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„Tę książkę naszego życia piszemy my sami. Nie po-
zwólmy, by napisał ją za nas po swojemu ktoś inny”. 

Czasem spotykam się z pytaniem ze stro-
ny niektórych klientów, czy produkt (polisa), 
o którym rozmawiamy jest pewny i czy jest 
stabilny. Bo w Polsce to, wie Pan, Amber 
Gold też obiecywało... Tu zwykle przery-
wam pytaniem:

- Przepraszam, w jakim banku macie Pań-
stwo konto?
- Jak to? – Odpowiada klient. – W Spar-
kasse.
- Dobrze. – Mówię i pytam dalej. – A czy za-
kładając konto w Sparkasse pytaliście się 
Państwo konsultanta, „czy ten bank upad-
nie” i „czy jest stabilny”?...Nie??Dlaczego 
??? Przecież nie dalej jak rok temu wielki 
Deutsche Bank zachwiał się w posadach 
i prawie padł na kolana! To jest i powinno 
być bardzo dobre pytanie. Czy pytaliście 
się Państwo konsultanta, ile zyskacie, 
trzymając pieniądze na koncie? Niektórzy 
pewnie tak. Ale czy poszliście krok dalej 
i spytaliście, ile wynosi inflacja, a ile real-
ny zysk, a w tym przypadku strata?...Nie?? 
Dlaczego ??? W końcu tu i tu chodzi o Wa-
sze pieniądze!

Inna sytuacja. Czy zakładając polisę na 
życie w dużej, znanej firmie ubezpiecze-
niowej pytamy i wnikliwie weryfikujemy jej 
rentowność, przeglądając i porównując 
jak szaleni tabelki w umowie? Nie?? NIE!!! 
I powiem Wam dlaczego. Sugerujemy się 
znajomością i wielkością loga danej 
firmy. Ślepo ufając i wierząc, że ONI nas 
nie oszukają. Przecież to duża firma! I co 
z tego, ja się pytam?? To tak, jakby oceniać 
auto i jego osiągi po kolorze lakieru! Niebie-
skie BMW jest szybsze niż czerwone. Ba! 
Przecież każdy to wie!

Właśnie wnikliwie sprawdzając zyskow-
ność niektórych największych ubezpie-
czycieli na rynku, stwierdziłem ostatnio, że 
wielu z nich nie tylko nie dotrzymuje za-
pisanych w umowach gwarancji, ale także 
mocno i po cichu „rąbie” klienta ostro po 
kieszeni. Za cichym i niemym jego przy-
zwoleniem. Niewiarygodne było to, że zysk 
jednej z polis emerytalnych był ujemny! 
I to całkiem sporo. Rzecz, która nie powin-
na mieć miejsca. Najzabawniejsze, a może 
najbardziej przykre jest to, iż ubezpieczy-
ciel ten zarabia na tej polisie, klientowi nie 

dając w zamian kompletnie nic. Na własne 
życzenie posiadacz owej polisy nabija port-
fele akcjonariuszom. Taki prezent, ot co. 
No cóż. Klienta zbójeckie prawo wydawać 
pieniądze jak chce i gdzie chce.

Zatem gdzie ten krzyk strachu i sensowne 
pytania o bezpieczeństwo i zyskowność, 
kiedy decydujemy się powierzyć obcym 
i anonimowym osobom swoje pieniądze? 
Pieniądze, które mają przynosić zysk 
i zabezpieczyć naszą przyszłość? Czemu 
zatem w przypadku zaprezentowania al-
ternatywy, innego produktu czy innej stra-
tegii powstaje taka nieufność i zalew pytań 
o stabilność i wiarygodność?? Ponieważ 
za dobrą strategią nie stoi duże i rozpo-
znawalne logo. Czy to ma wykluczać taki 
produkt? Czy to ma definitywnie stwier-
dzać, że jest tylko jedna firma, że tylko jed-
na firma ma monopol na prawdę, która tą 
prawdą w rzeczywistości nie jest?

Znów ucieknę się do motoryzacyjnego po-
równania. Wyobraźcie sobie, że ktoś twier-
dzi całe wasze życie, że na świecie jest 
jeden i tylko jeden model auta. Ten mo-
del to, powiedzmy, Opel Astra. Z różnymi 
pojemnościami silnika, ale jednak TYLKO 
Opel Astra. To mówi wam ktoś, kto jeździ 
do pracy Mercedesem.

Inna sytuacja to taka, w której klient pyta 
mnie, czy to w ogóle możliwe („na pewno 
niemożliwe”), żeby polisa oszczędnościo-
wa przynosiła 9%-10% zysku rocznie. Po-
kazuję wtedy klientowi indeksy przypadko-
wych przedsiębiorstw, akcji oraz funduszy 
osiągające średnio 30% zysku. Pokazuję 
akcje rozwojowych przedsiębiorstw z bran-
ży IT z zyskiem 120% rocznie. Każda firma 
ma w założeniu rozwój i ma zamiar przy-
nosić coraz większy zysk. Nikt nie chce 
generować strat, bo to nie jest w niczyim 
interesie. Ani firmy, ani klienta. Na to pracu-
ją menedżerowie i analitycy tych firm. Czu-
ję, że klient się powoli uspokaja i rozluźnia. 
Zaczyna nabierać zaufania. Zna te firmy. 
Korzysta z ich komputerów, telefonów lub 
usług. Nie są mu obce. Fakty są przeko-
nujące,  namacalne i idealnie uzupełnia-
ją teorię.
- To się dzieje naprawdę – mówię kliento-
wi. Tak funkcjonuje gospodarka. To nie jest 
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żadna „mechanika kwantowa”. Giełda, in-
deksy, fundusze...Tego nie trzeba się bać, 
tylko zrozumieć jak funkcjonuje. To wcale 
nie jest skomplikowane. 

Zawsze powtarzam, że wszystko co wy-
myślił człowiek, jest dla ludzi. To nor-
malne, że „nowe” czy „nieznane” powoduje 
w nas lęk. Ale to jest taki malutki lęk przed 
życiem, który każdy z nas jest w stanie 
oswoić. Wielka szkoda, że nie uczą nas 
tego w szkołach zamiast analizy wiersza. 
Bo to jest właśnie życie. Nie uczą też, jak 
wypełniać zeznanie podatkowe, ale znamy 
za to budowę pantofelka. Możemy to jed-
nak jeszcze sami naprawić, chcąc zrozu-
mieć otaczający nas świat.

Ostatecznie pytam klienta, czy według nie-
go, banki i ubezpieczalnie zarabiają.
- Oczywiście! Co za pytanie, odpowia-
da klient.
- Właśnie! Zarówno bank jak i ubezpie-
czalnia chcą przynosić coraz więcej zy-
sku (zwykle sobie) ale to znaczy, że nie 
chcą upaść.

Bogaci stają się bogatsi, pieniądz robi pie-
niądz. Więc skąd ta nieufność, kiedy poka-
zuje się klientowi te same bankowe rozwią-
zania? Rozwiązania, z których korzystają 
te same banki i ubezpieczalnie. Bezpo-
średnie. Bez narzutu i marży. Rozwiązania 
dla niego właśnie, dla klienta! Najwyraźniej 
lubimy tkwić w Matrixie i oburzamy się, gdy 
ktoś chce nas z niego wyciągnąć. W Ma-
trixie jest bezpiecznie. Mówią, co mamy 
robić, co kupić i co wybrać i my to robimy. 
Świadome podejmowanie decyzji wiąże się 
z odpowiedzialnością. Nie każdy to lubi.

Następnie proszę mojego klienta, aby wy-
siadł ze swojego „Opla Astry” i przesiadł się 
do „Mercedesa”.

- Czy czuje Pan różnicę? – pytam. – Czy sie-
dzi się Panu stabilniej, wygodniej i przede 
wszystkim bezpieczniej? Co Pan teraz 
czuje? – nie daję za wygraną. A przecież 
widzę tę zmianę uczuć na jego twarzy i bło-
gie spojrzenie.
- Wie Pan co? – odpowiada klient.
- Tak, słucham? Zadaję mu uprzejme py-
tanie.
- Teraz czuję spokój.

Po prostu są różne rozwiązania na ryn-
ku. Zarówno dobre, jak i złe. Wszystko 
zależy tylko od tego, które z nich wybie-
rzemy, a nie damy za siebie wybrać.
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