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Comperia Agent: o krok przed konkurencją – znaczący kontrakt z multiagencją
Comperia.pl, polska porównywarka finansowa i ubezpieczeniowa, podpisała znaczącą umowę
z Lubuską Grupą Kapitałową (LGK), jedną z największych multiagencji w Polsce z ponad 14-letnim
doświadczeniem, oferującą bogaty wybór różnego rodzaju ubezpieczeń na terenie całego kraju.

Kontrakt obejmuje sprzedaż licencji dla 2500 użytkowników oraz wdrożenie systemu Comperia Agent
wspomagającego pracę agentów ubezpieczeniowych. Umowa o szacunkowej wartości 8,7 mln zł
została zawarta na 5 lat. LGK będzie wdrażać aplikację etapami przez najbliższe kilkanaście miesięcy,
co wynika z konieczności zmiany podejścia w pracy agentów oraz odpowiednich szkoleń.
Aplikacja Comperia Agent to autorskie rozwiązanie Comperii, skierowane do agentów
ubezpieczeniowych, które pozwala agentom porównywać oferty ubezpieczeniowe różnych
towarzystw, wystawiać polisy z poziomu jednego panelu oraz umożliwia automatyzację rozliczeń.
„Zawsze chcemy być o krok do przodu. Gdy konkurencja ogłasza plany, my już mamy gotowy
produkt. Poprzez podpisanie kolejnego ważnego kontraktu, konsekwentnie realizujemy strategię
naszej firmy, w której działalność ubezpieczeniowa jest jednym z filarów. Rynek ubezpieczeń direct ma
przed sobą dobre perspektywy i na pewno będzie się rozwijał, na co wskazują ostatnie przejęcia w
branży. Jednak to agenci nadal sprzedają zdecydowanie więcej polis. Produkty ubezpieczeniowe są
dość skomplikowane i usługa doradztwa świadczona przez agentów jest dużą przewagą
konkurencyjną. Dlatego wielu klientów wybiera i nadal będzie wybierać tradycyjne kanały sprzedaży.
Budując narzędzia, takie jak Comperia Agent, wspieramy agentów w ich codziennej pracy. Wierzymy,
że ta strategia w średnim okresie na pewno przyniesie znacznie większe zyski niż koncentracja
wyłącznie na klientach detalicznych. – mówi Bartosz Michałek, prezes Comperii.
Multiagencje od kilku lat stają się najważniejszym kanałem sprzedaży ubezpieczeń w Polsce, gdyż są
tańsze i bardziej efektywne od sieci agentów własnych. Stanowią już ponad 40% rynku pośrednictwa
sprzedaży ubezpieczeń i wykorzystują coraz większe środki pieniężne na poważne inwestycje, aby
dynamicznie rozwijać swój biznes.

„Lubuska Grupa Kapitałowa rozwija się dynamicznie i od lat stawia przede wszystkim na jakość i
profesjonalizm. Dlatego wybraliśmy narzędzie Comperia Agent. Poszukiwaliśmy solidnego partnera,
który zapewni nam najwyższej jakości produkt, szybki czas wdrożenia i profesjonalną obsługę. Dużym
atutem Comperii jest zdobyte już doświadczenie w obszarze porównywarek kredytowych i dobra
renoma na rynku, gwarantujące sukces.” – podkreśla Jarosław Łoń, Prezes Zarządu Lubuskiej Grupy
Kapitałowej
„Oferując aplikację wraz z posiadanym dostępem do klientów szukających ubezpieczeń w sieci,
zyskujemy istotną przewagę na rynku produktów ubezpieczeniowych. Konsumenci poszukują
najbardziej atrakcyjnych cenowo ofert, korzystając w pierwszej kolejności z Internetu. Cieszy nas, że
dostrzegają to największe agencje z wieloletnim doświadczeniem. Wykorzystując Comperia Agent,
nasi klienci jeszcze efektywniej mogą wykorzystać potencjał rynku i osiągnąć, a nawet przekroczyć
swoje cele biznesowe.” - dodaje Karol Wilczko, wiceprezes Comperii.

***
Comperia.pl S.A. to pierwsza w Polsce porównywarka finansowa i ubezpieczeniowa. Przedmiotem działalności
spółki jest porównywanie i pośrednictwo w sprzedaży produktów oferowanych przez banki, firmy doradztwa
finansowego, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOK-i i inne instytucje finansowe.
Comperia.pl istnieje od marca 2008 roku. Obecnie za jej pośrednictwem do banków trafia co miesiąc
kilkanaście tysięcy klientów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi
eHipoteka.com, Autoa.pl, Banki.pl, Kontoteka.pl oraz Comperialead.pl. W rankingu najszybciej rozwijających się
firm „Deloitte Technology Fast 50” Comperia.pl zajęła 4. miejsce spośród spółek z regionu Europy Środkowej.
Spółka została również INNOWATOREM 2013 w kategorii e-biznes w rankingu tygodnika Wprost i INE PAN. W
grudniu 2013r. Comperia.pl S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”
przyznawanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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