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EFEKTYWNY PROCES REKLAMACJI W SEKTORZE FINANSOWYM

Zarezerwuj Miejsce

ź Reklamacje dotyczące likwidacji szkód – konfrontacja obowiązujących aktów prawnych - 
TUiR/TUnŻ WARTA S.A.

ź Obsługa reklamacji niestandardowych a Art. 8 Ustawy reklamacyjnej - Gothaer Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A.

ź Reklamacje w Call Center: wykorzystaj proces szkoleniowy, żeby zadbać o emocje 
pracowników - AVIVA Group 

ź Zmiany standardów obsługi Klienta w organizacji oraz standardów obsługi reklamacji –               
w wyniku zmian prawnych - Credit Agricole Bank Polska

ź Wyzwania procesu reklamacyjnego w kontekście ustawy reklamacyjnej – doświadczenia 
Rzecznika Finansowego 

PATRONI: 

    III 
EDYCJA

SPOTKANIE BIZNESOWE, DYSKUSJA PRAKTYKÓW 

WYSTĄPIENIE 
RZECZNIKA 

FINANSOWEGO 
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ? 

Drodzy Praktycy!

 Za chwilę minie rok od wejścia w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Wrzawa             
z tym związana trochę ucichła, jednak nadal przedstawiciele sektora finansowego nie doczekali się nowelizacji czy też precyzyjnej 
interpretacji poszczególnych zapisów ustawy. Brak jest również jakichkolwiek sygnałów aby były prowadzone działania w tym 
kierunku.  Po długich rozmowach z praktykami reprezentującymi obszar finansów, doszłam do wniosku iż bardzo ważne jest ciągłe 
przypominanie, że aktualny stan nie jest akceptowany. Udział w grudniowej platformie wymiany doświadczeń, do której 
chciałabym Państwa zaprosić, może okazać się niezbędny dla wspólnej oceny zmian w przepisach prawnych. Istotnym elementem 
tego wydarzenia powinien być również spójny głos środowiska zainteresowanych skierowany do autorów obowiązujących 
regulacji, tak aby w przyszłości ustrzec się błędów i niejasności. Podsumowując spotkanie Efektywny Proces Reklamacji w Sektorze 
Finansowym już dziś otrzymuje status „must be” każdego Praktyka zajmującego się na co dzień usprawnianiem procesów 
reklamacji w swoich organizacjach :)!

Zachęcam do wysłania zgłoszenia jak najszybciej. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona. Decyduje kolejność rezerwacji. 

Znajdź swoją drogę do sukcesu z BMS Polska !

                                         

Aleksandra Adamczyk
Dyrektor Działu Projektów 
kom. 530 405 004 
aleksandra.adamczyk@bmspolska.pl

Zapraszam do współpracy sponsorskiej/partnerskiej!
Kamila Biarda 
Sponsorship Manager
kom. 530 405 002
kamila.biarda@bmspolska.pl

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszam: 

ź Dyrektorów, Managerów, Kierowników ds. Reklamacji i skarg 
ź Dyrektorów, Managerów, Kierowników ds. Jakości i Utrzymania klienta
ź Dyrektorów, Managerów, Kierowników ds. Obsługi Klienta
ź Dyrektorów, Managerów, Kierowników Kontaktu z Klientem
ź Dyrektorów, Managerów, Kierowników ds. Customer Experience
ź Dyrektorów, Managerów, Kierowników Obsługi Rynku Masowego

REFERENCJE z poprzednich edycji: 

„Bardzo było mi miło, że mogłam uczestniczyć w zorganizowanych przez Państwa firmę warsztatach odnośnie
Efektywnego Zarządzania Reklamacjami. Ogromne doświadczenie z zakresu sekcji reklamacji prelegentów pomogło mi

nie tylko otworzyć się na nowe perspektywy zarządzania zakresem reklamacyjnym, ale również zainspirowało do nowych
działań. Z drugiej strony wymiana doświadczeń nie tylko tych związanych z sukcesami podtrzymuje na duchu.

Różnorodny poziom etapów ścieżki kariery uczestników pozwala na wymianę spostrzeżeń odnośnie radzenia sobie
z nowymi wyzwaniami, które niemal każda z branż przechodzi. Oczywiście nie omieszkam wspomnieć i przemiłej

obsłudze, przede wszystkim bardzo profesjonalnej. Miejsce spotkania dopełniło kameralną atmosferę, która również
wpłynęła na moje pozytywne odczucia.”

Beata Chlebuś, NC+
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Środa, 13 Grudnia 

10:45    Przerwa na kawę

9:00    Rejestracja, poranna kawa, przywitanie

§ Obsługa reklamacji niestandardowych:
-  Celowe przekazywanie reklamacji niestandardowymi kanałami – 

problem tzw. jednostki podmiotu rynku finansowego obsługującej 
Klientów (Ustawa);

- Obsługa reklamacji kolejnych w tej samej sprawie;
- Próby szantażu (media, portale społecznościowe, portale branżowe, 

próby zastraszania pracowników) 
§ Art. 8 Ustawy reklamacyjnej – czy bezwzględnie należy rozpatrzyć 

zgodnie z wolą Klienta 
- Próba wyłudzenia odszkodowania z wykorzystaniem ustawy 

reklamacyjnej 
- Reklamacje przekazywane do RF i KNF
§ Postępowanie sądowe i prokuratorskie w świetle obsługi zgłoszeń 

reklamacyjnych 
- Pozasądowe postępowanie przez RF.

10:45    Obsługa reklamacji trudnych na przykładzie zakładu ubezpieczeń

§ Ogólna charakterystyka procesu likwidacji szkód i obowiązujących w tym 
zakresie głównych aktów prawnych 

§ Problemy z jakimi mierzą się na co dzień zakłady ubezpieczeń w związku 
z niespójnymi i nieprecyzyjnymi zapisami w ustawie o rozpatrywaniu 
reklamacji 

§ Bezpośredni wpływ ustawy o rozpatrywaniu reklamacji na klienta 
§ Aktualne potrzeby w zakresie zmian w ustawie o rozpatrywaniu 

reklamacji lub w zakresie doprecyzowania zapisów tej ustawy 

 9:45 Reklamacje dotyczące likwidacji szkód – konfrontacja 
obowiązujących aktów prawnych

Wojciech Brewczyński, Kierownik Departament Strategii 
Likwidacji Szkód/Wydział Skarg - TUiR/TUnŻ WARTA S.A.

14:00    Zmiany standardów obsługi Klienta w organizacji oraz 
standardów obsługi reklamacji – w wyniku zmian prawnych 
§ Przypomnienie głównych obszarów zmian wynikających z ustawy 
§ Ryzyka związane z brakiem realizacji wymogów ustawy
§ Dobre praktyki i zastosowania zmian na przykładzie Credit Agricole 

Bank Polska S.A. 

Mariusz Kłosowski, Menedżer ds. Analiz i Kontroli Obsługi Reklamacji - 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ewa Traczykowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Jakości 
Obsługi Klienta - Credit Agricole Bank Polska

9:30    Przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

13:00   Lunch

11:45    Przerwa na kawę
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16.15    Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek 

12:00    Wyzwania procesu reklamacyjnego w kontekście ustawy 
reklamacyjnej – doświadczenia Rzecznika Finansowego

PANEL DYSKUSYJNY 

Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku 
Bankowo-Kapitałowego –  Rzecznik Finansowy

15:15    Reklamacje w call center: wykorzystaj proces szkoleniowy, 
żeby zadbać o emocje pracowników 
§ Mapa zachowań klientów, czyli jak skatalogowaliśmy zachowania 

klientów, którzy nie są zadowoleni
§ Case study: propozycja warsztatów do stworzenia własnej mapy 

zachowań
§ Proces szkoleniowy: jak wykorzystać mapę zachowań, żeby zadbać o 

emocje pracowników

Elżbieta Gierczyńska, Menedżer ds. Sprzedaży Odnowieniowej 
- Aviva 

15:00    Przerwa na kawę



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 

e-mail: info@bmspolska.p l, www.bmspolska.pl

Od lutego 2015r. - Kierownik Wydziału Skarg w Departamencie Strategii Likwidacji Szkód (TUiR/TUnŻ  „WARTA” 
S.A.), odpowiedzialny za zarządzanie reklamacjami, w tym również za przygotowanie Grupy Warta do nowej 
ustawy o reklamacjach. Wcześniej w latach 2012-2014  Koordynator w Departamencie Contact Center                
(TUiR „WARTA” S.A.). W latach 2009-2012, kierownik Wydziału ds. Informacji i Analiz w Departamencie 
Odszkodowań (HDI Asekuracja TU S.A.). Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu (Ubezpieczenia Komunikacyjne), 
Politechnika Radomska (Technika i Rzeczoznawstwo Samochodowe) oraz Politechniki Krakowskiej  
(Rekonstrukcja wypadku drogowego).

Wojciech Brewczyński, Kierownik Wydziału Skarg w Departamencie Strategii Likwidacji Szkód  - 
TUiR/TUnŻ WARTA S.A.

00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061

Mariusz Kłosowski, Menedżer ds. Analiz i Kontroli Obsługi Reklamacji Biuro Operacji i Obsługi Klienta - 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od roku 1999. Pracował w Norwich Union, Sampo, Nordea oraz Allianz – 
zajmując się obsługą klienta, zapewnieniem właściwej jakości usług oraz audytem wewnętrznym. W Gothaer 
TU S.A. od ponad 5 lat - początkowo zajmował się audytem wewnętrznym gdzie był odpowiedzialny także za 
koordynacje procesu obsługi reklamacji w Spółce. Następnie odpowiedzialny za stworzenie dedykowanej 
jednostki do obsługi, koordynacji oraz kontroli procesu reklamacyjnego w Gothaer TU S.A. Absolwent 
Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Radomskiej. W maju 2016 r. otrzymał odznakę przyznaną przez 
Polską Izbę Ubezpieczeń "Za zasługi dla ubezpieczeń - wniesienie znaczącego wkładu w rozwój ubezpieczeń               
w Polsce. 

Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego - Rzecznik Finansowy

Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego-Rzecznik Finansowy 
Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowe Studia Wyceny 
Nieruchomości w SGH. Od 2004 do 2013 roku pełniła funkcję eksperta w Departamencie Rozwoju Rynku 
Finansowego Ministerstwa Finansów w obszarze bankowości, w szczególności usług detalicznych, kredytów 
hipotecznych, listów zastawnych i sekurytyzacji. Uczestniczyła w pracach na forum UE w zakresie 
przygotowywania i negocjacji projektów aktów prawnych w obszarze usług finansowych. Odpowiedzialna za 
opracowywania m.in. rozwiązań prawnych w zakresie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych.               
Od 2013 do 2015 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego                    
w Ministerstwie Finansów, zajmując się w szczególności problematyką rynku bankowego oraz obszarem 
systemów i usług płatniczych. Od 2012 r. do 2015 r. sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Od 1 listopada 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-
Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Elżbieta Gierczyńska, Menedżer ds. Sprzedaży Odnowieniowej Direct - AVIVA Dział Sprzedaży Direct 

Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży i obsługi klienta w firmie ubezpieczeniowej 
Aviva. Posiada bogate doświadczenie związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez telefon. 
Ekspert w działaniach retencyjnych w ubezpieczeniach ogólnych. Reklamacje traktuje jako nieodłączny 
element pracy, który pokazuje słabsze punkty firmy w kontakcie z klientami. 

PRELEGENCI

Ewa Traczykowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Jakości Obsługi Klienta - Credit Agricole Bank 
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi reklamacji po zarządzanie procesem, 
optymalizacją, usprawnianiem i mierzeniem jakości. Obecnie kieruje Departamentem Rozwoju Jakości Obsługi 
Klienta w Credit Agricole Bank Polska oraz jednocześnie pełni funkcję Rzecznika Klienta. Była odpowiedzialna za 
wdrożenie narzędzia do obsługi  reklamacj i  i   procesów. Kreator innowacyjnych zmian                                                  
i usprawnień technologicznych dogodnych dla klienta. Jej praca poparta jest wysokimi wskaźnikami 
efektywności i jakości. Członek komitetu KJUF przy ZBP oraz  uczestnik zespołu, który opracowywał dokument 
dobrych praktyk obsługi reklamacji. Prelegent wielu spotkań i konferencji poświęconych obsłudze reklamacji            
i zarządzania procesom .


