden telefon do Hestii
Kontakt.

Swydaje
pecjalistyczna wiedza. Grupa Ergo Hestia
pierwsze w Polsce czasopismo
Âredni sta˝ agentów
wy∏àcznych Ergo Hestii
to prawie cztery lata.

w ca∏oÊci poÊwi´cone zagadnieniom ryzyka
ubezpieczeniowego. Redakcj´ magazynu
Risk Focus tworzà doÊwiadczeni pracownicy
Ergo Hestii, którzy na co dzieƒ zajmujà si´
mi´dzy innymi underwritingiem, ocenà ryzyka,
czy likwidacjà szkód.

1340 dni

maj-czerwiec
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Bez dróg na skróty,
bez kombinacji
– tak staram si´ iÊç przez ˝ycie.
Wiem, ˝e warto wyznaczaç
sobie cele i dà˝yç do ich realizacji.
A poza tym... trzeba marzyç!
Danuta Sikorska
Oddzia∏ w Ostro∏´ce

Budowanie zaufania.
To jest jak... oswajanie lisa.
Du˝à wag´ majà s∏owa
i okolicznoÊci,
w jakich sà wypowiadane.
Samo w sobie
zawiera szczeroÊç i dobroç.
Kamila J´drzejewska
Biuro Likwidacji Szkód
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Mobilny sprz´t jest szczególnie pomocny „likwidatorom pierwszego kontaktu", jak nazywani sà pracownicy spó∏ki Ekspert Pomoc Ubezpieczeniowa.
To oni, po otrzymaniu zlecenia z infolinii Hestia Kontakt, nawiàzujà kontakt z klientem. (...) W czasie spotkania kompletujà ca∏à dokumentacj´,
w tym zdj´cia i protoko∏y, niezb´dne, aby rozpatrzyç wniosek o odszkodowanie. Korzystajàc z mobilnego sprz´tu, mogà to robiç znacznie szybciej.
Gazeta Ubezpieczeniowa, 23 maja 2006 r.

Llikwidatorzy
ikwidacja w siedem dni. Mobilni
Ergo Hestii, którzy w miejscu
wskazanym przez klienta dokonujà niezb´dnych
ogl´dzin, zostajà wyposa˝eni w nowoczesny
sprz´t. Eliminujàc papierowà dokumentacj´,
ma on znacznie skróciç czas likwidacji szkody.

Pnaonad
270 punktów sprzeda˝y. Z tygodnia
tydzieƒ przybywa miejsc, w których klienci
mogà wykupiç ubezpieczenie Ergo Hestii.
Powstajà mi´dzy innymi w Gdaƒsku, Brodnicy,
Rzeszowie, Obornikach, ZamoÊciu, Pu∏tusku,
Poznaniu, Zabrzu, Âwieciu, Chodzie˝y, Cz∏uchowie
i ¸ebie. Rozrasta si´ sieç punktów w galeriach
handlowych. W Warszawie nowe stoiska
– czwarte i piàte w stolicy – dzia∏ajà w Galerii
Wola Park i w Arkadii. Kolejne otwierane sà
w Kobylnicy pod S∏upskiem, w Katowicach
i ¸odzi.

W 2006 r. powstajà
nowe przedstawicielstwa
detaliczne Ergo Hestii.

2005
21

maj-czerwiec
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2006
32

Cz´sto zdarza mi si´
porównywaç wspólne
dzia∏anie do skoków
na spadochronie.
Jest si´ pewnym,
˝e wszystko w porzàdku,
ale potrzeba wiele
wspólnych chwil,
˝eby... ju˝ nie sprawdzaç,
czy na pewno.
Agnieszka Niedba∏a
Oddzia∏ w Tarnowie

Zaufanie, tak jak sztuka,
nie pojawia si´ dlatego,
˝e znamy wszystkie
odpowiedzi,
ale poniewa˝
jest si´ otwartym
na wszystkie
pytania.
Byç docenianym
przez dzieci.
Zostawiç
ten Êwiat
troch´ lepszym.
Wiedzieç,
˝e ktoÊ
czu∏ si´ lepiej
dzi´ki nam
– to jest coÊ,
o co warto
si´ staraç.
Mario Everardo Zamarripa Gonzalez
Biuro Ubezpieczeƒ Indywidualnych
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Grupa Ergo Hestia zamkn´∏a pierwszy kwarta∏ 2006 r. przypisem sk∏adki brutto w wysokoÊci ponad 393 milionów z∏otych (wzrost o 16%).
STU Ergo Hestia, oferujàce ubezpieczenia majàtkowe i osobowe, odnotowa∏o przypis sk∏adki brutto w wysokoÊci 310 milionów z∏otych,
co w porównaniu do analogicznego okresu 2005 r. oznacza wzrost o 14 procent. Spó∏ka osiàgn´∏a ponadoÊmiokrotnie wi´kszy, ni˝ w analogicznym
okresie roku ubieg∏ego, zysk netto – ponad 20 milionów z∏otych. (...)
Gazeta Bankowa, 19 czerwca 2006 r.

Krocznicy
oncertowy jubileusz. Z okazji pi´tnastej
wystawienia przez Ergo Hesti´
pierwszej polisy ubezpieczeniowej,
na zaproszenie Prezesa Piotra M. Âliwickiego
do Sopotu przyje˝d˝a s∏ynna orkiestra
z Londynu, Academy of St. Martin in the Fields.
24 czerwca 2006 r. pod batutà maestra
Carla Rizzi wyst´puje przed kilkutysi´cznà
widownià w Operze LeÊnej. Na fortepianie gra
Piotr Anderszewski. Ponad dwa tysiàce osób
bawi si´ na Rodzinnym Pikniku Hestian.

Pstudentów
o inspiracje za ocean. Nie jeden, ale dwóch
malarstwa otrzymuje miesi´czne
stypendium Ergo Hestii w Nowym Jorku.
To nieoczekiwane rozstrzygni´cie przynosi
fina∏ piàtej ju˝ edycji konkursu Artystyczna
Podró˝ Hestii, organizowanego we wspó∏pracy
z Akademià Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku.

RSorman,
ozwój pracowników. Filozof – Guy
by∏y premier – Jan Krzysztof Bielecki
i j´zykoznawca – Jerzy Bralczyk to kolejni
goÊcie, którzy odwiedzajà Sopot z odczytem
dla kadry kierowniczej Grupy Ergo Hestia
i pracowników obj´tych programem
szkoleniowym „Hestyjna Akademia Rozwijania
Talentów”. Kolejne osoby do∏àczajà do grona
uczestników programu Argo, skierowanego
do
kandydatów
na
poÊredników
ubezpieczeniowych.

Wy˝sze wykszta∏cenie
posiada wi´kszoÊç
pracowników Ergo Hestii.

70%

maj-czerwiec
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StabilnoÊç to punkt docelowy
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Profesor filozofii ekonomicznej i politycznej.
Pisarz i publicysta. Analityk i obroƒca liberalnej
koncepcji spo∏eczeƒstwa.
Wyk∏ada∏ na uniwersytetach ca∏ego Êwiata,
mi´dzy innymi w Stanford, Moskwie, Pekinie
i Kordobie. Wspó∏pracuje z Le Figaro, L’Economiste,
European Wall Street Journal. Autor mi´dzy innymi
ksià˝ek „Made in USA” i „Rok koguta”.

Guy Sorman
Sprawy dla Polski potoczy∏y si´ znacznie lepiej ni˝ mo˝na by∏o si´ spodziewaç.
Nie tylko odzyska∏a niepodleg∏oÊç, ale i jej gospodarka ma si´ nieêle. Pami´tam debat´,
jaka w póênych latach 80. toczy∏a si´ na temat przysz∏oÊci polskiej gospodarki.
Powszechnie mówi∏o si´, ˝e Polska b´dzie potrzebowa∏a kilku pokoleƒ, by otrzàsnàç si´
okupacji sowieckiej i z modelu gospodarki komunistycznej. Ta pesymistyczna wizja
nie potwierdzi∏a si´. Polska szybko zdo∏a∏a odbudowaç przedsi´biorczoÊç prywatnà. (...)
Dyskutowano te˝ nad modelem, jaki gospodarka w wolnej Polsce powinna przyjàç.
Szybko okaza∏o si´, ˝e nie ma innej drogi ni˝ gospodarka wolnorynkowa. Chocia˝ wcale
nie trzeba jej kochaç. (...) Wszystkiego ju˝ spróbowano: centralnego planowania,
zamykania granic, otwierania granic, inflacji, monetaryzmu i innych metod. XX wiek by∏
jednym, wielkim laboratorium. Ludzie eksperymentowali, próbowali stosowaç ró˝ne
rozwiàzania dla poprawy sytuacji gospodarczej. (...) Na nauki ekonomiczne trzeba
patrzeç jak na rezultat tych eksperymentów i dowód, ˝e pewne rzeczy po prostu si´
nie sprawdzajà. A gospodarka wolnorynkowa jest prawdziwa, wydajna i sprawdzona.
Z odczytu wyg∏oszonego w Sopocie dla kadry kierowniczej Grupy Ergo Hestia 22 czerwca 2006 r.
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stabilnoÊç
pewnoÊç,
trwa∏oÊç,
niezmiennoÊç,
systematycznoÊç,
regularnoÊç;
wiara w okreÊlone dzia∏ania,
w∏asnoÊci obiektu
obdarzonego zaufaniem;
przekonanie, ˝e jakiejÊ osobie
lub instytucji mo˝na ufaç;
przekonanie, ˝e czyjeÊ s∏owa,
informacje itp. sà prawdziwe;
przekonanie, ˝e ktoÊ posiada
jakieÊ umiej´tnoÊci
i potrafi je odpowiednio wykorzystaç;
przekonanie, ˝e motywacjà
drugiej strony jest bycie
uczciwym i chcàcym dzia∏aç dobrze

stabilnoÊç
stability
stabilitaet
estabilidad
la stabilite
staha-yitva
jatziwut
stabilitet
stabilit∫
stabilita
sztabilitás
kazo
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Do ucznia, który nieustannie oddawa∏ si´ modlitwom,
Mistrz powiedzia∏:
– Kiedy wreszcie skoƒczysz wspieraç si´ na Bogu
i staniesz na w∏asnych nogach?
Uczeƒ by∏ zaskoczony.
– Przecie˝ to ty Mistrzu uczy∏eÊ mnie, by uwa˝aç Boga
za ojca.
– Kiedy nauczysz si´, ˝e nie jest tym, na kim mo˝esz si´
wspieraç, lecz tym, kto wyzwala ci´ z twej sk∏onnoÊci
do wspierania si´ na kimkolwiek?

Jak wskazujà badania,
Polacy sà nieufni.
Jak nauczyç si´ zaufania?
Choçby przez kontakt z innà
kulturà. Mo˝e ci, którzy
teraz emigrujà z kraju,
gdy wrócà, przywiozà
ze sobà wi´cej klimatu
otwartoÊci na innych.
Kamil Bara
Biuro Ubezpieczeƒ
OdpowiedzialnoÊci Cywilnej

Lubi´ swoje „tu i teraz”.
Chyba wkroczy∏am
w siedem lat harmonii.
Czuj´, ˝e powoli si´ wyciszam
i uk∏adam klocki w∏asnej
uk∏adanki.
Wiele zawdzi´czam
osobom, które
na jakimÊ etapie da∏y
mi kredyt zaufania.
Dorota Król
Biuro Marketingu
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W ciàgu trzech lat funkcjonowania Akademii Hestii tematyka szkoleƒ obj´∏a obszerne zagadnienia zwiàzane z dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà. (...)
Szkolenia Akademii, zgodnie z najnowszymi Êwiatowymi tendencjami, sà w pe∏ni multimedialne. Pracownicy Ergo Hestii w ca∏ej Polsce mogà korzystaç
z nich w wybranym przez siebie czasie, nie opuszczajàc w∏asnego stanowiska pracy. Do dyspozycji agentów ubezpieczeniowych sà natomiast specjalne
sale e-learningowe, wyposa˝one w sprz´t komputerowy, w przedstawicielstwach terenowych ubezpieczyciela. (...)
Gazeta Ubezpieczeniowa, 22 sierpnia 2006 r.

OC
Tanio. Pod takim has∏em w ca∏ym kraju
rozpoczyna si´ akcja promujàca obowiàzkowe
ubezpieczenie komunikacyjne w Ergo Hestii.
Zach´tà dla klientów jest ni˝sza od
dotychczasowej cena, za którà mo˝na wykupiç
polis´. To efekt kompleksowych zmian
wprowadzonych w taryfach sk∏adek
obowiàzujàcych w przewa˝ajàcej liczbie miejsc
w Polsce.

Psamochodu
olisa MTU przez internet. Ubezpieczenia
i mieszkania w pakietach
Mój Samochód i Mój Dom mo˝na kupiç
w serwisie internetowym www.mtu24.pl.
Uruchamia go MTU Moje Towarzystwo
Ubezpieczeƒ. Ta spó∏ka z Grupy Ergo Hestia,
jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce,
wprowadza tak˝e sprzeda˝ ubezpieczeƒ
za poÊrednictwem kana∏u telewizyjnego.

Infolinia Hestia Kontakt
w roku 2006
odnotowuje o po∏ow´
wi´cej po∏àczeƒ na swój
numer ni˝ w roku
poprzednim.

BKontakt
li˝ej klientów. Centrum obs∏ugi Hestia
wprowadza nowe us∏ugi dla agentów
ubezpieczeniowych Ergo Hestii. Za jego
poÊrednictwem mogà oni zrealizowaç wysy∏k´
praktycznych informacji do swoich klientów,
powiadamiajàc ich na przyk∏ad o nowoÊciach
w ofercie ubezpieczeniowej, a nawet o zmianie
adresu w∏asnego biura.

676 478

lipiec-sierpieƒ
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Za ka˝dym razem, kiedy
jad´ z m´˝em samochodem,
obdarzam go zaufaniem:
powierzam mu swoje ˝ycie.
Tak samo myÊlimy
o zwierzchnikach – ˝e wiedzà,
co robià. Bez tego ludzie
nie mogliby pracowaç
ani realizowaç celów.
˚yliby w ciàg∏ym l´ku
i niepewnoÊci.

˚ycie warto smakowaç
w jego ulotnych momentach.
Ale oceniaç
trzeba je w perspektywie.
Przewag´ nad emocjami
biorà wtedy wartoÊci.
To one pozwalajà odnieÊç
trwa∏y sukces.
Sà dla mnie kluczowe
– i prywatnie,
i zawodowo.
Wojciech Koczyƒski
Przedstawicielstwo
Korporacyjne
w Krakowie

Agata Kozie∏-Chomiƒska
Biuro ds. Wspó∏pracy z Bankami
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Coraz ∏atwiej kupiç polis´ w centrum handlowym. (...) Statystyki galerii handlowych mówià, ˝e miesi´cznie przewija si´ w nich Êrednio oko∏o miliona
Polaków. W miastach powy˝ej 100 tysi´cy osób oko∏o 40 procent mieszkaƒców kupuje w centrach handlowych i hipermarketach. (...) Polisy w centrach
handlowych sprzedaje ponad 100 agentów Hestii, pracujàcych na stoisku wyposa˝onym w sprz´t komputerowy i terminal do p∏atnoÊci kartà. (...)
Gazeta Prawna, 8 sierpnia 2006 r.

ZZwi´ksza
tygodnia na tydzieƒ coraz wi´cej miejsc.
si´ liczba punktów tworzàcych
wy∏àcznà sieç sprzeda˝y ubezpieczeƒ
Ergo Hestii. W po∏owie sierpnia jest ich ju˝ 325.
Terenowe przedstawicielstwa Grupy równolegle
w wielu regionach powo∏ujà podleg∏e sobie
jednostki, mi´dzy innymi w Turku, ˚ywcu,
MyÊlenicach, Malborku, Zduƒskiej Woli, K´tach,
Przeworsku, W∏odawie, Pu∏awach, Piotrkowie
Trybunalskim, Tarnobrzegu, Pile, Wejherowie.
Z us∏ug kolejnych stoisk w centrach handlowych
mogà korzystaç mieszkaƒcy Rzeszowa, Gdyni,
Ostrowca Âwi´tokrzyskiego, Konina i Sosnowca.

Prozpoczàç
omys∏ na biznes. Osoby, które chcà
karier´ w ubezpieczeniach i tworzyç
nowoczesne punkty sprzeda˝y ubezpieczeƒ
w centrach handlowych, mogà korzystaç
z nowej podstrony serwisu internetowego
Grupy Ergo Hestia. Zawiera ona komplet
informacji zwiàzanych z rekrutacjà. Ergo Hestia
oferuje prac´ ambitnym i przedsi´biorczym.

Jeden agent wy∏àczny
Ergo Hestii ma coraz wi´cej
klientów indywidualnych.

2005
153

lipiec-sierpieƒ
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2006
189

Zaufanie...
Gdy go brakuje, wszystko
trzeba definiowaç, opisaç
i okreÊliç, a mimo to dalej
pozostajà niepewnoÊç
i obawa. Stanowi si∏´
sprawczà dzia∏aƒ,
przedsi´wzi´ç i relacji.
Trwa∏ych i wielkich.
Powoduje, ˝e rzeczy trudne
stajà si´ ∏atwe,
skomplikowane
– znacznie prostsze,
a pope∏nione b∏´dy
mo˝na naprawiç.

W ˝yciu, jak w samochodzie
– trzeba uwa˝aç na drog´,
na innych kierowców
i wierzyç, ˝e nasze auto
to model najwy˝szej jakoÊci.
A przede wszystkim
– nale˝y uwielbiaç
prowadziç!
Byç ciekawym ka˝dego
nowego zakr´tu...
Leszek Lew
Przedstawicielstwo Detaliczne
w Elblàgu

Maria Tomaszewska-Pestka
Biuro Ubezpieczeƒ
OdpowiedzialnoÊci Cywilnej
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Ergo Hestia wypracowa∏a w pierwszym pó∏roczu 2006 r. zysk w wysokoÊci blisko 80 milionów z∏otych brutto. Sopocka grupa towarzystw
ubezpieczeniowych zamkn´∏a dwa kwarta∏y 2006 r. ∏àcznym przypisem sk∏adki brutto w wysokoÊci 778 milionów z∏otych. Zgodnie z zaplanowanà
na lata 2006-2008 strategià, kluczowymi celami polskich spó∏ek ubezpieczeniowych Grupy Ergo pozostajà: najwy˝sza jakoÊç ubezpieczeƒ, stabilny
wzrost oraz rentowny portfel. (...)
Gazeta Ubezpieczeniowa, 29 sierpnia 2006 r.

TNawoja
emerytura w Twoich r´kach.
spotkania pod takim has∏em zapraszajà
swoich klientów agenci ubezpieczeniowi
Ergo Hestii. W ca∏ej Polsce rozpoczyna si´ cykl
seminariów promujàcych ubezpieczenie
rentowe Sjesta. Dodatkowym wsparciem
dla agentów sà równie˝ nowy firmowy
newsletter poÊwi´cony problematyce
ubezpieczeƒ na ˝ycie oraz dodatkowy
serwis telefoniczny, obs∏ugiwany przez
grup´ wyspecjalizowanych w tej tematyce
konsultantów.

LErgoa uHestia
ry Konsumentów i Klientów.
jest w pierwszej trójce najbardziej
cenionych w Polsce firm oferujàcych
ubezpieczenia majàtkowe – wynika
z plebiscytu Przeglàdu Gospodarczego,
dodatku do Gazety Prawnej. Wy∏ania on
najpopularniejsze marki, produkty i us∏ugi
na krajowym rynku.

W
szystkie media w Ergo Hestii.
Dziennikarze telewizji TVN, Andrzej

Kobiety to ponad
po∏owa pracowników
Ergo Hestii.

Morozowski i Tomasz Sekielski otrzymujà
Nagrod´ Mediów NIPTEL. Statuetka zostaje
wr´czona podczas uroczystoÊci w sopockiej
siedzibie Grupy Ergo Hestia. Od 2004 r.
wspó∏pracuje ona z Agencjà Filmowà Profilm,
organizatorem jednego z bardziej presti˝owych
w Êrodowisku dziennikarskim plebiscytów.

59%
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Cieszy si´ lojalnoÊcià innych ten,

54
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kto jest godny zaufania.
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Niezale˝ny polityk i twardy ekonomista.
Symbol polskiej transformacji gospodarczej.
Wicepremier i minister finansów w pierwszym
niekomunistycznym rzàdzie w Polsce.
Przez szeÊç lat, do 2007 r., Prezes Narodowego
Banku Polskiego. Obroƒca niezale˝noÊci banku
centralnego, wolnego rynku i stabilnoÊci cen.

Leszek Balcerowicz
Od ustroju zale˝y dost´pnoÊç mo˝liwoÊci w naszym prywatnym ˝yciu. W krótkim czasie
przeszliÊmy od ustroju, w którym ludzie gonili towary, do ustroju, w którym towary,
w tym us∏ugi, „gonià” ludzi – czyli od socjalistycznych pustych pó∏ek do czegoÊ,
co nazywa si´ czasem konsumpcjonizmem. (...) W krajach dawnego socjalizmu wa˝na
jest dobra polityka paƒstwowa, która w demokracji zale˝y od ludzi. (...)
Patriotyzm w obecnej Polsce, jego minimum, moim zdaniem przejawia si´
w uczestnictwie w wyborach. MyÊl´, ˝e jednym z wielkich zadaƒ wolnej,
demokratycznej Polski jest to, jak sprawiç, ˝e wi´cej ludzi b´dzie wype∏niaç
to minimalne zobowiàzanie i jak sprawiç, ˝e ludzie b´dà g∏osowaç màdrze. (...)
Nie ka˝dy musi byç politykiem, choç bez polityków nie ma demokracji. Ka˝dy jednak
powinien byç obywatelem.
Z odczytu wyg∏oszonego podczas Kongresu Grupy Ergo Hestia w Dreênie 16 lutego 2007 r.
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lojalnoÊç
praworzàdnoÊç,
prawomyÊlnoÊç;
zgodnoÊç,
rzetelnoÊç w stosunkach z ludêmi;
legalny, uczciwy,
ustosunkowany pozytywnie;
prawowierny,
wierny prawowitemu rzàdowi
albo monarsze;
wierny i oddany jakiejÊ instytucji
albo osobie prywatnej;
lojalna wspó∏praca,
byç lojalnym
wobec kogoÊ lub czegoÊ

lojalnoÊç
loyalty
loyalitaet
lealtad
la loyalte
nisthaneemanut
lojalitet
loajalita
lojalitás
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W królestwie Sibi ˝y∏ król Usinara znany z tego,
˝e troszczy∏ si´ o wszystkie pozostajàce pod jego opiekà
istoty: ludzi, ptaki, zwierz´ta. I zawsze lojalnie im
s∏u˝y∏. Bogowie Indra i Agni postanowili poddaç go
próbie. Podczas spaceru król spostrzeg∏, ˝e sokó∏
zawzi´cie polowa∏ na go∏´bia. Ten w l´ku schroni∏ si´
na ramieniu króla i poprosi∏ o ochron´. Sokó∏ uwa˝a∏,
˝e król chroni go bezprawnie, gdy˝ ptaki stanowià
po˝ywienie soko∏ów i bez nich jego rodzina umrze
z g∏odu. Wierny swym zasadom król, nie chcàc zdradziç
go∏´bia, zaproponowa∏, ˝e odetnie sobie r´k´, aby
pos∏u˝y∏a za pokarm. Ale okaza∏o si´, ˝e go∏àb wa˝y∏
wi´cej ni˝ królewska r´ka, wi´c Usinara zdecydowa∏ si´
oddaç na ˝er soko∏owi cale swoje cia∏o.
W tym momencie Indra i Agni ujawnili swe prawdziwe
oblicza, ukryte pod postacià soko∏a i go∏´bia. A w∏adc´
uznali za najbardziej lojalnego wobec poddanych,
jakiego dotychczas spotkali.

Kiedy wytyczasz sobie cel,
zaufaj swoim umiej´tnoÊciom.
Znajdziesz wówczas si∏´,
by go osiàgnàç.
Marcin Frechowicz
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Szczecinie

Czasem pe∏ne, stuprocentowe
zaufanie nie oznacza
stuprocentowej pewnoÊci.
Wtedy powierzenie komuÊ siebie
jest szczególnie trudne.
Dominika Mazurek
Biuro Public Relations
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Hestia wed∏ug Pentora ma najlepiej oceniany system likwidacji szkód. (...) Klient po zg∏oszeniu szkody na Hesti´ Kontakt nie poszukuje miejsca,
gdzie mo˝e dokonaç ogl´dzin uszkodzonego samochodu, to Hestia doje˝d˝a do klienta we wskazane przez niego miejsce. (...)
Telewizja Biznes, 12 wrzeÊnia 2006 r.

M
i´dzynarodowa debata. Prezes Grupy
Ergo Hestia, Piotr M. Âliwicki, jest gospodarzem
forum dyskusyjnego na temat regulacji rynków
finansowych. 12 wrzeÊnia 2006 r. debata
odbywa si´ na corocznym kongresie bran˝y
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
w Monte Carlo „Rendez vous de Septembre”.
Na zaproszenie Prezesa Ergo Hestii – jedynego
Polaka bioràcego udzia∏ w pracach Komitetu
Sterujàcego Kongresu – w dyskusji uczestniczà
goÊcie specjalni: Guy Sorman, Ewald Kist
i John Tiner.

Pzyskuje
rzejrzysta Hestia 7. Nowoczesnà formu∏´
popularna oferta Ergo Hestii dla
klientów indywidualnych, pakiet ubezpieczeƒ
majàtkowych dla rodziny. Hesti´ 7 wyró˝niajà
teraz prostszy tekst warunków ubezpieczeƒ
i dodatkowe, czytelne komentarze, korzystne
dla klientów zmiany w taryfie i wnioski
pe∏niàce funkcj´ polisy. Opraw´ wizualnà
uzupe∏nia rysunkowy schemat domu, który
obrazowo przedstawia istot´ poszczególnych
elementów pakietu. Internauci mogà zobaczyç
go w nowej wersji internetowego serwisu
w ca∏oÊci poÊwi´conego Hestii 7. W centrach
handlowych trwa promocja ubezpieczeƒ
w pakiecie.

ZosóbmyÊlàbierze
o przysz∏oÊci. Blisko tysiàc dwieÊcie
udzia∏ w organizowanych
przez agentów Ergo Hestii seminariach
popularyzujàcych wiedz´ o mo˝liwoÊciach
finansowego zabezpieczenia si´ na czas
emerytury. Ponad czterdzieÊci procent
uczestników spotkaƒ zamierza spotkaç si´
indywidualnie z agentem w sprawie
ubezpieczenia rentowego Sjesta.

Po raz pierwszy
w historii konsultanci
Hestii Kontakt odbierajà
ponad milion telefonów
w ciàgu roku.

2004 2005 2006

709 412

998 798

wrzesieƒ-paêdziernik
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1 309 210

Nie trzeba pytaç o zaufanie.
Nie nale˝y o nim mówiç.
Nale˝y je rozdawaç
– temu panu i tej pani...
Wszystkim, nawet wrogom,
a mo˝e im przede wszystkim
– po to, ˝eby mogli staç si´...
przyjació∏mi.

Praktycznie niemal wszystko robi´
ze ÊwiadomoÊcià du˝ej zale˝noÊci
od innych.
Tylko za∏o˝enie, ˝e mog´ na nich
polegaç, pozwala mi dzia∏aç
i osiàgaç coÊ w ˝yciu.
Krzysztof Grelewicz
Biuro Ubezpieczeƒ Klientów Strategicznych

Iwona Swobodziƒska-Perdenia
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Toruniu
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Przemys∏aw Miarczyƒski (Sopocki Klub ˚eglarski Hestia) zajà∏ trzecie miejsce w mistrzostwach Êwiata w klasie RS:X. To nowy punkt w programie
olimpijskim i w Pekinie zostanie rozdany pierwszy komplet medali w tej specjalnoÊci. (...) Nasz olimpijczyk z Sydney i Aten z dnia na dzieƒ umacnia∏
swojà pozycj´ w regatach.
Przeglàd Sportowy, 2 paêdziernika 2006 r.

T– elewizyjna
kampania. Na haÊle „Ergo Hestia
ubezpieczenia wszystkich gatunków”
i dowcipnych motywach z popularnego filmu
animowanego „Shrek” oparta jest kreacja
kampanii reklamowej Grupy Ergo Hestia.
Startuje 14 paêdziernika 2006 r. Widzowie
najwi´kszych stacji telewizyjnych mogà
zobaczyç filmy reklamowe zrealizowane
wed∏ug autorskiego pomys∏u Ergo Hestii.
Jej marka ma byç bardziej rozpoznawalna
– to g∏ówny cel dzia∏aƒ zaplanowanych
na dwa miesiàce.

W
miastach ma∏ych i du˝ych.
Przedstawicielstwa Ergo Hestii w ca∏ej Polsce
przeÊcigajà si´ w tworzeniu punktów,
w których klienci mogà si´ ubezpieczyç.
Na list´ miast, w których powstajà nowe
jednostki, trafiajà mi´dzy innymi Kalisz,
Gi˝ycko, Kielce, Sochaczew, Cz∏uchów,
Czechowice-Dziedzice, Szczecin, Mielec,
KoÊcierzyna, Krosno Odrzaƒskie, Siemiatycze,
Starachowice, Zgierz, M∏awa, Zakopane,
S∏ubice. Sieç wy∏àczna Ergo Hestii liczy ju˝
ponad 350 punktów, w tym 37 stoisk
w centrach handlowych. Ubezpieczyç si´ przy
okazji zakupów mogà ju˝ mieszkaƒcy Lublina,
Miƒska Mazowieckiego czy Bydgoszczy.

Polacy w wieku
od 25 do 54 lat,
mieszkaƒcy miast,
z co najmniej Êrednim
wykszta∏ceniem
– szacunki wskazujà,
jak liczna jest grupa
docelowa kampanii
reklamowej Ergo Hestii.

nawet 3 150 000 osób

wrzesieƒ-paêdziernik
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Od poczàtku zawodowej drogi
instynktownie czu∏am,
˝e podstawowe wartoÊci,
które wynios∏am
z domu rodzinnego,
b´dà najlepszà podstawà dobrej
wspó∏pracy z innymi.
Wtedy ktoÊ móg∏by posàdziç mnie
o naiwnoÊç.
Dzisiaj widz´, ˝e mia∏am racj´.

Kiedy by∏am dzieckiem,
Êwiat by∏ czarno-bia∏y.
Z wiekiem zacz´∏am dostrzegaç
odcienie szaroÊci.
Pewnym wartoÊciom
jednak jestem wierna.
LojalnoÊç to jedna z nich.
Joanna Jerzykowska
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Warszawie

Monika Truszkowska-Bednarek
Biuro ds. Wspó∏pracy z Bankami
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Ka˝de wi´ksze towarzystwo ubezpieczeniowe ma specjalnà ofert´ dla firm. (...) Kupujàc polis´, mo˝emy liczyç na pewne zni˝ki, mi´dzy innymi
za bezszkodowoÊç, za stosowanie zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych i antyw∏amaniowych czy za jednorazowà op∏at´ sk∏adki. Przyk∏adowo w Hestii firmy
mogà dostaç nawet 20 procent zni˝ki w przypadku tak zwanej bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia i a˝ do 50 procent przy stosowaniu
dodatkowych zabezpieczeƒ. (...)
Gazeta Wyborcza, 31 paêdziernika 2006 r.

W
szystkie ryzyka najwi´kszych.
Ergo Hestia wprowadza kompleksowe
ubezpieczenie przedsi´biorstw w obszarze
szkód majàtkowych i utraconego zysku. Oferta
typu „all risks” przeznaczona jest dla firm,
które prowadzà dzia∏alnoÊç na du˝à skal´.
Posiada rozbudowany katalog mienia, które
mo˝e byç obj´te ochronà. Mo˝na jà tak˝e
rozszerzyç mi´dzy innymi o ryzyko terroryzmu,
katastrofy budowlanej, strajków, a tak˝e
o uszkodzenia i awarie maszyn i urzàdzeƒ.

N
owe mo˝liwoÊci ma∏ych i
Z dodatkowych zni˝ek mogà

Êrednich.
korzystaç
przedsi´biorcy ubezpieczajàcy majàtek swoich
firm w pakietach Hestia Biznes i Moja Firma.
W tym ostatnim wprowadzonych zostaje wiele
dodatkowych zmian, dzi´ki którym zyskuje on
nowà, bardziej przejrzystà i atrakcyjnà
formu∏´. Obni˝ona zostaje sk∏adka minimalna,
jakà musi zap∏aciç w∏aÊciciel firmy, by jà
ubezpieczyç.

Pi rzewaga
technologiczna. ¸atwiejszà obs∏ug´
wi´cej mo˝liwoÊci zapewnia agentom
ubezpieczeniowym Ergo Hestii nowa wersja
programu komputerowego Pegaz. Od lat
u˝ywajà go w codziennej pracy, mi´dzy innymi
przy wystawianiu polis. Z czasem wzbogacany
jest o kolejne opcje usprawniajàce obs∏ug´
umów ju˝ po ich zawarciu z klientami.

W ramach nowej oferty
Ergo Hestii
przedsi´biorstwa mogà
byç ubezpieczone
od wszystkich ryzyk
na bardzo wysokie sumy.

co najmniej
10 000 000 z∏otych

wrzesieƒ-paêdziernik
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WiernoÊç, tak jak zaufanie, oznacza
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Jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy.
KiedyÊ w TVP, potem w TVN, obecnie – cz∏onek Zarzàdu
Telewizji Polsat. Jako wspó∏twórca „Faktów”
nazwany pierwszym w kraju „anchorem”,
czyli twarzà opiniotwórczego dziennika telewizyjnego.
Autor kilku ksià˝ek. Gospodarz programu
publicystycznego „Co z tà Polskà”.

Tomasz Lis
Brak talentu nie jest problemem. Problemem jest niewykorzystanie talentu. (...)
Sam talent oczywiÊcie nie wystarcza. Muszà mu towarzyszyç wiedza i umiej´tnoÊci.
Talent, któremu nie towarzyszy gigantyczna praca, mo˝e byç co najwy˝ej êród∏em
narcyzmu i to bardzo krótkotrwa∏ego – zawód przychodzi szybko.
W ˝yciu niekoniecznie trzeba byç pewnym siebie, ale absolutnie nale˝y mieç wiar´
w siebie. PewnoÊç siebie ociera si´ o arogancj´, pachnie przekonaniem,
˝e „coÊ mi si´ z za∏o˝enia nale˝y”. Wiara w siebie polega na czymÊ zupe∏nie innym.
Polega na przekonaniu, ˝e jeÊli pewnà prac´ wykonam, dojd´ do celu.
Mam szans´ wygraç.
Z odczytu wyg∏oszonego podczas Kongresu Grupy Ergo Hestia w Dreênie 16 lutego 2007 r.
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wiernoÊç
wiernoÊç wypróbowana,
dozgonna;
wiernoÊç danemu s∏owu,
zasadom;
sta∏oÊç uczuç;
wiernoÊç w przyjaêni,
przysi´ga wiernoÊci;
dochowaç komuÊ wiernoÊci,
czemuÊ, jakiejÊ sprawie;
godny zaufania,
zas∏ugujàcy na zaufanie;
zaufany pracownik,
lojalny pracownik;
pewny cz∏owiek,
wierny s∏uga,
wypróbowany kolega;
sprawdzony w wielu sytuacjach
przyjaciel, druh, powiernik;
sojusznik, aliant,
zwolennik, kolega,
sprzymierzeniec

wiernoÊç
fidelity
redlichkeit
fidelidad
la fidelie
ekanisth
neemanut
troghet
fedelta
vernost
hüség
amini
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Jakim zasadom dochowywaç w ˝yciu wiernoÊci?
Oto rady staro˝ytnego m´drca Solona:
– Zawsze uwa˝aj, ˝e szlachetnoÊç cz∏owieka jest
pewniejsza od przysi´gi.
– Nie k∏am.
– Zdà˝aj do powa˝nych celów.
– Nie zawieraj pochopnie przyjaêni, ale raz pozyskanych
przyjació∏ nie odtràcaj od siebie.
– Rzàdê dopiero, gdy umiesz rzàdom podlegaç.
– Doradzaj nie to, co najmilsze, ale to, co najlepsze.
– Uczyƒ rozum swym przewodnikiem.
– Unikaj z∏ego towarzystwa.

Gdyby wszyscy byli dobrzy,
gdyby wszyscy byli uczciwi,
gdyby wszyscy byli
lojalni i wierni,
czy wiedzieliby,
czym jest zaufanie?
Jest ono dla mnie
jak... kawa pita w ogrodzie,
w s∏oneczny poranek
– daje si∏´, by zaczynaç
codziennie na nowo.
Miros∏awa Stolarczyk
Biuro Ubezpieczeƒ Indywidualnych

Od dziecka by∏am
niespokojnym duchem.
Staram si´ ∏àczyç
wrodzonà ciekawoÊç Êwiata
i ch´ç tworzenia z potrzebà,
by – co mo˝e brzmi naiwnie –
zmieniaç otaczajàcà mnie
rzeczywistoÊç na lepsze.
Jestem otwarta na ludzi,
bo wierz´ w ich dobre intencje
i wyjàtkowoÊç.
Beata Âwieszewska
agent wy∏àczny w Warszawie
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Nie brakuje deklaracji pomocy materialnej dla rodzin ofiar tragedii w Kopalni W´gla Kamiennego Halemba. Jak zapowiada Ergo Hestia, maksymalnie
skrócona i uproszczona zostaje procedura wyp∏aty odszkodowaƒ. W ramach polisy nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków ubezpieczeni sà zarówno
górnicy Kompanii W´glowej, jak i pracownicy firm zewn´trznych, którzy wykonywali prace na terenie Kopalni Halemba.
TVN24, 23 listopada 2006 r.

W
ysokie zyski Grupy. Ergo Hestia og∏asza,
˝e w ciàgu trzech pierwszych kwarta∏ów
2006 r. wypracowa∏a zysk wy˝szy ni˝ podczas
ca∏ego poprzedniego roku. Wynosi on ponad
100 milionów z∏otych netto. Najwi´kszy udzia∏
– wynoszàcy 80 milionów z∏otych – ma w tym
wyniku towarzystwo ubezpieczeƒ majàtkowych
Ergo Hestia.

Pzostaje
rezes Grupy Ergo Hestia, Piotr M. Âliwicki,
cz∏onkiem Rady Patronów Marki, która
sprawuje opiek´ merytorycznà nad rankingiem
wy∏aniajàcym najcenniejsze i najmocniejsze
marki w Polsce. Publikujàca go Rzeczpospolita
pisze: „Cz∏onkowie Rady to przedstawiciele
najbardziej znanych marek w swoich
bran˝ach, którzy wiedzà, jak tworzyç i jak dbaç
o wizerunek”. Wiceprezes Grupy, Grzegorz
Szatkowski, otrzymuje natomiast Medal
15-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeƒ. To wyraz
uznania mi´dzy innymi dla jego wieloletniej
pracy jako Przewodniczàcego Komisji
Ekonomiczno-Finansowej PIU.

Pnajwi´kszych
opularyzacja wiedzy. Przedstawiciele
przedsi´biorstw budowlanych
oraz firm brokerskich uczestniczà w Sopocie
w zorganizowanym przez Ergo Hesti´
seminarium na temat ubezpieczeniowych
aspektów inwestycji budowlanych. To równie˝
temat przewodni drugiego numeru magazynu
Risk Focus. Mened˝erowie i dyrektorzy
Grupy Ergo Hestia spotykajà si´ w ramach
cyklu wyk∏adów z ekspertem z dziedziny
zarzàdzania – profesorem Krzysztofem Ob∏ojem,
znawcà dziejów Europy – profesorem
Normanem Daviesem oraz publicystà, Jackiem
˚akowskim.

Kolejni kandydaci
sà rekomendowani
do udzia∏u w Argo.
Nowatorski program
rekrutacyjno-szkoleniowy
obejmuje coraz wi´cej
przysz∏ych agentów
ubezpieczeniowych.

40 osób
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W ˝yciu mo˝na kupiç
wiele rzeczy,
ale tych najcenniejszych
– przyjació∏ i ich zaufania
– kupiç si´ nie da...

Warto zaufaç w∏aÊciwemu
cz∏owiekowi. Warto byç tym
w∏aÊciwym cz∏owiekiem.
Ma∏gorzata Pietrzak
Biuro Doboru i Rozwoju Kadr

Marek Pepera
Biuro Likwidacji Szkód
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Elektroniczne kontakty z klientem, cz´sto odbywajàce si´ bez udzia∏u pracowników firmy, stajà si´ dziÊ wa˝niejszym ni˝ kiedykolwiek obszarem
konkurencji na rynku. (...) Jedno z najnowoczeÊniejszych i najbardziej rozbudowanych centrów kontaktu na rynku ubezpieczeniowym stworzy∏a sopocka
grupa Hestia. (...) Hubert jest pierwszym w Polsce wirtualnym doradcà w zakresie likwidacji szkód i prezentowania oferty ubezpieczeniowej. G∏ównym
celem jego stworzenia by∏o zaoferowanie goÊciom odwiedzajàcym serwis internetowy Ergo Hestii nowatorskiego narz´dzia komunikacji, dzi´ki któremu
b´dà mogli w ∏atwy i szybki sposób pozyskaç informacje o procesie likwidacji szkód. Ponadto zastosowanie takiego rozwiàzania daje firmie mo˝liwoÊç
gromadzenia informacji z otoczenia oraz badania rynku i oczekiwaƒ klientów. (...)
Harvard Business Review, 1 grudnia 2006 r.

W
skaêniki
wyraênie
w
gór´.
RozpoznawalnoÊç ca∏kowita marki Ergo Hestia
wzrasta i przekracza nawet 50%. Wi´ksza jest
te˝ jej znajomoÊç spontaniczna – dochodzi
do 22%. To wyniki badaƒ, które prowadzi
Instytut Pentor w zwiàzku z trwajàcà kampanià
reklamowà. Telewidzowie mogà oglàdaç trzy
ró˝ne filmy reklamowe Ergo Hestii – wizerunkowy
oraz zwiàzane z ubezpieczeniami
komunikacyjnymi i dla biznesu. Reklamy
pojawiajà si´ te˝ w internecie.

Ta gam,e n t ógdzie
przychodzà ludzie. Do grona
w Ergo Hestii, którzy oferujà
ubezpieczenia Polakom odwiedzajàcym centra
handlowe, do∏àczajà kolejne zespo∏y: w Krakowie,
Kielcach, Warszawie. W Lublinie powstaje
stoisko numer 41. Nowe przedstawicielstwa
detaliczne Grupy, obs∏ugujàce klientów
indywidualnych oraz ma∏e i Êrednie firmy,
zostajà powo∏ane w Radomiu i Elblàgu
oraz w Warszawie – to ju˝ trzecia taka
jednostka w stolicy. Z myÊlà o kolejnych
przedstawicielstwach w wielu innych miastach
poszukiwane sà atrakcyjne lokalizacje,
w miejscach ch´tnie ucz´szczanych przez ich
mieszkaƒców.

Internauci coraz cz´Êciej
korzystajà z zamieszczonej
w serwisie www.hestia.pl
nowej wyszukiwarki
punktów sprzeda˝y
ubezpieczeƒ Ergo Hestii.

ponad 50 000 razy
przez trzy miesiàce

listopad-grudzieƒ

Raport Roczny 2006

71

Dbam o to,
˝eby móc si´ rozwijaç.
Nie chc´ staç w miejscu,
powielajàc wczeÊniejsze
doÊwiadczenia.
I w ˝yciu zawodowym,
i prywatnym
chc´ uniknàç tego,
czego obawiam si´
najbardziej – rutyny.

Czy s∏oƒce czy deszcz,
uczciwie i z nadziejà
przez ca∏e ˝ycie dà˝´ do celu.
Im jestem starszy,
tym wi´cej... s∏oƒca.
Tomasz Wandtke
Biuro Likwidacji Szkód

Micha∏ Daniluk
Przedstawicielstwo
Korporacyjne
w Gdaƒsku
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Grupa Ergo Hestia zosta∏a uhonorowana Medalem Przyjaciela Integracji za dzia∏alnoÊç na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
Laureatów wy∏ania Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji z okazji Âwiatowego Dnia Osób Niepe∏nosprawnych. (...) Dzia∏a ono od ponad dziesi´ciu lat
i realizuje ide´ integracji jako normalnoÊci we wszystkich dziedzinach ˝ycia spo∏ecznego oraz indywidualnego ludzi niepe∏nosprawnych. Ta sama myÊl
towarzyszy dzia∏alnoÊci Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych Integralia.
Gazeta Bankowa, 18 grudnia 2006 r.

N
owe partnerstwo strategiczne.
Ergo Hestia podpisuje umow´ o wspó∏pracy
z mi´dzynarodowà korporacjà Aegon.
Umo˝liwia ona znaczne zwi´kszenie rynkowej
dost´pnoÊci majàtkowych ubezpieczeƒ
Ergo Hestii. Wià˝e si´ równie˝ ze sprzeda˝à
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
Ergo Hestia. Ju˝ w 2007 r. zmieni ono nazw´.
Cz∏onkostwo w Otwartym Funduszu
Emerytalnym pozostanie w ofercie agentów
Ergo Hestii. JednoczeÊnie b´dà si´ oni
specjalizowaç w sprzeda˝y alternatywnych
ubezpieczeƒ emerytalnych, takich jak Sjesta.

BErgoez dokumentacji
papierowej. Likwidatorzy
Hestii zostajà wyposa˝eni w archiwum
optyczne dokumentacji szkód. Umo˝liwia ono
tworzenie elektronicznej teczki dla ka˝dej
sprawy, co usprawnia prac´ i komunikacj´
pomi´dzy likwidatorami, rzeczoznawcami oraz
klientami. Nowe rozwiàzanie powstaje
w ramach rozleg∏ego projektu dotyczàcego
elektronicznych systemów zarzàdzania
procesami biznesowymi w Grupie Ergo Hestia.

M
o˝liwoÊci dla najlepszych. Do udzia∏u
w szóstej edycji Hestyjnej Akademii Rozwijania

Pokolenie trzydziestolatków
dominuje wÊród
pracowników Ergo Hestii
– ponad po∏owa z nich jest
w wieku od 26 do 35 lat.

Talentów zaproszona jest kolejna grupa
pracowników Grupy Ergo Hestia. Od 2002 r.
w tym elitarnym programie szkoleniowym
uczestniczy∏o ju˝ blisko sto osób. Wiele z nich
awansowa∏o.

58%
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Przestrzeƒ, w której wszystko si´
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rozgrywa, to wzajemnoÊç relacji.
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Ksiàdz i filozof. Autor dzie∏ filozoficznych, szkiców
i esejów poÊwi´conych problematyce spo∏ecznej
i religijnej. Popularny dzi´ki udzia∏owi w programach
radiowych i telewizyjnych, mi´dzy innymi w cyklu
„Siedem grzechów g∏ównych po góralsku”.
Zwiàzany z ruchem SolidarnoÊci od poczàtku
jego powstania. Wspó∏twórca Wydzia∏u
Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. W latach 90. goÊç warsztatów
dla pracowników Ergo Hestii pod has∏em
„Etyka w biznesie”. Zmar∏ w 2000 r.

ks. Józef Tischner
Gniazdem wiary jest p∏aszczyzna okreÊlona s∏ówkiem „˝e”: „˝e si´ mówi”
i „˝e si´ s∏ucha”. Aby s∏uchaç, trzeba si´ wychyliç ku drugiemu, który mówi.
Aby mówiç, trzeba si´ wychyliç ku drugiemu, który s∏ucha. Wychyliç si´ to przeskoczyç
jakàÊ odleg∏oÊç, mo˝e nawet przepaÊç. Ponad przepaÊcià mowa nawiàzuje takie wi´zi,
jakich nie ma w ˝adnym innym wypadku. Jednà z wi´zi jest zaufanie.
Ufam, ˝e mnie s∏yszysz i odpowiesz.
Z ksià˝ki pt. „Zrozumieç w∏asnà wiar´”.
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wzajemnoÊç
budziç, wzbudzaç, darzyç kogoÊ zaufaniem;
mieç, ˝ywiç zaufanie do kogoÊ,
nabraç zaufania do kogoÊ;
okazywaç komuÊ zaufanie;
wyraziç, udzieliç komuÊ wotum zaufania;
mà˝ zaufania;
natchnàç kogoÊ zaufaniem do kogoÊ, do czegoÊ;
powierzyç swoje sprawy
osobie lub instytucji, której si´ ufa;
uznaç, ˝e czyjeÊ s∏owa, informacje sà prawdziwe;
pok∏adaç w kimÊ, w czymÊ nadziej´;
zyskaç, zdobyç czyjeÊ zaufanie;
zyskiwaç – korzystaç, zarabiaç,
czerpaç, wygraç na czymÊ;
straciç zaufanie, nadu˝yç czyjegoÊ zaufania,
zawieÊç czyjeÊ zaufanie;
straciç wiar´ u ludzi;
traciç – postradaç, ucierpieç,
ponosiç strat´, uszczerbek;
zg∏osiç wniosek o wotum nieufnoÊci dla rzàdu;
podrywaç w kimÊ zaufanie do czegoÊ lub do kogoÊ;
podkopywaç wiar´ w s∏usznoÊç sprawy

wzajemnoÊç
reciprocity
gegenseitigkeit
igualdad
la r¯ciprocit¯
pa- rasparikatahadadijut
ömsesidighet
reciprosit∫
vzajemnost
klöcsonösség
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Dzia∏o si´ to dawno temu, w Waranasi, za czasów króla
Brahmadatta. Razu pewnego dzi´cio∏ spostrzeg∏
strasznego lwa, który cierpiàc, rycza∏ i bezradnie biega∏
po puszczy.
– Co ci si´ sta∏o, przyjacielu? – zagadnà∏ pe∏en
wspó∏czucia dzi´cio∏.
– KoÊç mi utkwi∏a w gardle. Pomó˝ mi, a spotka ci´
nagroda – j´cza∏ król zwierzàt.
Dzi´cio∏ sfrunà∏ z drzewa, a lew szeroko rozwar∏
paszcz´. Ptak swym silnym dziobem wydoby∏ tkwiàcà
g∏´boko koÊç.
– A teraz co z zap∏atà, lwie – spyta∏ dzi´cio∏.
– Kto z ˝yciem uszed∏ z mej paszczy, ten ju˝ powinien
byç zadowolony. Oto zap∏ata – zarycza∏ lew.
– Wi´cej ci nie pomog´ – odpar∏ ptak –
Kto niewdzi´czny, temu nikt nie pomo˝e.
A kto potrafi odp∏aciç tym samym, co otrzyma∏,
przyjació∏ mieç b´dzie i ˝ycie bezpieczne
oraz szcz´Êliwe.

Pami´tam dobrze – 1987 r.,
Bazylika Mariacka w Gdaƒsku,
spotkanie chorych
z Janem Paw∏em II.
Kiedy si´ zbli˝a∏,
ca∏y nasz szpaler
– by∏em w harcerskiej
bia∏ej s∏u˝bie – uklàk∏,
tracàc Go z oczu.
Ods∏oniliÊmy widok
starszym ludziom z ty∏u.
Jak nam za to dzi´kowali!
Potem nie mia∏em
ju˝ okazji,
by znaleêç si´
tak blisko...
Gerard Bisewski
Biuro Zarzàdu

Narzekajàc na Êwiat,
narzekamy na nas samych.
Zmiany nale˝y zawsze
zaczynaç od siebie.
Trzeba pokochaç,
zaufaç sobie.
Dopiero wtedy
mo˝na zaczàç kochaç
i... ufaç innym.
Micha∏ Dworakowski
Biuro Marketingu
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Nawet ponad pó∏ tysiàca osób mo˝e znaleêç zatrudnienie w sieci sprzeda˝y ubezpieczeƒ Ergo Hestii. Sopocki ubezpieczyciel otwiera nowe
przedstawicielstwa sprzeda˝y detalicznej. (...) Poszukiwani sà zarówno ludzie z doÊwiadczeniem, jak i osoby, które dopiero chcà podjàç aktywnoÊç
zawodowà w bran˝y ubezpieczeniowej.
Dziennik Ba∏tycki, 26 lutego 2007 r.

A
ktywna, efektywna, przejrzysta. Ponad
osiemset osób uczestniczy w kolejnym
Kongresie Grupy Ergo Hestia. 16 lutego 2007 r.
w Dreênie odbywa si´ spotkanie najlepszych
agentów i multiagentów Ergo Hestii.
Tym razem kongresowe obrady dotyczà postaw
aktywnoÊci, efektywnoÊci i przejrzystoÊci
w biznesie, szczególnie w pracy poÊrednika
ubezpieczeniowego. GoÊcie specjalni tego
wydarzenia to profesor W∏adys∏aw Bartoszewski,
profesor Leszek Balcerowicz i dziennikarz,
Tomasz Lis.

ZSTUmiany
personalne. Do pracy w Zarzàdzie
Ergo Hestia SA Prezes Piotr M. Âliwicki
zaprasza dotychczasowego dyrektora Biura
Reasekuracji, Adama Romana. Jest on
zwiàzany z Ergo Hestià od 1993 r., od samego
poczàtku w∏asnej drogi zawodowej.
Jako nast´pca Piotra Dudka nowy cz∏onek
Zarzàdu odpowiada za obszar ubezpieczeƒ
korporacyjnych.
Do koƒca 2007 r.
w organizowanych
przez agentów
Ergo Hestii spotkaniach
poÊwi´conych
ubezpieczeniom
rentowym wezmà udzia∏
jej wybrani klienci.

W
yró˝nienia nie tylko dla ubezpieczeƒ.
Order Finansowy za autorskie grupowe
programy ubezpieczeƒ na ˝ycie Ergo Hestii
przyznaje miesi´cznik gospodarczy
Home&Market. Stworzone przez Ergo Hesti´
elektroniczne archiwum dokumentów
likwidacji szkód zostaje wyró˝nione
w konkursie Lider Informatyki Instytucji
Finansowych, organizowanym przez Gazet´
Bankowà. Za „wspieranie polskiego
windsurfingu i zapewnienie warunków
do optymalnego szkolenia zawodników”
Ergo Hestia otrzymuje od Polskiego Zwiàzku
˚eglarskiego tytu∏ ˝eglarskiego Mecenasa
Roku 2006.

7000 osób

do maja
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Spe∏niç pok∏adane nadzieje
– to bywa trudne.
Za przyjació∏ uwa˝am tych,
którzy nie zawiodà
w potrzebie.
Wiem, ˝e oczekujà
tego samego ode mnie.
Przyjaêƒ jest najwa˝niejsza.
Marlena Przekwas
Biuro Prawne

We wraku auta dostrzeg∏em
dziewczynk´.
Szcz´k blachy, krzyki,
syrena ambulansu.
W jej oczach by∏y strach
i nadzieja.
Widzia∏em, jak z ka˝dà chwilà
nabiera zaufania do ratowników.
Zrozumia∏em, ˝e jestem
Êwiadkiem czegoÊ
wyjàtkowego…
Zbigniew ˚yra
Hestia Loss Control
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Do koƒca 2007 r. sopocka grupa towarzystw ubezpieczeniowych Ergo Hestia b´dzie gotowa, by umo˝liwiç swoim klientom korzystanie z nowych
rozwiàzaƒ w zakresie internetowej obs∏ugi. Innowacyjny system obejmie zarówno dost´p do danych o posiadanych ju˝ przez klienta ubezpieczeniach,
jak i do operacji u∏atwiajàcych zawieranie nowych umów.
Gazeta Ubezpieczeniowa, 20 marca 2007 r.

N
owy styl sprzeda˝y. Powstajàce
przedstawicielstwa detaliczne Ergo Hestii,
na przyk∏ad w Poznaniu i Gdyni, realizujà
za∏o˝enie ca∏kowitej zmiany charakteru miejsc,
w których mo˝na zawrzeç umow´
ubezpieczenia. Ergo Hestia pojawia si´
w atrakcyjnym otoczeniu, w ÊródmieÊciach,
gdzie wyst´puje du˝e nat´˝enie ruchu.
Nowe punkty zyskujà nowoczesne,
przyciàgajàce wzrok oznakowanie. Wroc∏aw,
Opole, Cz´stochowa – w centrach handlowych
dzia∏a ju˝ prawie pi´çdziesiàt stoisk firmowych
Ergo Hestii. Jej ca∏à wy∏àcznà sieç sprzeda˝y
tworzy ponad czterysta punktów. Liczba
ta systematycznie si´ zwi´ksza.

U
∏atwienia i usprawnienia. Osoby kupujàce
samochód w komisie u autoryzowanego dilera
mogà go ju˝ na miejscu ubezpieczyç.
Ergo Hestia poszerza ofert´ kompleksowego
ubezpieczenia komunikacyjnego dost´pnego
w salonach dilerskich. Wprowadza te˝ nowe
udogodnienie w systemie likwidacji szkód
komunikacyjnych. Podczas spotkania z klientem,
zwiàzanego z ogl´dzinami, likwidator mo˝e
od razu wyliczyç przybli˝onà wartoÊç
odszkodowania. Nast´puje jeszcze wi´ksza
integracja tej cz´Êci Grupy Ergo Hestia,
która jest bezpoÊrednio zaanga˝owana
w funkcjonowanie systemu likwidacji szkód.

Ochotnicy – pracownicy
Ergo Hestii – regularnie
uczestniczà w akcji
honorowego krwiodawstwa.

ju˝ 100 litrów krwi

do maja

Raport Roczny 2006

81

Patrzàc na ma∏e dziecko,
wierzymy, ˝e jesteÊmy w stanie
ukszta∏towaç wielkà
indywidualnoÊç.
Zaufanie to wiara w cz∏owieka,
w jego zdolnoÊci i umiej´tnoÊci.
Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià,
˝e ka˝dy z nas jest inny.
Dariusz T∏oczyƒski
agent wy∏àczny w Gdaƒsku

Zawsze warto byç cz∏owiekiem.
Dobra opinia o kimÊ, niesiona w Êwiat
pocztà pantoflowà, procentuje
– i towarzysko, i zawodowo
– w kontaktach z ludêmi.
Ufajà bardziej,
kiedy ˝yje si´ zgodnie
z zasadà „nie czyƒ
bliêniemu...”
Micha∏ Stocki
Biuro Aktuarialne
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Zawiesi∏ si´ komputer? Spokojnie! Ergo Hestia przybywa z pomocà. Klienci towarzystwa, którzy ubezpieczyli dom lub mieszkanie w pakiecie Hestia 7,
mogà uzyskaç fachowà pomoc w razie nag∏ych k∏opotów z komputerem. Mo˝liwoÊç skorzystania z takiej us∏ugi oferuje ubezpieczenie
„Hestia Home Assistance”.
Gazeta Wyborcza, 29 marca 2007 r.

O
piniotwórcza debata. Ergo Hestia
organizuje interaktywne spotkanie kilkuset
brokerów ubezpieczeniowych poÊwi´cone
zasadom wzajemnej wspó∏pracy. Podczas
dziesiàtego, jubileuszowego Kongresu
Brokerów w Miko∏ajkach, 25 maja 2007 r.
uczestnicy rynku dyskutujà o przejrzystoÊci
w relacjach pomi´dzy brokerami, towarzystwami
ubezpieczeƒ oraz klientami, najwi´kszymi
przedsi´biorstwami ubezpieczajàcymi swoich
pracowników i majàtek.

H
estia Cup Pool Bilard. W Sopocie trwa
pierwsza edycja Mi´dzynarodowego Turnieju
Bilardowego o Puchar Prezesa Grupy Ergo
Hestia. W rywalizacji w sopockim Grand Hotelu
uczestniczà czo∏owi zawodnicy z Polski
i z zagranicy. Na ˝ywo Êledziç jà mogà
widzowie telewizji Polsat Sport.
Pracownicy i wspó∏pracownicy
Ergo Hestii biorà udzia∏
w wielkiej sesji zdj´ciowej
– powstaje materia∏
do Raportu Rocznego
Grupy Ergo Hestia 2006
„O zaufaniu”.

U
bezpieczenia takie jak Ty. Has∏o takie ma
towarzyszyç nowej formule ubezpieczeƒ
komunikacyjnych Ergo Hestii dla klientów
indywidualnych. SpecjaliÊci towarzystwa
opracowujà daleko idàce zmiany w taryfach,
dzi´ki którym ubezpieczenie i jego cena stanà
si´ precyzyjnie dopasowane do profilu klienta:
jego indywidualnych wymagaƒ, potrzeb
oraz – przede wszystkim – poziomu ryzyka
ubezpieczeniowego. Ciàg dalszy nastàpi...

15 dni zdj´ciowych
1000 fotografii

do maja
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Zaufanie mo˝e byç
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Grupa Ergo Hestia

Grupa Ergo Hestia

SK¸ADKA

Grupa Ergo Hestia

Grupa Ergo Hestia

Grupa Ergo Hestia

I-XII 2006

I-XII 2005

Wzrost

1 365 979

1 192 073

173 906

115%

184 698

137 224

47 474

135%

1 550 678

1 329 297

221 381

117%

102 843

70 120

32 724

147%

ubezpieczenia na ˝ycie

14 966

12 202

2 764

123%

pozosta∏e

16 394

6 966

9 428

235%

116 768

81 751

35 016

143%

837 997

762 446

75 551

110%

15%

11%

4 p.p.

130%

ubezpieczenia majàtkowe
ubezpieczenia na ˝ycie
sk∏adka Grupy Ergo Hestia

Dynamika

WYNIK FINANSOWY NETTO
ubezpieczenia majàtkowe*

wynik Grupy Ergo Hestia*

RENTOWNOÂå
kapita∏y w∏asne
ROE Grupy Ergo Hestia
*wynik uwzgl´dnia zale˝noÊci kapita∏owe w Grupie

wszystkie dane liczbowe wyra˝one sà w tys. PLN
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Grupa Ergo Hestia

ROZWÓJ SK¸ADKI GRUPY ERGO HESTIA [w mln PLN]
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Grupa Ergo Hestia
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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA

WYNIK FINANSOWY

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA

Sopockie Towarzystwo

I-XII 2006

I-XII 2005

Dynamika

sk∏adka przypisana brutto

1 151 357

1 046 145

110%

sk∏adka zarobiona brutto

1 047 686

984 042

106%

sk∏adka zarobiona netto

885 595

838 293

106%

odszkodowania brutto

544 753

534 361

102%

odszkodowania netto

506 116

510 584

99%

koszty dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej

307 444

271 773

113%

wynik techniczny

62 396

54 465

115%

przychody z lokat

51 028

35 225

145%

wynik finansowy brutto

114 088

93 608

122%

wynik finansowy netto

101 969

70 399

145%

214 759

228 011

94%

1 231 925

1 015 769

121%

338 508

323 446

105%

43 974

42 079

105%

116 798

89 527

130%

1 945 965

1 698 831

115%

kapita∏ w∏asny

768 002

709 230

108%

rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

862 624

711 702

121%

26 848

20 438

131%

225 331

196 469

115%

63 161

60 992

104%

1 945 965

1 698 831

115%

BILANS
wartoÊci niematerialne i prawne
lokaty
nale˝noÊci
inne sk∏adniki aktywów
rozliczenia mi´dzyokresowe
AKTYWA

pozosta∏e rezerwy
pozosta∏e zobowiàzania i fundusze specjalne
rozliczenia mi´dzyokresowe
PASYWA
wszystkie dane liczbowe wyra˝one sà w tys. PLN
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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA

Zarzàd
Piotr M. Âliwicki – Prezes Zarzàdu
Ma∏gorzata Makulska – Wiceprezes Zarzàdu
Grzegorz Szatkowski – Wiceprezes Zarzàdu
Jaros∏aw Piàtkowski – Cz∏onek Zarzàdu
Piotr Dudek – Cz∏onek Zarzàdu

Rada Nadzorcza
Klaus Flemming – Przewodniczàcy Rady
W∏adys∏aw Bartoszewski – Wiceprzewodniczàcy Rady
Wolfgang von Wasielewski – Cz∏onek Rady
Thomas Schirmer – Cz∏onek Rady
Roman Kraiƒski – Cz∏onek Rady
Zygmunt Âmigielski – Cz∏onek Rady

Raport Roczny 2006

93

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA
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Ergo Hestia SA

Raport Roczny 2006

95

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia SA

WYNIK FINANSOWY

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia SA

I-XII 2006

I-XII 2005

Dynamika

sk∏adka przypisana brutto

184 698

137 224

135%

sk∏adka zarobiona brutto

166 965

136 323

122%

sk∏adka zarobiona netto

159 029

131 453

121%

odszkodowania brutto

71 819

63 216

114%

odszkodowania netto

71 689

63 129

114%

koszty dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej

64 761

43 691

148%

przychody z lokat netto

34 272

21 774

157%

wynik techniczny

15 840

9 823

161%

wynik finansowy brutto

18 290

12 008

152%

wynik finansowy netto

14 966

12 202

123%

10 600

7 381

144%

lokaty

172 065

132 264

130%

lokaty Êrodków z tytu∏u ubezpieczeƒ na ˝ycie
je˝eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczajàcy

215 792

188 432

115%

14 378

8 170

176%

3 169

3 683

86%

42 012

20 239

208%

458 016

360 169

127%

69 645

53 788

129%

339 208

278 403

122%

14 425

6 556

220%

zobowiàzania z tytu∏u depozytów reasekuratorów

6 187

2 830

219%

pozosta∏e zobowiàzania i fundusze specjalne

8 857

5 970

148%

19 694

12 622

156%

458 016

360 169

127%

BILANS
wartoÊci niematerialne i prawne

nale˝noÊci
inne sk∏adniki aktywów
rozliczenia mi´dzyokresowe
AKTYWA
kapita∏ w∏asny
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
pozosta∏e rezerwy

rozliczenia mi´dzyokresowe
PASYWA
wszystkie dane liczbowe wyra˝one sà w tys. PLN
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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia SA

Zarzàd
Piotr M. Âliwicki – Prezes Zarzàdu
Ma∏gorzata Makulska – Wiceprezes Zarzàdu
Grzegorz Szatkowski – Wiceprezes Zarzàdu
Klaus Moeller – Cz∏onek Zarzàdu

Rada Nadzorcza
Klaus Flemming – Przewodniczàcy Rady
W∏adys∏aw Bartoszewski – Wiceprzewodniczàcy Rady
Wolfgang von Wasielewski – Cz∏onek Rady
Thomas Schirmer – Cz∏onek Rady
Roman Kraiƒski – Cz∏onek Rady
Zygmunt Âmigielski – Cz∏onek Rady
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Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia SA

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia SA

WYNIK FINANSOWY

Powszechne Towarzystwo

I-XII 2006

I-XII 2005

przychody netto ze sprzeda˝y

40 392

31 592

128%

koszty dzia∏alnoÊci operacyjnej

20 988

22 271

94%

zysk (strata) ze sprzeda˝y

19 404

9 320

208%

pozosta∏e przychody operacyjne

209

114

183%

pozosta∏e koszty operacyjne

181

544

33%

19 432

8 890

219%

468

1 098

43%

1

3

20%

zysk (strata) z dzia∏alnoÊci gospodarczej

19 899

9 985

199%

zysk (strata) brutto

19 899

9 985

199%

podatek dochodowy

3 505

3 019

116%

zysk (strata) netto

16 394

6 966

235%

83 447

80 062

104%

95

180

53%

233

318

73%

83 120

79 564

104%

21 233

7 387

287%

nale˝noÊci krótkoterminowe

2 591

1 623

160%

inwestycje krótkoterminowe

18 599

5 664

328%

43

100

43%

104 681

87 449

120%

kapita∏ w∏asny

86 328

69 934

123%

zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania

16 370

15 253

107%

1 234

1 517

81%

749

745

100%

104 681

87 449

120%

zysk (strata) z dzia∏alnoÊci operacyjnej
przychody finansowe
koszty finansowe

Dynamika

BILANS
aktywa trwa∏e
wartoÊci niematerialne i prawne
Êrodki trwa∏e
d∏ugoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe
aktywa obrotowe

krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe
AKTYWA

zobowiàzania krótkoterminowe
krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe
PASYWA
wszystkie dane liczbowe wyra˝one sà w tys. PLN
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Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia SA

Zarzàd
Henryk Chmielak – Prezes Zarzàdu
Mariola Zdziarska – Wiceprezes Zarzàdu
Ewa Marzec – Cz∏onek Zarzàdu

Rada Nadzorcza
Piotr M. Âliwicki – Przewodniczàcy Rady
Grzegorz Szatkowski – Wiceprzewodniczàcy Rady
Ma∏gorzata Makulska – Cz∏onek Rady
Marek Garbicz – Cz∏onek Rady
Andrzej Wieczorkiewicz – Cz∏onek Rady
Tadeusz Wnuk – Cz∏onek Rady
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MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA

WYNIK FINANSOWY

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA

I-XII 2006

I-XII 2005

sk∏adka przypisana brutto

214 622

145 928

147%

sk∏adka zarobiona brutto

184 979

89 268

207%

sk∏adka zarobiona netto

180 414

87 595

206%

odszkodowania brutto

128 681

66 600

193%

odszkodowania netto

127 975

65 985

194%

32 407

20 256

160%

wynik techniczny

2 443

-5 813

-

przychody z lokat

6 385

3 336

192%

wynik finansowy brutto

9 036

-2 600

-

wynik finansowy netto

8 148

-2 600

-

3 082

2 845

108%

188 730

106 103

178%

46 059

34 540

133%

3 221

1 413

228%

11 166

8 438

132%

252 258

153 339

165%

48 441

29 551

164%

182 963

107 524

170%

2 178

1 661

131%

12 667

9 996

127%

6 009

4 607

130%

252 258

153 339

165%

koszty dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej

Dynamika

BILANS
wartoÊci niematerialne i prawne
lokaty
nale˝noÊci
inne sk∏adniki aktywów
rozliczenia mi´dzyokresowe
AKTYWA
kapita∏ w∏asny
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
pozosta∏e rezerwy
pozosta∏e zobowiàzania i fundusze specjalne
rozliczenia mi´dzyokresowe
PASYWA
wszystkie dane liczbowe wyra˝one sà w tys. PLN
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Zarzàd
Jaros∏aw Piàtkowski – Prezes Zarzàdu
Anna W∏odarczyk – Wiceprezes Zarzàdu
Tadeusz Spanily – Cz∏onek Zarzàdu

Rada Nadzorcza
Piotr M. Âliwicki – Przewodniczàcy Rady
Ma∏gorzata Makulska – Cz∏onek Rady
Grzegorz Szatkowski – Cz∏onek Rady
Anna Storoniak – Sekretarz Rady
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W Raporcie Rocznym Grupy Ergo Hestia 2006 „O zaufaniu”
przytoczyliÊmy cytaty z wypowiedzi osób publicznych i autorytetów,
które uczestniczy∏y w spotkaniach i wyk∏adach dla pracowników
Ergo Hestii. RozmawialiÊmy tak˝e z ludêmi zwiàzanymi z Grupà
najbli˝ej – zawodowo.
Charakteryzujàc s∏owa-klucze tytu∏ujàce poszczególne rozdzia∏y
Raportu, skorzystaliÊmy z definicji i opisów zawartych w S∏owniku
poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 1980), Uniwersalnym
s∏owniku j´zyka polskiego PWN (za www.pwn.pl),
S∏owniku wyrazów bliskoznacznych (Warszawa 1998) oraz
S∏owniku wyrazów obcych i zwrotów obcoj´zycznych W∏adys∏awa
Kopaliƒskiego (Warszawa 1999). S∏owa te zosta∏y tak˝e
przet∏umaczone przez wspó∏pracujàcych z nami t∏umaczy
na nast´pujàce j´zyki: angielski, niemiecki, hiszpaƒski, francuski,
hindi, hebrajski, szwedzki, w∏oski, czeski, w´gierski i suahili.
W przypadku j´zyków orientalnych zastosowaliÊmy transkrypcj´
na alfabet ∏aciƒski.
Cytowane przypowieÊci pochodzà z ksià˝ki Willi Hoffsuemmera
„365 x ufnoÊç” (Wyd. JednoÊç, Kielce 2004) oraz sà w∏asnymi
opracowaniami wybranych z materia∏ów êród∏owych przypowieÊci
hinduskich, afrykaƒskich, zen oraz pochodzàcych ze staro˝ytnej Grecji.
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