
NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE

KONKURS

Październik 2016



 Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla 
TOP Managerów z branży

 Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania inwestorów 
do rozwoju biznesu

 Promocja innowacyjnych rozwiązań w ubezpieczeniach

IDEA KONKURSU



 Dla wszystkich, którzy mają już istniejące biznesy i potrzebują 
inwestora albo dopiero mają pomysł na taki biznes

 Nie ma ściśle określonych kryteriów. Biznesy i pomysły mogą 
być związane w sposób bezpośredni albo pośredni ze wszystkim, 
co dotyczy ubezpieczeń i assistance (sprzedaż, obsługa klienta, 
finanse, marketing, itd.) 

Mogą dotyczyć nowych produktów, świadczeń dla klienta, ale 
też obsługi procesów, czasami niewidocznych dla klienta

DLA KOGO?



Etap 1. Wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie.

Etap 2. Ocena nadesłanych pomysłów i wybór 5-10 najciekawszych 
rozwiązań do dalszego etapu

Etap 3. Obrady Jury złożonych z ekspertów z branży celem wyłonienia 
3 finałowych startupów (opcjonalnie zaproszenie na obrady Jury 
przedstawicieli start upów)

Etap 4. Prezentacja 3 startupów podczas Insurance Forum 5 
października w Warszawie w hotelu Sheraton.

o możliwość zadawania pytań przez Jury

o zwycięzcę wybierze w głosowaniu publiczność Konferencji

ZASADY KONKURSU



 Prosimy o przygotowanie prezentacji w formie klasycznego 
Pitch Decka

http://antyweb.pl/startup-a-skuteczny-pitch-deck-jak-przekonac-inwestora/

ZGŁOSZENIA



 Zebranie zgłoszeń konkursowych – do 2 września

 Selekcja 3 najlepszych start upów – do 23 września

 Prezentacja finałowa podczas Insurance Forum – 5 
października

KALENDARZ



ORGANIZATORZY

Wsparcie merytoryczne
Prowadzenie panelu



Lider rynku assistance, 15 lat doświadczenia, renomowani udziałowcy

STARTER24

pojazdów w ochronie obsługiwanych zdarzeń rocznie odbieranych połączeń rocznie  

130 000 300 0001,1 mln



Assistance

Usługi Call Center
eCall/bCall

Badania jakości obsługi

Obsługa procesów
wewnętrznych

Likwidacja szkód

Inspekcje casco

SZEROKI ZAKRES USŁUG STARTER24



Organizujemy dwa razy do roku konferencje, kongresy, fora i sympozja dla kadry 
zarządzającej wyższego i średniego szczebla w firmach z kluczowych dla gospodarki 
branż:

Konferencje gromadzą ponad 500 uczestników i ponad 50 prelegentów.

• finanse,  
• bankowość,
• ubezpieczenia, 
• IT,
• retail,
• telekomunikacja

• media,
• infrastruktura,
• energetyka,
• produkcja, 
• HR, 
• zarządzanie



Konferencje sprzyjają:

• tworzeniu rekomendacji
• wytyczaniu kierunków rozwoju
• nawiązywaniu relacji biznesowych
• pozycjonowaniu się wśród największych graczy

Każdy temat programu jest rzetelnie badany z przedstawicielami grupy docelowej 
wydarzenia. Co więcej, uwzględniamy najważniejsze trendy i zmiany w poszczególnych 
sektorach oraz przenikanie się branż. 

Liczna reprezentacja przedstawicieli administracji publicznej pozwala stworzyć 
przestrzeń do konsultacji społecznych i konfrontowania tworzonych regulacji 
z konkretnymi potrzebami rynku.



VIII Insurance Forum realizowane jest symultanicznie razem z XII Warsaw 
International Banking Summit – Banking Forum. Połączenie tych wydarzeń 
gwarantuje obecność najważniejszych przedstawicieli branży finansowej.

Wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych branżą usług finansowych sprzyja:

• wymianie wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku

• debatom na temat najistotniejszych problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą 
ubezpieczeniową 







CZŁONKOWIE 
RADY PROGRAMOWEJ

Najwyższą adekwatność, aktualność i istotność omawianych zagadnień gwarantuje Rada Programowa.



• Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum

• Wojciech Sass, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden

• Aneta Podyma, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (CEO), Pramerica

• Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu, Europ Assistance Polska

• Piotr Narloch, Prezes Zarządu, Interrisk

• Marat Nevretdinov, Wiceprezes Zarządu, TU Europa 

• Paweł Ziemba, Prezes Zarządu, Skandia

• Alexander Konopka, Prezes Zarządu, Gras Savoye Polska

• Sławomir Łopalewski, Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

• Łukasz Kalinowski, Prezes Zarządu, Metlife

• Marek Czerski, Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

• Dagmara Wieczorek - Bartczak, Dyrektor Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego

• Marek Zefirian, Prezes Zarządu, Starter24

CZŁONKOWIE 
RADY PROGRAMOWEJ







PROGRAM

I dzień konferencji – 5.10.2016

9:45 - 11:15 Czy, i w jakim stopniu, Brexit wpłynie na polski sektor finansowy?

11:45 - 13:00 Kto sfinansuje rozwój gospodarczy Polski i „Plan Morawieckiego”?

14:00 - 15:15 Najlepsze start-up’y w ubezpieczeniach

15:15 - 16:30 Cyberrisk w ubezpieczeniach

II dzień konferencji – 6.10.2016

9:15 - 10:45 Cyfrowa transformacja w firmach ubezpieczeniowych

10:45 - 12:00 Czego od ubezpieczycieli oczekują klienci? Do czego potrzebne są ubezpieczenia? 

12:30 - 13:45 Ubezpieczenia na życie – niewykorzystane możliwości? 

13:45 - 15:00 Jak wygląda przyszłość ubezpieczeń komunikacyjnych? 



ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ!


