
Przewodnik brokera dotyczący sprzedaży ubezpieczeń majątkowych

Start

Przewodnik sprzedażowy ubezpieczeń majątkowych



Rewolucyjna 
pojemność 
ubezpieczeniowa 
dająca pozycję lideRa 
na Rynku
Szeroka wiedza i umiejętności 
umożliwiają nam zapewnienie 
największej dostępnej na rynku 
pojemności ubezpieczeniowej 
sięgającej 1,5 miliarda USD dla 
doskonale zabezpieczonych i 
zarządzanych przedsiębiorstw. 
Klienci mogą skorzystać 
z zapewnianej przez AIG 
pojemności dla ryzyk 
żywiołowych i katastrof 
naturalnych, w skali globalnej.

AIG ubezpiecza największe organizacje na świecie, świadcząc  
usługi ubezpieczenia majątkowego przedsiębiorstwom o 
zróżnicowanych profilach i skali działalności oraz wielkości  
majątku. Dysponując szeroką wiedzą techniczną dotyczącą 
ubezpieczeń majątkowych, pojemnością ubezpieczeniową  
liczącą się na rynkach lokalnych i międzynarodowych,  
posiadając ekspercką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie  
prewencji i zapobiegania szkodom specjalizujemy się w 
ubezpieczeniach trudnych i niestandardowych ryzyk.
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waRunki 
dostosowane do 
potRzeb klienta
Jesteśmy dumni z możliwości 
zaoferowania programów 
ubezpieczeniowych 
spełniających szczególne 
potrzeby naszych klientów. 
Posiadamy szeroką ofertę 
produktów, umożliwiających 
ubezpieczenie mienia i środków 
obrotowych, utraty zysku, 
gotówki, mienia w transporcie, 
sprzętu elektronicznego, awarii 
maszyn, ryzyk budowlano-
montażowych, a także 
samodzielne ubezpieczenie 
aktów terroryzmu.

jednolity zakRes 
ocHRony
Jasno sprecyzowana selekcja 
ryzyk, oznacza, że nasi klienci 
mogą otrzymać jednolity 
zakres ochrony, jak również 
mieć zaoferowaną identyczną 
pojemność ubezpieczeniową u 
każdego przedstawiciela AIG  
na świecie. Dzięki temu klient  
jest pewny, że zapewniamy taki 
sam standard usług w każdym 
kraju, w którym prowadzi  
swoją działalność. 

likwidacja szkód
Dział likwidacji szkód posiada 
bogate doświadczenie w 
likwidacji szkód majątkowych, 
poparte doświadczeniami w 
prowadzeniu największych  i 
najbardziej skomplikowanych 
roszczeń.

doRadztwo w zakResie 
zabezpieczeń
Posiadamy własny zespół 
inżynierów mających wyjątkowo 
bogatą wiedzę i korzystających 
z międzynarodowego 
doświadczenia, zapewniających 
ekspercką pomoc i doradztwo  
w zakresie zabezpieczeń. Dzielą 
się swoją wiedzą z naszymi 
klientami przy planowaniu ich 
nowych inwestycji. W celu 
zapewnienia konsekwentnej 
oraz trwałej pomocy, 
dedykujemy wskazanych 
inżynierów do współpracy z 
konkretnymi klientami, w zakresie 
kompleksowego doradztwa 
odnośnie rozwiązań i praktyk 
podnoszących poziom  
jakości ryzyka. 

cHRoniąc majątek 
klienta 
W ramach bliskiej współpracy 
z brokerami, pomagamy 
naszym klientom, niezależnie 
od ich wielkości, w zarządzaniu 
ekspozycją ryzyk majątkowych. 
W przypadku powstania 
poważnej szkody, można liczyć 
na wypłacane zaliczkowo 
środki finansowe, których 
potrzebują klienci, w celu 
szybkiego odtworzenia mienia 
i przywrócenia działalności 
biznesowej. Nasza wielkość 
i dostęp do kapitału, wiedza 
likwidatorów szkód, zdolności 
zapobiegania stratom oznaczają, 
że potrafimy zapewnić klientom 
stałą pomoc, bez względu na ich 
położenie geograficzne.   
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największe pRzedsiębioRstwa 
Wszelkiego rodzaju organizacje komercyjne, czy to 
międzynarodowe zakłady produkcyjne, lokalne centra 
handlowe, lotniska, czy globalne instytucje finansowe, 
stoją przed wieloma zagrożeniami, takimi jak pożar, 
powódź czy nawet atak terrorystyczny. Firmy tego typu 
wymagają odpowiednich środków, by chronić swoje aktywa 
wysokiej wartości oraz dochody płynące z różnorodnych 
źródeł zagrożonych zagrożeniami naturalnymi, jak i 
spowodowanymi przez człowieka.

Globalna pojemność ubezpieczeniowa AIG, może być 
użyta do ubezpieczenia zarówno międzynarodowych i 
lokalnych klientów, i jest dodatkowo zwiększona dla wzorowo 
zabezpieczonych ryzyk.

Nasza rozszerzona oferta ubezpieczeń nieruchomości 
komercyjnych minimalizuje potrzebę plasowania 
wielokrotnych umów reasekuracyjnych i eliminuje braki 
wynikające z ograniczonego zakresu standardowych polis 
ubezpieczeniowych. Właściciele nieruchomości mogą 
spać spokojnie, wiedząc że ich majątek jest objęty lepiej 
dopasowaną ochroną, która jest dodatkowo wspomagana 
przez światowej jakości doradztwo przeciwpożarowe i 
likwidację szkód.

segment dużycH pRzedsiębioRstw 
Firmy z segmentu dużych przedsiębiorstw, to klienci, których 
całkowita wartość ubezpieczanego mienia wynosi 50 mln USD, 
o rocznej wartości składek do 500 000 USD w programie 
ochrony majątku.  Są to zwykle firmy mające podpisaną 
całkowitą umowę ubezpieczeniową z AIG, które mogą 
znajdować się w jednej lokalizacji lub w wielu miejscach.

Klienci pochodzący z tego segmentu mają dostęp do usług 
doradztwa przeciwpożarowego AIG jako wartości dodanej do 
oferowanych usług ubezpieczeniowych.

Podczas gdy najwięksi klienci zazwyczaj inwestują we 
wszelkie dostępne na rynku sposoby zabezpieczeń, duże 
przedsiębiorstwa nie zawsze w nie inwestują, ale nie oznacza 
to, że jakość ryzyka nie spełnia naszych wymogów.

Ubezpieczenie majątku dużych przedsiębiorstw może być 
rozpatrywane jako pojedyncza linia biznesu, lub związane z 
ofertami innych linii (Odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń 
finansowych, środowiskowych, transportowych, oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków) gdy AIG oferuje 
szerszy zakres produktów.

sektoR małycH i śRednicH fiRm   
AIG uważa spółkę za należącą do sektora małych lub średnich 
firm, jeśli posiada mienie ubezpieczenia o wartości poniżej  
50 mln USD ubezpieczone na 100%. 

Ubezpieczenia są zawierane w standardowy, korzystny 
dla klienta i przystępny sposób, co zapewnia brak potrzeby 
częstego kontaktu klienta z brokerem i szybką reakcję w razie 
potrzeby oraz łatwą adaptację oferty do zmieniających się 
potrzeb rynku. 
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Kluczowe sektory, w których 
udowodniliśmy swoją wiedzę  
w tej dziedzinie.
Akceptujemy ryzyka dobrej jakości  
od 50 mln USD do 1,5 mld USD. 

• lotniska i transport
• elektronika (w tym półprzewodniki)
• inżynieria
• produkcja i wszelkiego typu  
 przetwórstwo
• ochrona zdrowia
• szkolnictwo wyższe
• wodociągi
• technologia, komunikacja i media
• nieruchomości (biura, centra  
 handlowe, parki przemysłowe itp.)  
 i prywatne inicjatywy finansowe
• instytucje publiczne
• Handel 
• instytucje finansowe: banki,  
 spółdzielnie mieszkaniowe, firmy  
 ubezpieczeniowe, firmy inwestycyjne
• sport i rekreacja: hotele,  
 stadiony sportowe
• firmy międzynarodowe,  
 spółki zależne i programy  
 zarządzania ryzykiem

dyrektor sami sayegh 
large limits mówi o tym, 
jak wygląda ryzyko o 
wysokości 1,5 mld dolarów

oferowana pojemność do 1,5 mld dolarów

cechy charakterystyczne dobrze zarządzanego ryzyka

WIĘCEJ >

• Konstrukcja budynków z materiałów  
 niepalnych: ściany, ściany działowe, elementy  
 strukturalne, podłogi, sufity, dachy są zrobione  
 z niepalnych materiałów.

• Zarządzanie proaktywne: Klienci, którzy  
 współpracują z nami zarządzając swoim  
 majątkiem za pomocą zapobiegawczych  
 programów konserwacyjnych, utrzymania  
 zakładu w dobrym stanie technicznym oraz  
 programów zarządzania i nadzoru.

• Odpowiednie sterowanie czynnikiem  
 ludzkim – w tym procedury postępowania  
 w przypadkach zagrożenia, dbania o stan  
 techniczny, udokumentowane procedury  
 kontroli podwykonawców pracujących na  
 miejscu, sprawdzanie działania systemów  
 ppoż. (1 na 5 zaworów tryskaczy podczas  
 kontroli jest „zamkniętych”, a powinny być  
 „otwarte”, więc proaktywne kontrolowanie  
 konserwacyjne jest niezwykle ważne).

• Środki przeciwpożarowe odpowiednie dla  
 zagrożenia pożarowego – będą brane pod  
 uwagę takie czynniki jak rodzaj prowadzonej  
 działalności, konstrukcja budynku oraz sumy  
 ubezpieczenia.

• Chęć współpracy ze specjalistami AIG w  
 kwestiach zmniejszenia prawdopodobieństwa  
 powstania szkody. 

• Niezwykle ważne jest zrozumienie przez  
 klientów, jakie ryzyko przed nimi stoi z punktu  
 widzenia strat materialnych oraz przerwy w  
 działalności gospodarczej. Z punktu  
 widzenia przerwy w działalności gospodarczej  
 klienci powinni zrozumieć swój łańcuch dostaw,  
 lokalizację dostawców, miejsce pochodzenia  
 ich produktów, poziom zagrożenia pożarem  
 oraz plany awaryjne na wypadek przerwy w  
 działalności biznesowej.
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definicja
• Całkowita suma ubezpieczenia  
 > 750 mln dolarów

• AIG ubezpiecza 100% lub znaczną  
 część – preferowany jako lider

• Jedna lub więcej lokalizacji

• Może być działalność krajowa  
 lub międzynarodowa

• Zwykle zatrudnia na pełny etat specjalistę  
 od zarządzania ryzykiem

• W dużym stopniu polega na  
 wyspecjalizowanych usługach inżynieryjnych

• Jest otwarta na współpracę partnerską z AIG  
 w kwestii bezpieczeństwa i jakości ryzyka

możliwości wynikające z jakości 
Ryzyka
konstrukcja
•  Niepalne lub niełatwo palne materiały 

odpowiednio konserwowane oraz naprawiane

zabezpieczenia
•  Odpowiednie publiczne i/lub prywatne 

zaopatrzenie w wodę

• Odpowiednie zabezpieczenia za pomocą  
 tryskaczy i/lub stałe środki ochrony wszędzie,  
 gdzie to potrzebne

• Odpowiednia reakcja straży pożarnej

• Nadzór (alarmy, użytkowanie 24/7, ochrona) 

• Kontrola narażenia na czynniki zewnętrzne

• Dobre procedury i kontrola czynnika ludzkiego

• Jakość zapytania ofertowego / danych  
 inżynieryjnych

• Stosowanie praktyk zapobiegania dużym stratom  
 / zmniejszenie zagrożenia ryzykiem

jak wygląda 1,5 mld dolaRów?
publiczny szpital w wielkiej brytanii
Ubezpieczamy 100% szpitala używając naszej 
całej pojemności w wysokości 1,5 mld dolarów, 
która obejmuje wszystkie budynki, materiały oraz 
przerwę w działalności gospodarczej.  Przerwa w 
działalności gospodarczej to każde zdarzenie, które 
może przynieść utratę dochodów. Wiele szpitali 
osiąga dochody z przychodni przyszpitalnych oraz 
ich restauracji, dlatego też muszą się ubezpieczać 
przed potencjalnymi stratami tych dochodów. 

 
lotniska międzynarodowe
Ubezpieczamy 100% lotniska, w tym wszystkie 
budynki lotniska, wszystkie terminale, wieże kontroli 
lotów oraz hangary. Wliczamy w to również 
przerwę w działalności gospodarczej. Pożary, 
niejednokrotnie spowodowane spięciem w instalacji 
elektrycznej, są najczęstszym powodem strat 
ponoszonych przez lotnisko. Innym powodem strat 
są często wykonawcy robót na terenie lotniska.

oferowana  
pojemność  
do1,5 mld  
dolarów 
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Jako światowy lider w dziedzinie  
ubezpieczeń majątkowych posiadamy  
ogromne doświadczenie, które jest widoczne  
w szerokim wachlarzu oferowanych produktów, 
możliwościach akceptacji dużych limitów, 
usługach zapobiegających stratom oraz w 
doświadczonym zespole zajmującym  
się roszczeniami.  
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kapitał na wypłatę 
odszkodowań
Firmy ubezpieczeniowe 
AIG wypłacały na całym 
świecie codziennie średnio 
115 milionów dolarów 
odszkodowań z ubezieczęń 
majątkowych

inżynieRia
Global Property cechuje 
się ogólnoświatowymi, 
wysokiej klasy możliwościami 
oferowania usług, które 
obejmują doradztwo w 
zakresie zapobiegania 
powstaniu szkody oraz 
ograniczanie frekwencji 
zdarzeń.

największa na 
Rynku pojemność
Bez względu na to, czy są 
organizacją zlokalizowaną 
w jednym miejscu czy też 
międzynarodową, klienci 
mogą teraz skorzystać z 
ochrony ubezpieczeniowej w 
wysokości 1,5 mld dolarów 
na obiekty komercyjne i inne 
formy majątku.

Roszczenia 
Siła naszych możliwości 
obsługi roszczeń 
międzynarodowych to 
9 tysięcy pracowników 
zatrudnionych w 345  
biurach, którzy okazali się 
niezbędni dla wielu naszych 
klientów przed, podczas i 
po klęskach żywiołowych na 
całym świecie.

całkowity zasięg 
geogRaficzny
Nasi przedstawiciele są 
w stanie zawrzeć umowę 
ubezpieczenia w ponad 130 
krajach oraz jurysdykcjach.

świadczenie 
szeRokiej gamy 
usług ocHRony 
ubezpieczeniowej
AIG jest firmą znaną z 
zakresu oferowanych usług 
– należy on do najszerszych 
na rynku ubezpieczeń. Taka 
różnorodność produktów 
sprawia, że klient jest  
pewien, że jesteśmy w  
stanie zaspokoić wszelkie 
potrzeby ubezpieczeniowe 
na całym świecie.

jedna osoba 
wyznaczona do 
kontaktu
Międzynarodowi klienci 
mogą skorzystać z 
dedykowanej im osoby do 
kontaktu, by koordynować 
wszystkie swoje potrzeby 
biznesowe w jakimkolwiek 
kraju lub jurysdykcji.

Global Property to ogólnoświatowa, wielodyscyplinarna jednostka 
operacyjna działająca na 95 rynkach, zatrudnia 1000 pracowników 
oraz obsługuje 19 000 klientów w USA i Kanadzie, Europie, rejonie 
Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 
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Nasze doświadczenie pozwala nam 
stwierdzić, że większość przeszkód 
związanych ze sprzedażą ma związek 
z nieznajomością lokalnego prawa 
przez klientów lub jego różnic, czy też 
z wątpliwościami dotyczącymi cen. Tym 
przeszkodom można zapobiec. 
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są tańsze ofeRty niż ta 
Naszym celem jest zbudowanie długoterminowej 
współpracy z klientami i zapewnienie 
konsekwentnej i stałej polityki cenowej w celu 
uniknięcia zaskoczenia. Dział Ubezpieczeń 
Majątkowych zaprezentował wielokrotnie swoją 
zdolność do utrzymania ochrony po zdarzeniach 
katastroficznych, ale, co ważniejsze, był również 
w stanie uruchomić dodatkową pojemność, 
gdy inne podmioty na rynku ją zmniejszały, 
aby w dalszym ciągu zapewnić stałe ceny 
i wymaganą pojemność. Bez względu na 
zawirowania na rynku i klęski żywiołowe, robimy 
wszystko, by utrzymać niezmienne pojemności 
ubezpieczeniowe i poziom kwotacji.

podczas oceny Ryzyka 
zadawanycH jest za dużo pytań

na Rynku mówi się, że aig 
pRopeRty boi się Ryzyka
Całkowicie zmieniliśmy zasady 
funkcjonowania naszej firmy, by zapewnić 
naszych klientów o jasnych zasadach 
akceptowanego poziomu ryzyka i jesteśmy 
w stanie zapewnić największe na rynku 
pojemności dla największych ryzyk. 
Obecnie ubezpieczamy wiele wielkich 
lotnisk, uniwersytetów, szkół i fabryk na 
całym świecie.

luis frias 
menedżer ds. majątku na obszar europy, 
opowiada, w jaki sposób analizujemy ryzyko.
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Po utracie majątku naszym priorytetem jest 
przywrócenie normalnego działania firmy klienta 
tak szybko, jak to tylko możliwe. Dział Ubezpieczeń 
Majątkowych firmy AIG posiada bogate doświadczenie 
w działaniach związanych z odszkodowaniami za 
komercyjne szkody majątkowe, poparte jednymi z 
największych i najbardziej skomplikowanych spraw 
dotyczących szkód majątkowych w historii.   
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Mamy oddany zespół profesjonalistów o średnio 20-letnim 
doświadczeniu. Posiadając niezrównane środki, jesteśmy 
gotowi odpowiedzieć na potrzeby klienta i wspomóc go w 
trudnych chwilach.

nick baRbeR, szef działu 
Roszczeń majątkowycH 
opowiada, w jaki sposób 
Radzimy sobie z Roszczeniami 
majątkowymi

globalna analiza 
Roszczeń
Możesz być pewny, że 
klienci będą wspierani przez 
profesjonalistów ds. roszczeń, 
którzy znają lokalne 
problemy i zagrożenia, 
rozumieją dane terytorium 
i mają środki konieczne do 
rozwiązania problemu.  Nasi 
międzynarodowi klienci mogą 
sprawdzić swoją globalną 
aktywność roszczeniową za 
pomocą IntelliRisk, naszego 
całodobowego systemu 
roszczeń, dzięki któremu 
mogą analizować wypłacone 
i zaległe roszczenia oraz 
ocenić, jaki jest najczęstszy 
powód roszczeń w ich 
organizacji.  

planowanie 
działania zanim 
zdaRzy się 
katastRofa
AIG uruchomiła program 
korzyści z katastrofy (CAP) 
dla ryzyk istniejących w 
Stanach Zjednoczonych. Jest 
to innowacyjne rozwiązanie, 
które umożliwia nam 
efektywne zarządzanie 
stratami spowodowanymi 
przez katastrofy, poprzez 
przygotowywanie i 
planowanie reakcji przed 
zdarzeniem i przed 
zgłoszeniem szkody.  
Wykorzystywana technologia 
satelitarna pozwala nam 
przewidzieć szkody 
majątkowe naszych klientów 
i uruchomić odpowiednie 
środki nawet przed 
uderzeniem huraganu.

jeden standaRd 
usług na całym 
świecie
Międzynarodowym klientom 
oferujemy jeden standard 
usług w każdym miejscu, 
a więc bez względu na 
lokalizację oddziałów firmy. 
Mamy biura w 90 krajach, 
w których zatrudniony 
jest likwidator szkód, co 
zapewnia ten sam, godny 
zaufania poziom usług.

szeRoka sieć 
ekspeRtów 
tecHnicznycH
Jesteśmy w stanie szybko 
dostarczyć naszym klientom 
odpowiednie środki w 
przypadku wystąpienia 
szkody. Mamy gotowe 
ustalenia i wieloletnie związki 
z miejscowymi likwidatorami 
szkód, inżynierami 
oraz konsultantami ds. 
budownictwa i konstrukcji. 
Zapewniamy również dostęp 
do doskonałych zasobów, 
takich jak sprawdzona 
współpraca ze specjalistami 
ds. wypłaty, firmami 
inżynieryjnymi, konsultantami 
i specjalistami ds. przyczyny 
zdarzenia i subrogacji, czy 
też biegłymi rewidentami.

zobacz dokument pdf 
na temat intelliRisk

oglądaj film „jak pomóc 
klientom w odtwoRzeniu 
i odbudowaniu mienia”

film online: pomoc klientom 
i całym społecznościom 
w odbudowaniu się po 
katastRofie

dedykowane zespoły 
zaRządzania 
Roszczeniami  
Koordynujemy proces 
zarządzania roszczeniami od 
momentu założenia konta, 
poprzez pierwsze zgłoszenia 
szkody, badanie sprawy, 
ograniczenie skutków szkody 
i roszczenia, po końcowe 
rozstrzygnięcie.  Nasi klienci 
otrzymują również dostęp 
na każdy poziom zespołu 
menedżerskiego.

wypłaty z góRy   
W przypadku znacznych 
szkód, staramy się 
współpracować z klientami 
w celu zapewnienia 
natychmiastowych wypłat od 
razu po sprawdzeniu istnienia 
polisy.  Zapewniamy wypłaty 
z góry klientom posiadającym 
krótkoterminowe 
zobowiązania.

specjaliści w 
RóżnycH bRanżacH
Mamy zespół wysoko 
wykwalifikowanych 
specjalistów w różnych 
dziedzinach, takich jak: 
wszystkie działy energetyki, 
instytucje edukacyjne, 
transport, nieruchomości, 
instytucje publiczne, 
produkcja, instytucje 
finansowe, przemysł i 
dystrybucja.
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W zeszłym roku AIG wystawiło ponad 30 
tysięcy lokalnych polis ubezpieczeniowych dla 
międzynarodowych klientów na całym świecie. 
Posiadamy ponad 60 lat doświadczenia w 
międzynarodowych ubezpieczeniach, największą  
sieć globalną wśród wszystkich firm 
ubezpieczeniowych oraz 9000 pracowników 
zajmujących się likwidacją szkód w 345 biurach.
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Oznacza to, że mamy odpowiednich ludzi 
o odpowiedniej wiedzy w odpowiednich 
miejscach, gdziekolwiek na świecie i o każdej 
porze, o której potrzebują nas klienci.

usługi dla 
największycH fiRm  
Największe firmy są 
w bezpiecznych i 
doświadczonych rękach, 
ponieważ AIG zajmuje się 
ubezpieczeniem 75% firm z 
rankingu FT 500.

Ochrona ubezpieczeniowa 
AIG zajmuje się wszystkimi 
możliwymi zagrożeniami – 
zniszczenie mienia, przerwa 
w działalności, warunkowe 
ubezpieczenie utraty zysku – 
globalnie, na morzu i na lądzie.

lokalna wiedza i 
ocena Ryzyka
Fundamentalnym 
pytaniem dla każdej firmy 
międzynarodowej jest, czy 
warto podpisywać lokalną 
umowę ubezpieczeniową w 
danym kraju dla konkretnej 
dziedziny działalności.  
Nasi eksperci do spraw 
firm międzynarodowych 
w każdym kraju korzystają 
ze swoich umiejętności i 
znajomości lokalnego rynku, 
by poprowadzić klientów 
poprzez wszystkie zawiłości 
związane z tą kwestią.

globalny standaRd 
ocHRony
Nasz jednolity standard 
underwritingu majątkowego 
oznacza taki sam poziom 
ubezpieczenia w każdym 
miejscu.  

Rozmieszczeni w każdym 
miejscu na ziemi specjaliści 
pozwalają również na 
poprawę jakości ryzyka  
dla naszych klientów na 
całym świecie. 

największa 
na świecie sieć 
oddziałów
Mamy więcej biur 
międzynarodowych niż 
jakakolwiek inna firma 
ubezpieczeniowa, w związku 
z czym mamy lepszą kontrolę 
nad usługami, które otrzymują 
nasi klienci.  Takimi jak 
poprawne wystawianie polis 
ubezpieczeniowych, jeden, 
wysoki i solidny, standard 
usług oraz lokalna likwidacja 
szkód dla naszych klientów.

jeden standaRd 
zaRządzania 
Ryzykiem 
Jesteśmy w stanie przekazać 
informację na temat kontroli 
ryzyka bezpośrednio do 
naszych klientów na całym 
świecie poprzez własną 
globalną sieć. W tym samym 
czasie nasi międzynarodowi 
specjaliści do spraw ryzyka 
mogą udzielić praktycznych 
porad twarzą w twarz, jeśli 
taka jest potrzeba klienta.

lokalna likwidacja 
szkód
Jesteśmy czołowym 
światowym towarzystwem 
ubezpieczeniowym, z tysiącami 
roszczeń międzynarodowych 
rocznie. Wypłacamy w ramach 
roszczeń 3,5 miliona dolarów 
dziennie.  Nasz globalny 
zasięg i wielkość oznaczają, 
że gdziekolwiek w świecie twój 
klient zgłosi szkodę, będziemy 
w stanie wysłać na miejsce 
pracownika AIG, który zajmie 
się roszczeniem i zapewni 
klientowi pomoc. 

 

monitoRowanie 
wypłat
Nasz globalny system 
monitorowania wypłat 
dla firm o wysokim ryzyku 
oznacza, że istnieje 
możliwość śledzenia 
przepływu pieniędzy – w 
celu upewnienia się, że 
wypłaty ubezpieczeń trafiły w 
odpowiednie miejsce.
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Usługi zapobiegania stratom oferowane 
przez Global Property zapewniają klientom 
na całym świecie oszczędne i wiarygodne 
metody identyfikowania ryzyka dla ich majątku, 
pomagając zmniejszyć ryzyko, a tym samym 
zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.
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Bez względu na to, czy klient wymaga treningu z ergonomicznego 
użytkowania obiektu przemysłowego, oceny zagrożenia dla 
zakładów chemicznych, audytu miejsca robót budowlanych, oceny 
najlepszych praktyk działania dla szpitala czy też rekomendacji 
dotyczących systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych 
dla luksusowego hotelu, nasi pracownicy posiadają 
wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają opracowanie 
najnowocześniejszych rozwiązań biznesowych opartych na 
najnowszych standardach branżowych i technicznych.

skala
Mamy ponad 200 własnych 
wysoko wyszkolonych 
specjalistów pracujących na 
miejscu i inżynierów, dostęp 
do dodatkowych 600 
specjalistów i inżynierów na 
całym świecie oraz lokalne 
możliwości zapobiegania 
szkodom w ponad 35 
krajach. 

wizyta inżynieRa i 
oceny Ryzyka  
Oferujemy szerokie 
możliwości oceny lokalizacji, 
kompozycji konstrukcji 
oraz zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, które 
pomogą zlokalizować i 
ocenić jakość ryzyka, w 
tym programy zarządzania 
ryzykiem na miejscu.  
Możemy również dostarczyć 
klientom wiadomość zwrotną 
dotyczącą ryzyka dla grupy 
lokalizacji.

specjaliści w RóżnycH bRanżacH
Rozumiemy, że różne sektory mają różne strategie zapobiegania 
stratom.  Z tego właśnie powodu dysponujemy zespołami 
specjalistów zajmujących się danymi branżami lub problemami, 
którzy rozumieją ryzyko i decydujące czynniki dotyczące 
specyficznych sektorów przemysłu lub handlu. Na przykład wiemy, 
że w przemyśle gazowym lub paliwowym około 40% szkód 
spowodowanych jest awariami rur, dlatego też nasza ocena 
ryzyka koncentruje się na konserwacji i programach inspekcji. W 
sektorze handlu częstymi przyczynami szkód są prace stwarzające 
zagrożenie pożarowe oraz awarie sieci elektrycznej.  Bez względu 
na to, czy zajmujesz się elektrownią, zakładem chemicznym czy też 
hotelem, nasz ekspert udzieli specjalistycznej porady. 

kalkulacja 
kosztów pRzeRwy 
w działalności 
pRzedsiębioRstwa
Specjaliści AIG oceniają 
wpływ znacznej szkody, 
analizując zarządzanie 
przedsiębiorstwem i efekty 
przerwy w działaniu, w celu 
identyfikacji jej wpływu na 
działalność firmy.

specyfikacje i 
akceptacja systemu 
tRyskaczowego 
Nasi inżynierowie są w 
stanie ocenić i zaakceptować 
plany i kalkulacje systemu 
tryskaczowego w celu 
weryfikacji czy systemy 
przeciwpożarowe są 
zaprojektowane i zainstalowane 
zgodnie z międzynarodowymi 
lub też lokalnymi regulacjami.

ocena ciągłości 
działania 
pRzedsiębioRstwa 
oRaz łańcucHa 
dostaw 
Roszczenia związane z przerwą 
w działalności przedsiębiorstwa 
są cztery razy częstsze niż 
roszczenia związane ze 
zniszczeniem mienia.  Według 
naszych danych około 80% 
firm, w których miały miejsce 
poważniejsze wypadki, nigdy 
nie odbudowało w pełni 
swojej poprzedniej pozycji, a 
niektóre całkowicie zaprzestały 
działania.  Nasi specjaliści ds. 
ryzyka dostarczą rozwiązania 
dotyczące takich zagrożeń 
w celu ich wyeliminowania 
lub znacznego zmniejszenia 
prawdopodobieństwa ich 
zdarzenia.

planowanie 
pRojektu 
Możemy nadzorować 
przebieg każdego projektu, 
by zweryfikować, nie tylko 
czy budynki są zgodne z 
miejscowymi przepisami 
budowlanymi, ale także 
czy używane materiały są 
zwykle akceptowane przez 
rynek ubezpieczeń.  Możemy 
również zweryfikować, czy 
ochrona przeciwpożarowa 
i inne zabezpieczenia 
są odpowiednie dla 
sugerowanego ryzyka.

ocena najlepszycH 
pRaktyk 
Usługi zapobiegania 
stratom oferowane przez 
Global Property zawierają 
narzędzia pozwalające 
ocenić działania klienta 
na tle najlepszych 
praktyk stosowanych w 
danej branży.  Będziemy 
również w stanie wskazać 
na obszary, które mogą 
poprawić tę ocenę.

cHaRakteRystyka 
popRawy Ryzyka 
Nasi doradcy klienta potrafią 
wyznaczyć charakterystykę 
poprawy ryzyka, by 
stwierdzić, czy istnieją 
problemy, którymi należy się 
zająć na poziomie całego 
przedsiębiorstwa.  Istnieje 
możliwość zorganizowania 
seminariów w celu prezentacji 
i omówienia tych problemów.
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Pakiet zarządzania 
ryzykiem

Roszczenia międzynarodowe

Pakiet zarządzania ryzykiem IntelliRisk Advanced zapewnia 
szczegółowe informacje na temat roszczenia oraz narzędzia, 
które umożliwią aktywne monitorowanie działań związanych z 
roszczeniem oraz sporządzanie doraźnych raportów. 
Zobacz skonsolidowane ogólnoświatowe informacje na temat roszczenia*. Uzyskaj 
dostęp do szczegółowych danych na temat roszczenia oraz informacji finansowych w 
wielu walutach. Dokonaj wyboru jednego z wielu standardowych szablonów raportów z 
wieloma opcjami filtra raportów oraz zapisz swoje raporty i pobierz wyniki do programu 
Microsoft® Excel®.

IntelliRisk Advanced jest całkowicie wspierany przez wyspecjalizowane Centrum Pomocy 
oraz zespół doświadczonych profesjonalistów ds. ubezpieczeń. Dane z ponad 30 krajów 
są codziennie aktualizowane (z pozostałych krajów są aktualizowane comiesięcznie).

* Dostępność danych dotyczących roszczenia może się różnić w zależności od planu ubezpieczeniowego 
podpisanego przez firmy należące do AIG, ale generalnie są dostępne dla ubezpieczeń od nieszczęśliwych 
wypadków w około 100 krajach na całym świecie.

IntelliRisk® Advanced 

Panel główny użytkownika
Na panelu głównym 
użytkownika znajduje się 
podsumowanie roszczenia 
oraz informacji finansowych. 
Szukaj roszczenia lub 
uzyskaj szybki dostęp do 
ostatnio przeglądanych 
roszczeń. Ustaw preferencje 
i dynamicznie aktualizuj i 
odświeżaj dane na ekranie; 
przejdź na poziom niżej, by 
zobaczyć szczegóły.

Zaawansowane wyszukiwanie i zapytanie 
Te funkcje pozwalają na 
szczegółowe wyszukiwanie 
roszczeń, które może 
zostać zachowane w celu 
ułatwienia przyszłych 
wyników wyszukiwania. Dane 
międzynarodowe mogą być 
oglądane w różnych walutach, 
a rezultaty wyszukiwania mogą 
być pobrane do programu 
Excel do dalszego doraźnego 
raportowania.

Funkcje
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IntelliRisk® Advanced
Funkcje – kontynuacja

Niestandardowy układ graficzny
Dzięki możliwości stworzenia 
niestandardowego układu 
graficznego, stwórz własne 
szablony wyszukiwania roszczeń, 
używając wielu pól układu 
projektu. Projekty mogą zostać 
zachowane na przyszłość lub 
też można je przesłać do innych 
użytkowników. Można stworzyć i 
zapisać aż do 50 projektów.

Szybki raport statusu
Szybki raport statusu pokazuje 
ogólny przegląd roszczenia 
oraz kwestii finansowych.

Biblioteka raportów
Biblioteka raportów zawiera standardowe 
raporty, które można oglądać w formacie 
PDF lub Excel. Stwórz raport jednorazowo 
lub też zaplanuj miesięczne, kwartalne, 
półroczne lub roczne raportowanie. Wybierz 
jeden z wielu filtrów, aby dostosować albo 
nawet wybrać sposób podziału i wyglądu 
raportu według odpowiednio posortowanych 
wybranych danych. Oglądaj raport na 
ekranie, zapisz w bibliotece lub wyślij 
e-mailem do innych użytkowników za 
pomocą niestandardowej wiadomości.
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