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Od redakcji

Czytaj w numerze

Kiedy zaproponowano mi pracę 
w Prudential, już dobrych kilka lat 
temu, z ciekawością sprawdziłam, 
co to za firma planuje otworzyć 
swój biznes w Polsce, a w zasadzie 
jak się okazało – wrócić do 
niej po ponad 70 latach. Moją 
uwagę, oprócz wielu ciekawych 
historycznych faktów, przykuła 
informacja o niezwykłych jak na 
towarzystwo ubezpieczeniowe 
wartościach pielęgnowanych przez 
lata istnienia firmy. Uczciwość, 
umiejętność przewidywania, 
przezorność i ludzkie podejście do 
biznesu? Wartości, które, jak by się 
wydawało w dzisiejszym biznesie 
zorientowanym na wyniki, już 
dawno zanikły. Cóż, jestem tu już 9 
lat i każdy dzień potwierdza, że choć 
zmieniają się plany, cele, ludzie, 
nazwy, to jednak nasze wartości 
pozostają wciąż niezmienne.

4 Czy zastanawiałeś się kiedyś nad zmianą swojego życia?
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Prudential to intensywnie 
rozwijająca się firma. Zmiany jej nie 
omijają, ale też nie są jej straszne. 
Już prawie 170 lat zmieniamy 
się po to by nie zostać w tyle, 
żeby jak najlepiej dopasować 
się do otaczającego nas świata, 
okoliczności i coraz bardziej 
wymagających Klientów. W tym 
roku Prudential zmienił się na 
Pru, ale to, co najlepsze, czyli jego 
wartości, pozostało. O tym jest nowe 
wydanie „Przezorności”.

Zapraszam do lektury,

Kinga Popławska 
Redaktor naczelna

Wszystko płynie i nic nie 
pozostaje takie samo

Bez zmian nie ma życia, a nasze życie to ciągła zmiana. 
Świat wokół nas się zmienia! Pędzi do przodu jak szalony. 
Sporym wyzwaniem jest dotrzymanie mu kroku. Zmieniają 
się pory roku, zmienia się pogoda, krajobrazy... zmieniamy 
się my sami! Starzejemy się, rozwijamy się, uczymy się, 
zmieniamy nasze poglądy, czasem wyznania, przekonania. 
I tak od zarania dziejów. Jesteście ciekawi, co na temat 
zmiany powiedzieli znani nam ludzie lub co mówią stare 
mądrości?

Heraklit z Efezu 

(stgr. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος Herakleitos 
ho Ephesios), (ur. ok. 540 p.n.e., zm. 

ok. 480 p.n.e.) –  filozof grecki, autor pism 
kosmologicznych, politycznych i teologicznych
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Czy zastanawiałeś się kiedyś 
nad zmianą 
swojego życia?

Harvard podjął się przeprowadzenia 
wyjątkowych i szalenie ciekawych 
badań na temat tego, co sprawia, 
że ludzie czują się szczęśliwi. 
Przez 80 lat badacze śledzili losy 
724 mężczyzn, rok po roku pytając 
ich o pracę i rodzinę. Jakie lekcje 
płyną z setek tysięcy stron, które 
Harvard zebrał na temat życia 
uczestników? No cóż, lekcje nie 
dotyczą bogactwa, sławy ani coraz 
cięższej pracy. Najważniejszy 
przekaz, który wyłania się po wielu 
latach skrupulatnych badań, brzmi: 

„Dobre relacje z innymi ludźmi 
sprawiają, że jesteśmy zdrowi 
i szczęśliwi.”

Harvard wskazuje na trzy 
istotne rzeczy odnośnie do 
relacji z innymi ludźmi.

1 Po pierwsze, „kontakt z innymi 
jest bardzo pożyteczny, 

a samotność zabija”. Otóż ludzie, 
którzy są silniej związani z rodziną, 
bliskimi czy ze znajomymi, są 
zdrowsi i szczęśliwsi. Dodatkowo 
żyją dłużej od tych, którzy już tak 
przywiązani nie są. Samotność bywa 
niekorzystna i toksyczna. Ci, którzy 
są odizolowani, są znacznie mniej 

szczęśliwi, szybciej tracą zdrowie, 
a ich umysł zdecydowanie gorzej 
funkcjonuje w porównaniu z tymi, 
którzy nie są samotni.  

2 Drugi ważny wniosek brzmi: 
nie liczy się liczba znajomych, 

lecz przede wszystkim jakość 
bliskich relacji z innymi. Analiza 
wykazała, że to nie poziom 
cholesterolu wpłynie na to, jak 
starzeli się badani, lecz poziom 
ich zadowolenia ze związków. 
Dobre, zdrowe relacje w związkach 
potrafią również uchronić przed 
problemami związanymi ze 
starzeniem się. Najszczęśliwsza 
para po osiemdziesiątce przyznała, 
że kiedy odczuwała większy ból 
fizyczny, nadal miała pogodny 
nastrój, w przeciwieństwie do ludzi, 
którzy tkwili w nieszczęśliwych 
związkach, którzy w dni większego 
bólu fizycznego odczuwali go jako 
jeszcze mocniejszy przez dodatkowy 
ból emocjonalny. 

3 Trzecia lekcja brzmi: udane 
związki nie chronią tylko 

naszych ciał, ale także umysły. 
Gdy ludzie wiedzą, że mogą liczyć 
na drugą połowę mają lepszą 
pamięć przez dłuższy czas. Ci 
którzy mogą liczyć tylko na siebie, 

niestety doświadczają szybszego 
zaniku pamięci. Z ciekawostek 
– związki nie muszą być cały czas 
idealne, niektóre z badanych par 
osiemdziesięciolatków mogły się 
kłócić dzień i noc, lecz dopóki czuły, 
że w razie czego jedno może liczyć 
na drugiego, kłótnie zupełnie nie 
miały wpływu na ich pamięć. 

Relacje międzyludzkie są warunkiem 
dobrego życia.  W Prudential 
o relacje z Klientami dbamy od 
początków istnienia firmy. Staramy 
się zawsze być blisko ludzi. Każdego 
Klienta traktujemy indywidualnie, 
pojedyncza polisa to dla nas 
zobowiązanie, dane słowo, którego 
staramy się dotrzymać, bo dla kogoś 
to może oznaczać wszystko. 

Czego żałują umierający?

Inny ciekawy punkt widzenia 
skłaniający do refleksji, zachęcający 
do zmian przedstawiła australijska 
pielęgniarka Bronnie Ware. Kobieta 
opiekowała się ludźmi u schyłku 
ich życia. Wnioski z ostatnich 
rozmów z umierającymi opisała w 
książce „Czego najbardziej żałują 
umierający?” Bronnie Ware pytała 
swoich pacjentów o to, czego 
najbardziej żałują w swoim 
życiu, w obliczu nadchodzącego 
końca? Okazało się, że większość 
odpowiedzi była do siebie podobna. 

5 najczęściej wymienianych 
„żałuję” na łożu śmierci:

Żałuję, że nie miałem więcej 
odwagi żyć życiem prawdziwym 
dla mnie, a nie życiem, którego 
oczekiwali ode mnie inni.

Żałuję, że pracowałem tak ciężko.

Żałuję, że nie miałem odwagi 
wyrażać swoich uczuć.

Żałuję, że nie pozostawałem  
w kontakcie ze swoimi 
przyjaciółmi.

Żałuję, że nie pozwoliłem sobie 
być szczęśliwszy.

Warto zwrócić uwagę, na to, że wśród 
nich nie pojawiła się sława, kariera 
czy „góry złota”. 

Ponad 100 lat temu Mark Twain, 
spoglądając na swoje życie, 
napisał: „Nie ma czasu – tak 
krótkie jest życie – na sprzeczki, 
przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. 
Jest tylko czas na kochanie, i to w tej 
chwili, że się tak wyrażę”. Dbajmy 
zatem o szczęśliwe relacje, swoich 
bliskich, przyjaciół, żyjmy życiem, 
którego sami pragniemy, abyśmy 
w chwili prawdy nie musieli żałować 
tego, co najważniejsze. Wróćmy do 
czarodziejskiej różdżki i złotej rybki: 
jakie więc byłoby Twoje życzenie na 
przyszłość? Czas i tak upłynie, co 
zatem zmieniłbyś w swoim życiu, 
aby na łożu śmierci nie wymieniać 
kolejnych „żałuję, że…”?

Marta Skowron-Moszkowicz
rzeczniczka prasowa
PR Manager Prudential Polska
Źródło: „The Harvard Study of Adult 
Development”
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Z miany towarzyszą nam na każdym kroku, 
w pracy, w domu, są praktycznie wszędzie. 
Gdybyś mógł coś zmienić za pomocą magicznej 

różdżki albo gdyby złota rybka mogła spełnić Twoje 
najskrytsze życzenie, to co zmieniłbyś w swoim życiu? 
Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Pieniądze, sława, 
właściwe relacje z bliskimi, realizacja niespełnionych 
marzeń, podróż dookoła świata? Cóż by to było?

Nie zmieniając niczego, 
nic się nie zmieni

Tony Robbins

Anthony Jay Robbins, właściwie Anthony 
J. Mahavoric (ur. 29 lutego 1960 w Nowym 
Jorku) – amerykański pisarz, trener, mówca 

i filantrop. Jest znany ze swoich reklam, 
seminariów i książek o samorozwoju, w tym 
książek Unlimited Power i Awaken the Giant 

Within.

10reguł sukcesu 
Briana Tracy’ego

Inspiracja do zmian
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Ten rok zaskoczył nas wydarzeniami, 
które niektórzy z nas przewidywali... 
ale w naprawdę najgorszych 
scenariuszach. Większość z nas 
nie wierzyła, że po ciężkim 
czasie pandemii naszym życiem 
codziennym mogą wstrząsnąć 
kolejne, równie lub niekiedy jeszcze 
poważniejsze problemy. Wojna 
w sąsiedniej Ukrainie, gwałtowne 
ruchy walut, rosnąca, rekordowa od 
lat inflacja, rekordowe ceny paliw, 
węgla  i gazu... oszczędność stała się 
cnotą nad cnoty.

Niezależnie od tego, co zamierzasz 
robić w przyszłości, jakie masz 
marzenia, czy ile zarabiasz obecnie, 
warto wypracować i wdrożyć 
kluczowe nawyki oszczędzania. 
Świadomie wdrożone nawyki 
finansowe oraz konsekwencja 
są istotne, pod warunkiem, 
że będziemy się ich skrupulatnie 
trzymać. Podstawową wiedzę 
z zarządzania finansami, w tym 
oszczędzania garściami, można 
czerpać z książki „Najbogatszy 
człowiek w Babilonie”. Babilończycy 
potrafili docenić wartość pieniędzy 
i posiadali umiejętność oszczędzania. 
Ustalili oni proste prawa rządzące 
pieniędzmi. Warto nadmienić, że 
obecnie pieniądze rządzą się tymi 
samymi prawami co 6 tys. lat temu. 

Prastara zasada Babilonu brzmi: 

 – to nic innego jak współcześnie 
brzmiąca zasada „Najpierw 
zapłać sobie”. To złota zasada 
oszczędzania. Warren Buffet 
mawiał: 

Można powiedzieć, że zasada 
spełnia funkcję „osobistego 
strażnika oszczędności” – aby 
zadziałała, warto zastanowić się 
i podjąć decyzję jaką, część naszych 
przychodów chcemy zaoszczędzić. 
Następnie zaraz jak tylko wpłynie 
pensja, przelej ustalony wcześniej 
procent najlepiej na specjalne, 
osobne konto oszczędnościowe. 

Potem już tylko pozostaje 
konsekwentne przelewanie 
pieniędzy. 

to jedna z najbardziej skutecznych 
zasad oszczędzania. Załóżmy, że 
budowanie poduszki finansowej 
na przyszłość będzie zasilać 
co miesięczne 10% wartości 
pensji zgodnie z zasadą 
Babilończyków. Kluczem do 
sukcesu jest świadomość, 
przygotowanie i wiedza, które 
pozwolą zaoszczędzić pieniądze, 
a potem je skutecznie rozmnożyć. 
Podsumowując: zaraz jak tylko 
otrzymujemy wypłatę, 10% kwoty 
idzie na rachunek oszczędnościowy 

Formalnie Prudential, 
a dla Ciebie Pru 

Od początku istnienia Towarzystwo 
Prudential zwraca szczególną 
uwagę i kładzie nacisk na osobisty, 
bliski i bezpośredni kontakt 
z klientami. Właśnie dlatego 
przedstawiciele firmy nie są szkoleni 
na zwykłych sprzedawców polis, 
ale doradców z prawdziwego 
zdarzenia. Świetna znajomość 
rynku ubezpieczeniowego, 
warunków zawierania umów 
oraz wysokości obowiązujących 
taryf, doskonała prezencja, 
ale przede wszystkim uśmiech 
i nieustanna chęć niesienia pomocy 
w trudnych chwilach sprawiają, 
że przedstawiciele Prudentialu 
stają się dla mieszkańców Wielkiej 
Brytanii symbolem opiekuna, 
przyjaciela domu, a niejednokrotnie 
nawet członka rodziny… W miarę 
upływającego czasu postać 
pracownika ubezpieczeniowego 
Prudential staje się swoistą ikoną. 
Brytyjska kampania reklamowa 
z 1945 roku tylko ten fakt 
przypieczętowuje:  niejaki Fred 
Sawyer, agent Pru pracujący na 
terenie hrabstwa Kent, sympatyczny 
i roześmiany pan w idealnie 

skrojonym garniturze, zostaje 
ochrzczony mianem „Man from 
the Pru”, czyli „Człowiekiem z Pru”. 
Brytyjczycy od dawna skracają 
nazwę firmy do Pru, w tym roku 
właśnie wprowadziliśmy ten 
zwyczaj i u nas. 

Od tego roku Prudential działa 
w Polsce pod marką Pru, 
a zbieżność pomiędzy tą nazwą 
a Człowiekiem z Pru sprzed ponad 
70 lat zdecydowanie nie jest 
przypadkowa. To jednoznaczne, 
silne odwołanie się do wartości, 
którym firma jest wierna od połowy 
XIX wieku. To zaufanie, dostępność, 
bliskość, indywidualne podejście 
do klientów, niezawodność oraz 
najwyższa jakość obsługi. Tak jak 
Man from the Pru, tak i agent Pru ma 
bezwzględnie dotrzymywać obietnic 
oraz robić więcej, niż sugerują 
standardowe kanony jego pracy. 
Ma nie tylko umieć słuchać potrzeb 
klientów, ale też rzeczywiście 
je USŁYSZEĆ – rozpoznawać 
i odpowiadać na nie. 

Od marca 2022 roku 
zmieniliśmy markę 
i działamy pod szyldem 
marki Pru jako część 
międzynarodowej grupy 
M&G. Prudential zmienia 
markę na Pru, jednak 
niezmienne pozostaje 
nasze podejście do 
Klienta, z którego od lat 
jesteśmy dumni. Wiemy, 
że każdy nasz Klient 
wymaga indywidualnego 
podejścia, dlatego każdego 
traktujemy indywidualnie, 
jako człowieka z osobistymi 
marzeniami i oczekiwaniami. 
Pojedynczą polisę 
traktujemy jako złożoną 
obietnicę i zrobimy 
wszystko, aby jej dotrzymać. 
Od 1848 roku zawsze 
solidni i rzetelni, znani 
z uczciwego traktowania 
swoich Klientów, od lat 
dbamy o ochronę finansową 
tych, którzy nam zaufali. 
Nasze słynne „ludzkie 
podejście” w biznesie 
w rzeczywistości stało 
się naszą  wizytówką 
przez długie lata naszej 
działalności aż do dziś.

PRUDENTIAL 
od zawsze 
niezawodny.
Wartości 
niezmienne  
od dekad.

Złote zasady

oszczędzania
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„Złoto chętnie pomnaża się 
u tego – i takiej osoby szuka 
– kto odkłada nie mniej niż 
jedną dziesiątą zarobków, 
aby zgromadzić sobie majątek 
zabezpieczający przyszłość jego 
i jego rodziny”.

„Nie oszczędzaj , co zostało 
po wszystkich wydatkach, 
lecz wydawaj to, co zostaje po 
odłożeniu oszczędności”. 

„Najpierw zapłać sobie”

Czy zastanawialiście się nad zmianą swojego 
podejścia do oszczędzania? Warto już dziś 

zastosować złote zasady i wdrożyć skuteczne nawyki, 
by powoli i skutecznie budować poduszkę finansową. 
Któż z nas nie chciałby mieć kiedyś w przyszłości 
spokojnego życia i czasu na realizację marzeń?  

Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi (/ˈɡɑːndi, 
ˈɡændi/; GAHN-dee; ur. 2 października 
1869, zm. 30 stycznia 1948) – indyjski 
prawnik, antykolonialny nacjonalista i etyk 
polityczny, który zastosował pokojowy 
opór, aby poprowadzić udaną kampanię 
na rzecz niezależności Indii od rządów 
brytyjskich, a później zainspirować ruchy 
na rzecz praw obywatelskich i wolności na 
całym świecie. Honorowy tytuł Mahatmā 
(sanskryt: „wielkoduszny”, „czcigodny”), 
po raz pierwszy zastosowany do niego 
w 1914 roku w Południowej Afryce, 
jest obecnie używany na całym świecie

Sami musimy stać 
się zmianą, do której 
dążymy w świecie

1848-2022



i nie ma zmiłuj. Warto podkreślić, że 
nie czekamy na koniec miesiąca, by 
oszczędzić resztki. Najpierw płacimy 
sobie, potem płacimy rachunki, 
opłaty za internet, przyjemności, 
jedzenie itd., zaś resztki z końca 
miesiąca ( jeśli takowe zostaną) 
warto dodatkowo przelać na 
rachunek oszczędnościowy – i to 
drugi nawyk, który warto dodatkowo 
wcielić w życie. Wtedy każdy kolejny 
miesiąc zaczynamy z takim samym 
stanem konta – oczywiście przy 
założeniu stałej miesięcznej pensji. 

Kolejną istotną kwestią odnośnie 
do oszczędzania jest prześwietlenie 
swoich finansów (książka „Money 
Mindfulness” – Cristina Benito). 
Często nawet nie jesteśmy 
świadomi, ile mówią o nas nasze 
dochody i nasze wydatki. Wystarczy 

rzucić okiem na wyciąg z karty 
kredytowej, aby poznać nasze 
upodobania czy przyzwyczajenia. 
Zdaniem Joana Antoniego Mele, 
który rozpropagował w Hiszpanii 
etyczną bankowość, tworząc 
tamtejszy Triodos Bank, „wyciąg 
z Visy może powiedzieć o duszy 
człowieka więcej niż kilka lat 
psychoanalizy”. Taka prawda! 
Nasze wydatki mówią o nas bardzo 
wiele, bowiem dowiemy się z 
nich, na co poświęcamy czas, co 
lubimy robić. Dodatkowo możemy 
wyczytać, jakie są nasze cele i 
wartości. Warto zastanowić się 
nad swoimi finansami, analizować 
je i w końcu zapanować nad nimi. 
Warto ustalić plan, oszacować 
obecne położenie. Gdy coś nas 
boli, idziemy do lekarza, poddajemy 
się diagnozie, z pokorą stosujemy 
zalecenia. Gdy chcemy wysmuklić 
swoją sylwetkę, stosujemy dietę 
i wdrażamy zdrowe codzienne 
nawyki. Mierzymy i sprawdzamy 
różne obszary swojego życia, zatem, 
chociaż na początku może to się 
okazać czasochłonnym zadaniem 
warto najzwyczajniej w świecie 
zapanować nad swoją domową 
ekonomią. Niezależnie od narzędzia, 

które wybierzemy do tego celu, czy 
to w Excelu, czy za pomocą aplikacji 
na telefon nie czekaj i weź sprawy 
w swoje ręce. Zapisuj, pogrupuj 
i uświadom sobie swoje wydatki.

Skrupulatna weryfikacja 
budżetu domowego daje wiedzę 
i świadomość, dzięki nim można 
odnaleźć i uświadomić sobie 
(kolokwialnie rzecz ujmując), skąd 
cieknie. Wyszukanie i świadomość 
wycieków to wiedza, dzięki której 
zastanowimy się i skutecznie 
zapanujemy nad małymi wyciekami. 
Jednym z takich drobnych 
„strumyków wycieku” może być 
na przykład codziennie kupowana 
kawa i ciastko w okolicznej kawiarni. 
Dodatkowo warto nadmienić, 
że dzieci w Wielkiej Brytanii 

W kwietniu 1912 roku 
Prudential wypłacił 
rodzinom ofiar słynnej 
katastrofy Titanica 
gigantyczną –  jak na tamte 
czasy – sumę odszkodowań, 
równą 12.834 funty. Ponad 
300 rodzin nie pozostało 
bez wsparcia po tragicznej 
śmierci bliskich.

I wojna światowa 
była również trudnym 
momentem dla Prudential 
i jego klientów. Warunki 
umów ubezpieczenia 
wykluczały bowiem 
zniszczenia i śmierć 
w czasie trwającej wojny. 
Żołnierze walczący na 
terenie Francji i na skalistych 
wybrzeżach Galipoli bali się 
zostawić swoje rodziny bez 
środków do życia w razie 
swojej ewentualnej śmierci. 
Zarząd spółki podjął jednak 
nadzwyczajną decyzję 
i zrezygnował z tej klauzuli. 
Rodziny poległych żołnierzy 
dostały wypłatę z ich polis.

Dodatkowo tuż po wojnie 
Prudential stworzył 
specjalny fundusz dla dzieci 
samotnych matek.

uczą się już w szkole świadomie 
dostrzegać różnicę pomiędzy 
tym, czego potrzebujemy, a tym, 
czego pragniemy. Uczą się również 
świadomego planowania wydatków 
i oszczędzania. Czy zatem nie warto 
poświęcić chwili, by uświadomić 
sobie rodzaje swoich wydatków? 
Tych niezbędnych do życia i tzw. 
pragnień, z których niejednokrotnie 
można albo skutecznie 
zrezygnować, albo odłożyć je 
w czasie. Bo czy aby na pewno są 
nam niezbędne do życia, czy tylko 
są kolejnym wyciekiem z naszego 
konta? 

Jeśli już mamy ustalony 
i wypracowany nawyk 
comiesięcznego płacenia sobie 
10% pensji, prześwietliliśmy swoje 
finanse i udało się skutecznie 
zapobiec zbędnym wyciekom 
finansowym z konta, można 
pójść o krok dalej i na przykład 
wymyślić sobie osobiste finansowe 
wyzwanie. W Wielkiej Brytanii 
mają „Money Saving Challenge”, 
„Money challenge”, a nawet 

1912

po 1918

Nic nie pozostaje takie samo. 
Jedyne, czego można być w życiu 
pewnym, to zmiana

Trudi Canavan

Trudi Canavan (ur. 23 października 1969 
w Sydney) – australijska pisarka powieści 

fantasy, najbardziej znana z bestsellerowych 
trylogii fantasy Czarny magik i Wiek Pięciu.

„Penny challenge”, które różnią się 
między sobą, jednak wspólnym 
mianownikiem jest zasada, by na 
koniec roku odłożyć określoną 
sumę pieniędzy. Zatem nie czekaj, 
sprawdź się i podejmij wyzwanie. 
Przykładowo, przekładając na polski 
grunt, można by w pierwszym 
tygodniu odłożyć 10 złotych, 
w kolejnym 20 zł, w następnym 
o 10 złotych więcej i tak dalej, aż do 
52. tygodnia, wtedy trzeba by już 
oszczędzić kwotę 520 zł. Finalnie 
w rok mamy zaoszczędzoną kwotę 
blisko 14 tys. złotych. W ten czy 
w inny sposób, stosując tę czy inną 
zasadę, warto wdrożyć i stosować 
nawyki i zasady oszczędzania, a jest 
ich mnóstwo, powyżej przytoczone 
są niektóre z nich. Zatem nie 
czekaj dłużej, czas i tak upłynie, 
weź sprawy w swoje ręce i jeśli 
jeszcze nie zacząłeś, to właśnie 
dziś jest idealny moment. Zacznij 
swoją przygodę z oszczędzaniem, 
a na pewno Ci się to opłaci.  

Marta Skowron-Moszkowicz 
rzeczniczka, PR Manager  
Prudential Polska

„Diagnoza potrzebna od zaraz”

„Małe wycieki opróżnią zbiornik”

„Podejmij wyzwanie”
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Przed wojną w Prudentialu 
swoje życie ubezpieczyły 
tysiące Polaków. Polski 
oddział tej międzynarodowej 
firmy działał tu w latach 
dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku. Pieniądze 
z polis ubezpieczeniowych 
miały zostać wypłacone 
w normalnym trybie, 
ale wojna zmieniła 
wszystko. Kiedy 
w latach 50. działalność 
zachodniej spółki 
w powojennej Polsce stała 
się niemożliwa, Prudential 
zabezpieczył polskie aktywa 
i przejął odpowiedzialność 
za roszczenia, podejmując 
próby zlokalizowania byłych 
ubezpieczających. 

Ciekawa jest historia 
jednego z przedwojennych 
pracowników polskiego 
biura Prudential, któremu 
brytyjskie biuro, nie mogąc 
wysłać pieniędzy w czasach 
komunistycznej Polski, 
regularnie przysyłało 
paczki z kawą i… swetrami, 
z których włóczka 
sprzedawana na czarnym 
rynku pozwalała w ciężkich 
czasach wiązać jego 
rodzinie koniec z końcem.

Who is who  
w wielkiej rodzinie 

Pru?
23 marca 2022 r. Prudential w Polsce rozpoczął 

nowy etap działalności, czego efektem jest 
zmiana marki na Pru. To wynik bliższej współpracy 
z właścicielem ubezpieczyciela, brytyjską Grupą 
M&G specjalizującą się w zarządzaniu aktywami 
i pomnażaniu zgromadzonych oszczędności swoich 
klientów. Towarzystwo Prudential, działające teraz 
pod marką Pru, zamierza sukcesywnie rozszerzać 
swoją ofertę inwestycyjną, korzystając z potencjału 
Grupy M&G.

Formalnie Prudential,  
a dla Ciebie Pru 
W skład spółki matki M&G plc 
wchodzą jej córki i wnuczki, 
w których nazwach znajduje 
się słowo „Prudential”, takie jak 
Prudential International Assurance 
plc czy The Prudential Assurance 
Company Limited. Żeby uprościć 
świat finansów, inwestycji 

i ubezpieczeń, M&G postanowiło 
wrócić do nazwy „Pru”, która 
wzięła się od powojennej kampanii 
reklamowej „Man from the Pru” 
i jest do tej pory synonimem obsługi 
ubezpieczeniowej na najwyższym 
poziomie, indywidualnego podejścia 
do potrzeb klientów, jakości obsługi 
oraz zaufania. To również słowo 
instytucja oznaczające przyjaciela 
i opiekuna rodziny i domu.

W 2019 r. Grupa Prudential 
rozdzieliła się geograficznie na 
dwie niezależne spółki M&G 
Prudential plc i Prudential plc, 
skupiającą się na operacjach 
w Azji i Afryce. Jednocześnie, 
żeby uniknąć dublowania 
nazwy Prudential w dwóch 
spółkach publicznych, nazwę 
nowo powstałej skrócono do 
M&G. Pamiętacie, skąd ten 
skrótowiec? Od Municipal and 
General Securites Company 
z początków XX w.

po 1945

Szaleństwem jest robić 
wciąż to samo i oczekiwać 
różnych rezultatów

Albert Einstein

Albert Einstein; ur. 14 marca 1879, 
zm. 18 kwietnia 1955) – niemiecki fizyk 

teoretyczny, powszechnie uznawany 
za jednego z największych i najbardziej 
wpływowych fizyków wszech czasów. 

Einstein jest najbardziej znany z rozwoju 
teorii względności, ale wniósł również 

ważny wkład w rozwój teorii mechaniki 
kwantowej.
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Serwis internetowy pru.pl 
– co nowego na naszej stronie? 
Wszystko!

330 dni, 168 szczegółowych opisów 
stron, 32 czarno-białe makiety, tak 
w kwietniu 2021 roku rozpoczęliśmy 
prace nad budową nowego serwisu 
internetowego. Przebudowa 
układu i konstrukcja stron, a do 
tego dostosowanie wyświetlania 
zawartości do różnych urządzeń 
było naszym priorytetem. Czy się 
udało? Warto odwiedzić odświeżony, 
w nowych kolorach i z nowym logiem 
serwis pru.pl – bazę wiedzy i pomoc 
w wyszukaniu tego, co Cię konkretnie 
interesuje w ubezpieczeniach. 
Przejrzysty opis naszych produktów, 
intuicyjne opcje wyszukiwania 
informacji i pobierania  przydatnych 
dokumentów. Serwis udostępnia także 
kalkulatory wybranych produktów, 
dzięki którym możesz samodzielnie 
określić swoje własne potrzeby, na 
podstawie których kalkulator obliczy 
wysokość miesięcznej składki. Co 
ciekawego oferuje serwis internetowy?

Rozumiejąc jednak, 
że olbrzymia część 
roszczeń przedwojennych 
klientów nigdy nie zostanie 
choćby poprawnie 
zidentyfikowana (znaczna 
liczba ubezpieczonych 
zginęła w Holokauście), 
firma Prudential 
zdecydowała się również 
na bezprecedensowy krok. 
W 2003 roku w hołdzie 
pamięci swoich klientów, 
ofiar II wojny światowej, 
powołała ona w Polsce 
Fundację „Przezorność”, 
która podczas 5 lat 
działalności rozdysponowała 
ponad 4 mln dolarów 
pomiędzy polskie fundacje 
i instytucje pielęgnujące 
pamięć historyczną, kulturę, 
edukację i zajmujące się 
działalnością społeczną.

2003

Jako jedni z pierwszych  na rynku 
ubezpieczeniowym wprowadziliśmy 

kalkulator potrzeb, który dostosowując 
się do Twoich oczekiwań, pomoże 

zwizualizować koszty ubezpieczenia na 
życie: wyliczy, składkę, jaką zapłacisz teraz, 

lub wyliczy o ile wzrośnie składka, jeśli 
będziesz zwlekał z ubezpieczeniem się.

Intuicyjna nawigacja. Na stronie w łatwy 
i szybki sposób przejdziesz pomiędzy 
sekcjami dla Klientów, z opisem naszych 
produktów lub formularzem kontaktowym 
dla zainteresowanych naszą ofertą, 
na których możesz zostawić swoje 
dane w celu umówienia rozmowy 
z Konsultantem.

Poprawa wymaga zmian, bycie 
doskonałym wymaga częstych zmian

Winston Churchill

Sir Winston Leonard Spencer Churchill 
(ur. 30 listopada 1874, zm. 24 stycznia 1965) 

– brytyjski polityk, żołnierz i pisarz, premier 
Wielkiej Brytanii w latach  

1940-1945, podczas II wojny światowej 
i ponownie w latach 1951-1955.
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Po powrocie Prudential 
do Polski w 2013 r. udało 
się znaleźć kolejnych 
spadkobierców za sprawą 
kampanii reklamowej 
z 2015 roku. Historie, 
które kryją się za każdą 
polisą, są często niezwykłe. 
Najbardziej jednak 
zaskakujące było dla 
każdego spadkobiercy to, 
że pieniądze czekały na 
wypłatę przez kilkadziesiąt 
lat, a firma sama starała się 
do niego dotrzeć. Do dzisiaj 
z listy spadkobierców polis 
na życie, zachowanej przez 
centralę w Londynie, udało 
się wypłacić pieniądze 
ponad dwóm tysiącom 
Polaków. Pomogły kampanie 
reklamowe, w których 
zgodzili się wystąpić 
prawdziwi spadkobiercy 
przedwojennych polis, 
tacy jak pan Piotr czy pani 
Joanna. Lista właścicieli 
przedwojennych polis jest 
dostępna dla każdego w 
internecie, na stronie www.
prudential.pl/historia – każdy 
może sprawdzić, czy nie 
widnieje na niej nazwisko 
jego przodka.

Nieważne, z jakiego urządzenia 
wchodzisz na naszą stronę 
–  idealnie dostosuje się ona do 
widoków: desktopu, tabletu czy 
telefonu. Responsywność to jej 
drugie imię.

Znalezienie dokładnie tego, czego 
szukasz, ułatwią Ci  przejrzysty 

podział i prezentacja produktów na 
stronie głównej: ubezpieczenia na 
życie? ubezpieczenie emerytalne? 

Sposób na oszczędzanie lub 
zabezpieczenia przyszłości dziecka? 

Prosto, łatwo i przyjemnie.

2013

Zmiany zachodzą tylko 
wtedy, gdy idziemy 
pod prąd, kiedy robimy 
coś całkowicie wbrew 
wszystkiemu, do czego 
przywykliśmy

Paolo Coehlo

Paulo Coelho de Souza (ur. 24 sierpnia 1947 
w Rio de Janeiro) – brazylijski pisarz i autor 

tekstów, członek Brazylijskiej Akademii 
Literatury od 2002 roku. Jego powieść 
Alchemik stała się międzynarodowym 

bestsellerem. Od tego czasu opublikował 
28 kolejnych książek.

Wyszukiwarka pomoże Ci 
w bardzo łatwy sposób 
znaleźć nasz najbliższy 

Oddział lub dane kontaktowe 
Konsultanta. 

W serwisie  przechowujemy 
wszystkie obecne oraz 
archiwalne dokumenty, 
dzięki czemu możesz wrócić 
do Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia niezależnie 
od tego, jak dawno temu 
zawarłeś polisę.



Spotkaj się z Pru 

w 20 miastach  
Polski
Ze współczesnym Człowiekiem z Pru można się umówić na 
spotkanie poprzez stronę www.pru.pl. Spotkanie odbywa 
się w dogodnym dla Klienta miejscu lub w jednym z naszych 
20 naszych oddziałów, zaprojektowanych tak, by Klient nie czuł się 
podczas rozmowy jak w formalnej instytucji, ale w przyjaznym mu 
miejscu, w którym może poczuć się naszym gościem. Zobacz, jak 
zmieniły się nasze oddziały w tym roku!

Andy Warhol

urodzony jako Andrew Warhola Jr 
6 sierpniaa 1928, zm. 22 lutego 1987) 
– amerykański artysta wizualny, reżyser 
filmowy i producent, który był wiodącą 

postacią ruchu sztuk wizualnych znanego 
jako pop art.

Powiadają, że rzeczy 
zmieniają się z czasem. 
Prawda jest taka, że to my 
musimy je zmienić
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Ekologia 
M&G w trosce  
o planetę wybiera 
zrównoważony 
rozwój

Krzyżówka

Ośmiu na dziesięciu 
Polaków przejmuje 
się zmianami klimatu 
– pokazuje badanie 
Deloitte. 81 proc. Polaków 
deklaruje, że zmiany 
klimatyczne są dla nich 
powodem do obaw. 

Wyniki badania przeprowadzonego 
przez ekspertów firmy doradczej 
Deloitte „Climate Sentiment 
Index” pokazują też, że sześciu 
na dziesięciu badanych odczuwa 
poważny niepokój związany 
ze stanem środowiska naturalnego. 

M&G stawia  
na zrównoważony rozwój.
 
Zrównoważony rozwój oznacza 
bycie bardziej rentownym jako firma 
w perspektywie długoterminowej. 
Oznacza to podjęcie działań już 

teraz, aby sprostać bieżącym 
wyzwaniom, w tym zagrożeniom 
i możliwościom związanym 
z ochroną środowiska, polityką 
społeczną i ładem korporacyjnym 
(ESG), aby zapewnić, że możemy 
nadal pomagać obecnym i przyszłym 
pokoleniom żyć tak, jak chcą.

W 2020 r. wyznaczyliśmy sobie 
konkretne i ambitne cele w naszych 
dwóch priorytetowych obszarach 
zrównoważonego rozwoju: 
zmianie klimatu oraz różnorodności 
i integracji. Postawiliśmy sobie 
również szerszy cel, jakim jest 
osadzenie zrównoważonego 
rozwoju we wszystkim, co robimy, 
aby zapewnić, że będziemy w stanie 
zrealizować nasz cel, jakim jest 
pomaganie ludziom żyć tak, jak 
chcą, jednocześnie czyniąc świat 
nieco lepszym po drodze, i nadal 
staramy się zapewnić większe 
zyski dla akcjonariuszy w dłuższej 
perspektywie. 

Jako zarządca kapitału naszych 
klientów, aktywnie zarządzający 
oszczędnościami milionów ludzi na 
całym świecie, M&G wykorzysta 
nasze wpływy, aby przyspieszyć 
przejście na bardziej ekologiczną 
i czystszą gospodarkę. Będziemy 
inwestować, aby umożliwić 
zrównoważony rozwój gospodarczy, 
który przyniesie korzyści całemu 
społeczeństwu, a jednocześnie 
będziemy dążyć do wypełnienia 
naszego zobowiązania do 
generowania zysków finansowych.

Dostosujemy nasze wpływy jako 
globalnego inwestora i właściciela 
aktywów do porozumienia 
paryskiego i wykorzystamy je 
do napędzania pozytywnych 
zmian, dekarbonizacji systemu 
energetycznego oraz zwiększania 
efektywności energetycznej 
i zasobów oszczędności. Jako 
właściciel aktywów mamy swobodę 
decydowania o polityce i strategii 
zrównoważonego rozwoju. 

Poziomo

6. miasto, w którym rozpoczęła 
się historia Prudential
9. fakt, że ktoś staje się inny lub 
coś staje się inne niż dotychczas
10. posuwać się, stawiając kroki
11. Formalnie Prudential, a dla 
Ciebie...
13. ilość pieniędzy, która została 
odłożona
14. ikona kampanii reklamowych 
Prudential w Wielkiej Brytanii
15. osoba pełnoletnia, dojrzała, 
doświadczona, dorosła
16. zadowolenie i satysfakcja 
z własnych lub czyichś osiągnięć
17. może być notarialny, miłosny 
lub w teatrze
20. powstający w wyobraźni 
ciąg obrazów i myśli 
odzwierciedlających pragnienia
22. placówka opiekująca się 
dziećmi do lat trzech
25. zawsze mamy go za mało
26. owoc łopianu pokryty 
haczykami
27. dokument, w którym 
ubezpieczyciel potwierdza 
zawarcie umowy ubezpieczenia
28. np. hotelowy
29. pilnie uczyć się czegoś
30. choroba zakaźna wieku 
dziecięcego
31. film kryminalny w reżyserii 
Władysława Pasikowskiego
33. magazyn spełnianych 
obietnic

Wierzymy, że 
dobrze zarządzany 
biznes, prowadzony 
w zrównoważony sposób, 
może zapewnić lepsze 
ogólne wyniki dla klientów 
i silniejsze, bardziej odporne 
zwroty dla akcjonariuszy, 
a także wnieść pozytywny 
wkład w nasze społeczności 
i naszą planetę.

John Foley, CEO

Stanach Zjednoczonych, Europie, 
Azji i Australii.

Do jego słuchaczy zaliczają się 
przedsiębiorstwa z rankingu 
„Fortune 500”, jak również firmy 
i stowarzyszenia różnej wielkości. 
Jego prezentacje i seminaria 
dotyczące przywództwa, sprzedaży 
i strategii biznesowych odbywają się 
w wielu krajach świata. Obecnie jest 
prezesem Brian Tracy International 
z siedzibą w Kalifornii.

Brian Tracy   
(ur. w 1944 w Vancouver) 
– kanadyjski pisarz i twórca 
e-booków z dziedziny rozwoju 
osobistego i psychologii sukcesu.

Wiele z jego publikacji znalazło się 
na liście światowych bestsellerów. 
Brian Tracy jest zaliczany do 
najlepszych mówców zawodowych 
na świecie. Każdego roku przemawia 
do ponad ćwierć miliona ludzi 

                             stanowi podstawę, na której 
opierają się wszystkie inne wartości.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło złożone z liter 
na koralowych polach czytanych poziomo. Hasło jest 
uzupełnieniem poniższego cytatu autorstwa Briana Tracy’ego.

Pionowo

1. to, co się uzyskuje z roślin 
uprawnych
2. nośnik informacji genetycznej
3. nocny motyl
4. cecha tego, co jest dobre pod 
jakimś względem
5. okres wolny od pracy  
i obowiązków
7. człowiek wywierający na kogoś 
dobry lub zły wpływ
8. taki, na którym zawsze można 
polegać, który ze wszystkiego się 
wywiązuje
12. służy do łowienia ryb
18. zdecydowanie, swoboda, 
śmiałość
19. spójnik łączący zdania lub 
równoważniki zdań nadrzędne  
z podrzędnym 
21. proces przeobrażeń, przemian 
w czasie 
22. inaczej egzystencja
23. zasoby służące pomnażaniu
24. walka wręcz odbywająca się 
przez stosowanie chwytów 
 i rzutów
26. warszawskie osiedle 
zlokalizowane na prawym brzegu 
Wisły, na obszarze dzielnicy 
Wawer
29. tylko tyle się żyje
32. symbol pierwiastka 
chemicznego kobalt
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Formalnie Prudential, a dla Ciebie Pru
Prudential to duży międzynarodowy ubezpieczyciel, który zmienia nazwę  
na Pru, ale jak zawsze wszystkich Klientów traktuje indywidualnie.

Pan Marek ma pewność

Pani Ania czuje, że jest ważna

Pani Beata jest słuchana

Pan Darek ma na kogo liczyć


