
Strategiczne 
Partnerstwo
Ocenapolis.pl, UnilinkCash,
Europa Ubezpieczenia



Ocenapolis.pl to platforma insurtechowa, 
służąca do porównywania ofert ubezpieczeń 
komunikacyjnych (OC/AC), ubezpieczeń 
na życie, produktów mieszkaniowych, 
podróżnych czy też nietypowych.

Ocenapolis.pl jako pierwszy serwis tego typu  
w Polsce umożliwia zamknięcie całego 
procesu zakupu polisy na swojej stronie 
internetowej bez przenoszenia klienta na 
stronę ubezpieczyciela.

Ocenapolis.pl



UnilinkCash

UnilinkCash to lider rynku pośrednictwa 
finansowego w Polsce oraz jedna 
z najszybciej rozwijających się firm 
w branży. 

W ofercie ma kredyty i pożyczki ponad 
30 banków i firm pożyczkowych. 
Dostarczane rozwiązania finansowe 
są przeznaczone dla klientów 
indywidualnych i podmiotów 
biznesowych.



Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia to dwa 
towarzystwa ubezpieczeniowe (TU Europa 
i TUnŻ Europa). Działa na rynku od ponad 
25 lat.

Ubezpieczyciel specjalizuje się 
w sprzedaży produktów we współpracy 
z partnerami biznesowymi (głównie 
z bankami). Rozwija także sprzedaż 
w kanałach zdalnych i – w ostatnim czasie 
– stawia na współpracę z pośrednikami 
ubezpieczeniowymi.





Ogólnopolska sieć 
pośredników finansowych, 
którzy otrzymają możliwość 

sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych.

Co wnosi każdy z partnerów 
do współpracy?

Platforma technologiczna, 
która umożliwi agentom 
UnilinkCash sprzedaż 

ubezpieczeń 
Porównywarka 

ubezpieczeniowa dla klientów, 
którzy preferują zakupy w 

internecie.

Strategiczny dostawca 
produktów 

ubezpieczeniowych 
dla platformy Ocenapolis.pl 

i agentów UnilinkCash



Produkty Europa są już dostępne 
w Ocenapolis.pl i UnilinkCash

Ubezpieczenie utraty 
mobilności
(ryzyko utraty prawa jazdy i/lub utraty 
mobilności na skutek wypadku 
komunikacyjnego)

Ubezpieczenie turystyczne Home assistance



Rozwój oferty Europy
w Ocenapolis.pl i UnilinkCash (IQ2021)

Ubezpieczenie 
nieruchomości

Ubezpieczenie 
wyświetlacza telefonu 
Screenity

Terminowe 
ubezpieczenia 
na życie

Ubezpieczenia spłaty 
kredytu lub pożyczki 
(tzw. PPI)



Wsparcie Europy dla partnerów

Szkolenia produktowe 
i sprzedażowe (online), 
materiały wspierające 
i grywalizacje

Dzielenie się wiedzą                i 
najlepszymi praktykami 
w dystrybucji ubezpieczeń

Współpraca w kluczowych 
obszarach: rozwój biznesu, 
zarządzanie siecią sprzedaży, 
contact center 



• Ogólnopolska sieć naziemnych 3650 
doświadczonych agentów, oferujących 
produkty finansowe

• 400 agentów, którzy zadeklarowali chęć 
sprzedaży ubezpieczeń, z czego 200 
ma już uprawnienia agencyjne.

• Know-how dystrybucji w modelu offline 
- cenny dla partnerów, którzy budowali 
doświadczenia w oparciu o sprzedaż 
w kanałach zdalnych

UnilinkCash



UnilinkCash
• Otwartość i gotowość na współpracę 

z doświadczonymi agentami 
ubezpieczeniowymi już działającymi na rynku   

• Rozszerzenie oferty dla agentów 
o ubezpieczenia komunikacyjne

• Ekskluzywna oferta pozostałych rodzajów 
ubezpieczeń oparta o produkty Europa 
Ubezpieczenia

• Dostęp do produktów za pośrednictwem 
platformy Ocenapolis.pl



• Porównywarka ubezpieczeniowa, która 
umożliwia klientom bezpośredni zakup 
ubezpieczeń

• Nowoczesna platforma dystrybucji 
dla agentów ubezpieczeniowych

• Innowacyjne narzędzia wsparcia 
w środowisku online jak np. skaner kodu 
AZTEC

• Leady sprzedażowe generowane przez 
platformę i digital marketing

Ocenapolis.pl



Plany rozwoju

Nowa odsłona porównywarki 

Ocenapolis.pl pracuje nad nową odsłoną 
serwisu internetowego
Ma być intuicyjnie, nowoczesny 
i umożliwiając zakup polisy 
w “mgnieniu oka”. Premiera: I kwartał 
2021



Dziękujemy za 
uwagę


