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WIĘKSZOŚĆ SPÓŁEK JEST 
NARAŻONA NA RYZYKO

Każda spółka może być narażona 
na tego rodzaju ryzyka. Do rejonów, 
w których występuje wysokie ryzyko 
porwania i wymuszania okupu, 
należą niektóre rejony Ameryki 
Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu 
i Azji, ale wymuszenia często 
mają też miejsce w najbardziej 
rozwiniętych państwach świata i 
incydenty związane z zagrożeniem 
bezpieczeństwa mogą mieć 
miejsce wszędzie. Pracownicy 
firm międzynarodowych i osoby 
zamożne są atrakcyjnymi celami 
dla kierujących się motywami 
finansowymi grup przestępczych i 
terrorystycznych na całym świecie.

Crisis Solution, ubezpieczenie od uprowadzenia 
i okupu/wymuszenia zapewnia ochronę 
ubezpieczeniową nie tylko w zakresie tradycyjnego 
ubezpieczenia od porwań i okupu (K&R),  
lecz również w zakresie różnego rodzaju  
gróźb i zagrożeń wobec pracowników firmy,  
ich rodzin oraz klientów prywatnych.
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ZDOBYWANIE SILNEJ  
POZYCJI KONKURENCYJNEJ

Brokerzy ubezpieczeniowi, którzy 
potrafią prowadzić rozmowy na 
temat szerokiego wachlarza ryzyk 
(oraz dostępnych rozwiązań), jakie 
mieszczą się w ramach pakietu 
„kryzysowego”, są w stanie odróżnić 
się od konkurentów, którzy mogą 
nie mieć wiedzy o ryzykach i 
produktach na tym samym poziomie. 
Stwarza to niezwykłe możliwości 
w zakresie tworzenia nowych 
strategii rozwoju działalności i 
zatrudnienia oraz potwierdza 
pozycję brokerów jako cenionych i 
dobrze poinformowanych doradców 
do spraw ryzyk. 

OBOWIĄZEK OPIEKI 

Spółka ma obowiązek opieki wobec 
wszystkich swoich pracowników – nie 
tylko ekspatów, lecz także tych, którzy 
podróżują, pracowników zatrudnionych 
lokalnie, podwykonawców, a nawet 
ich rodzin.

Firmy powinny pokazać, że podjęły 
wszystkie możliwe działania w celu 
zaspokojenia potrzeb ich pracowników 
w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, 
ochrony i dobrostanu. Oceny powinny 
być wiarygodne i udokumentowane.

Pracodawcy mają obowiązek 
dokonania właściwych i dostatecznych 
ocen ryzyka w odniesieniu do 
pracowników, którzy podróżują 
służbowo, szczególnie gdy są to 
podróże zagraniczne.

RYNKI WSCHODZĄCE 

Przedsiębiorstwa przez cały czas 
inwestują i współpracują z nowymi 
i wschodzącymi rynkami. Bliski 
Wschód i Afryka doświadczają 
bezprecedensowego rozwoju i 
wzrostu. Ameryka Łacińska staje 
się bardziej stabilna jako partner 
handlowy, podczas gdy Chiny i  
Daleki Wschód budują swoją pozycję 
w oparciu o silną renomę handlową. 
W miarę poszerzania się działalności 
handlowej, poszerza się również 
zakres ochrony ubezpieczeniowej 
oferowanej przez AIG.

RYNEK EWOLUUJĄCY 

Istnieje wiele form wymuszenia, które są 
bardzo zróżnicowane pod względem 
charakteru i złożoności. Zazwyczaj 
skierowane są one przeciwko 
osobom fizycznym, produktom firmy, 
procesom technologicznym, własności 
intelektualnej lub innym ważnym 
aktywom.

Porwanie dla okupu, najczęściej 
rozpoznawana forma wymuszenia, 
dominuje na obszarach, gdzie 
istnieją olbrzymie różnice majątkowe, 
gdzie działają grupy przestępcze i 
terrorystyczne, gdzie egzekwowanie 
prawa jest nieskuteczne lub brak na nie 
dostatecznych środków i gdzie mamy 
do czynienia z wysokim poziomem 
korupcji. Dokładne statystyki globalne 
nie istnieją, ponieważ wiele zdarzeń nie 
zostaje zgłoszonych, niemniej źródła 
podają, że są to dziesiątki tysięcy 
przypadków rocznie. 

 

 
W niektórych częściach świata 
krótkotrwałe porwania są na  
porządku dziennym.

Do innych ryzyk należą bezprawne 
zatrzymanie lub uwięzienie osób 
fizycznych, złośliwe groźby lub groźby 
o charakterze przestępczym stosowane 
wobec ludzi i organizacji, jak również 
ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa 
osobistego na skutek braku stabilności 
politycznej lub wystąpienia klęski 
żywiołowej. Mogą one wystąpić prawie 
bez ostrzeżenia lub bez żadnego 
ostrzeżenia, powodując konieczność 
ewakuowania, w krótkim czasie i w 
trudnych warunkach, personelu i osób 
będących na jego utrzymaniu.

Podsumowując: Coraz większe zagrożenia dla klientów oraz rosnąca świadomość tych zagrożeń stwarzają brokerom  
ubezpieczeniowym możliwości wzmocnienia swojej pozycji w stosunku do klientów oraz zwiększenia swoich przychodów.

AIG nieustannie dąży do zawarcia w swojej ofercie jak najszerszej ochrony ubezpieczeniowej, 
możliwej w tym specjalistycznym obszarze ubezpieczeń.

Tradycyjne zagrożenia, takie jak porwania, wymuszenia, uprowadzenia pojazdów, samolotów, 
statków i zatrzymania, uzupełniane są szerokim wachlarzem dodatkowych produktów, takich 
jak, między innymi, ubezpieczenie od następstw przerw w działalności przedsiębiorstwa, 
przestępstw w cyberprzestrzeni, porwania zakładników, napaści, zniknięcia, porwania w celu 
wymuszenia nielegalnego czynu lub świadczenia, prześladowania i przymusowej ewakuacji. 
AIG dostosowuje też ubezpieczenie do określonych wymagań ze strony klientów. Przedstawiona 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również kompleksową usługę zarządzania ryzykiem, którą 
świadczą wyspecjalizowani konsultanci ds. sytuacji kryzysowych.

WSTECZ DALEJ
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USŁUGI WSPARCIA W PRZEMYŚLE NAFTOWYM I 
GAZOWNICZYM 
Alpha jest firmą świadczącą usługi wsparcia w sektorze naftowym 
i gazowniczym, posiadającą ponad 30 000 pracowników i 
prowadzącą globalne operacje w ponad 50 krajach. Firma 
wykupuje ubezpieczenie globalne, aby zapewnić ochronę swoim 
ekspatom i pracownikom lokalnym, którzy są szczególnie narażeni 
na groźbę porwania dla okupu w regionach wysokiego ryzyka 
takich jak Nigeria, Somalia, Irak, Kolumbia i Brazylia.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 
Beta jest małą firmą produkującą środki chemiczne, która 
działa na rynku krajowym od blisko 15 lat. W miarę rozwoju 
firmy, jej pracownicy zaczynają podróżować za granicę  
w różne części świata, gdzie narażeni są na  
szereg niebezpieczeństw, takich jak porwanie,  
bezprawne zatrzymanie i niestabilność polityczna. 

TWORZENIE PRODUKTU 
Gamma jest firmą tworzącą produkty 
informatyczne, której główne rynki działania 
znajdują się w Europie, Australii i USA. 
Chociaż nie jest ona oczywistym potencjalnym 
klientem dla Crisis Solution, ubezpieczenia 
od uprowadzenia i okupu/wymuszenia 
oferowanego przez AIG, groźba wymuszeń 
krajowych na firmie zajmującej się tworzeniem 
produktów informatycznych może być znaczna.

Crisis Solution, ubezpieczenie od  
uprowadzenia i okupu/wymuszenia zapewnia 
ochronę ubezpieczeniową nie tylko w 
tradycyjnym zakresie porwań i okupu (K&R),  
lecz również w zakresie różnego rodzaju  
gróźb i zagrożeń wobec pracowników firmy,  
ich rodzin oraz klientów prywatnych

AGENCJA POMOCY 
Delta jest pozarządową agencją 
pomocy, działającą w niektórych 
najbardziej zaniedbanych 
rejonach świata. Uzyskanie 
ubezpieczenia dla organizacji 
pozarządowych i organizacji 
charytatywnych często jest 
rzeczą trudną. AIG ma długą 
historię wspierania tego sektora 
branżowego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe AIG 
ma możliwość udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej wszystkim rodzajom 
firm branżowych, dużym i małym. 
Klienci AIG wywodzą się ze wszystkich 
sektorów, takich jak:
• przemysł lotniczy
• przemysł naftowy i gazowniczy
• energetyka i górnictwo
•  przemysł budowlany i inżynieryjny
• firmy międzynarodowe 
• firmy farmaceutyczne
• przemysł morski
Pod uwagę są również brane 
organizacje charytatywne, organizacje 
pozarządowe i inne podobnego rodzaju 
organizacje. Prywatni klienci, którzy 
korzystają z produktów AIG mieszczą 
się w przedziale od średniozamożnych 
do zamożnych. 

WSTECZ DALEJ

MOŻLIWOŚCI 
SPRZEDAŻY

PROFILE DOCELOWYCH 
KLIENTÓW

ROSZCZENIAODPIERANIE 
ZASTRZEŻEŃ

SPRZEDAŻ CRISIS 
SOLUTION, UBEZPIECZEŃ 
OD UPROWADZENIA I 
OKUPU/WYMUSZENIA 
OFEROWANYCH PRZEZ AIG

PREWENCJA I 
REAGOWANIE NA 
SYTUACJE KRYZYSOWE

CZASOWY SCHEMAT 
REAGOWANIA ORAZ 
CZĘSTO ZADAWANE 
PYTANIA

OBSZARY UBEZPIECZEŃ 
DLA POTENCJALNYCH 
NABYWCÓW



Klienci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji w 
sprawie kupna Crisis Solution, ubezpieczenia 
od uprowadzenia i okupu/wymuszenia w AIG, 
powinni zrozumieć, przynajmniej w ogólnych 
zarysach, w jakim zakresie są potencjalnie 
narażeni na ryzyka oraz na czym polega 
ochrona oferowana w ramach ubezpieczenia.
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Oto kilka proponowanych punktów do dyskusji.

CZY FIRMA MA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY 
PODRÓŻUJĄ LUB SĄ ODDELEGOWANI DO 
PRACY ZA GRANICĄ?

Każde przedsiębiorstwo, którego pracownicy 
podróżują za granicę w imieniu firmy, mogłoby 
odnieść korzyść z Crisis Solution, ubezpieczenia 
od uprowadzenia i okupu/wymuszenia 
oferowanego przez AIG. Podróż służbowa ze 
swej natury niesie ze sobą ryzyko, ponieważ za 
jej sprawą pracownicy znajdują się w nowym 
i nieznanym otoczeniu. Mogą oni nie być 
świadomi charakteru ani stopnia zagrożenia 
bezpieczeństwa, jakie istnieje w każdym kraju, 
nie posługiwać się językiem danego kraju i nie 
wiedzieć, których rejonów unikać. 
Będą wyróżniać się na tle miejscowej  
ludności i w wielu częściach świata będą 
atrakcyjnymi celami dla grup przestępczych 
z powodu swojego zachodniego statusu lub 
postrzeganego bogactwa.

CZY FIRMA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ/MA 
PRACOWNIKÓW LOKALNYCH W CZĘŚCIACH 
ŚWIATA O WYSOKIM RYZYKU?

W wielu częściach świata największe 
zagrożenie dotyczy pracowników lokalnych. 
Organizacje mają obowiązek opieki wobec 
wszystkich pracowników – nie tylko tych,  
którzy podróżują i ekspatów.

CZY BRANŻA, W JAKIEJ DZIAŁA KLIENT, 
CZYNI GO BARDZIEJ NARAŻONYM NA 
GROŹBY WYMUSZENIA?

Widoczność marki lub odbiór marki mogą 
powodować większe narażenie firm na 
wymuszenia, ponieważ mogą być one celem  
takich wymuszeń na gruncie ekonomicznym  
lub moralnym. 
Należy również mieć na uwadze, że firmy 
współpracujące lub pracujące dla firm 
reprezentujących markę narażoną na ryzyko również 
mogą być na nie narażone. Wykonawcy, dostawcy 
lub ogniwa sieci dostaw mogą być również celem lub 
mogą być nawet przez pomyłkę obrane za cel.
Warto również zauważyć, że istnieje wiele powodów, 
dla których przestępcy wybierają jakąś firmę/
organizację, aby wymusić pieniądze,  
a zatem nikt nie jest wolny od ryzyka.

CZY NA RYZYKO SĄ NARAŻONE TYLKO 
OSOBY NIEZWYKLE BOGATE?

Nie. W zależności od tego, gdzie ludzie 
mieszkają i dokąd podróżują, stale istnieje 
ryzyko porwania. Nie zawsze znaczenie ma 
fakt, czy ktoś jest bogaty czy nie, a ponadto 
bogactwo jest często pojęciem względnym. 
Celem dla przestępców mogą być ludzie 
mieszkający w rejonach wysokiego ryzyka, 
ludzie którzy wyróżniają się na tle miejscowej 
ludności lub nawet lokalni mieszkańcy.

ZOBACZ WIĘCEJ  >

Operacje lokalneRyzyko związane z podróżą Ryzyko branżowe Oczywiste cele

Crisis Solution, ubezpieczenie od uprowadzenia 
i okupu/wymuszenia oferowane przez AIG, 
zapewnia ochronę ubezpieczeniową każdej 
osobie tam, gdzie istnieje postrzegalny obowiązek 
opieki. „Tradycyjna ochrona ubezpieczeniowa” 
koncentruje się na ekspatach, pracownikach 
lokalnych i zagranicznych lub na pracownikach 
odbywających podróże służbowe, ale ochrona 
dostępna jest także dla wykonawców i 
podwykonawców, tymczasowych konsultantów, 
dyrektorów niepełniących funkcji zarządczych 
i nadzorczych, wolontariuszy i stażystów, w 
czasie kiedy pracują oni dla klienta w trakcie 
występowania ubezpieczonego zdarzenia.

AIG, udzielając ochrony ubezpieczeniowej,  
bierze pod uwagę inne ryzyka niż tradycyjne 
zagrożenia. Istnieje możliwość rozszerzenia 
ochrony o ubezpieczenie od przerw w 
działalności, zniknięcia, gróźb lub ewakuacji,  
w zależności od profilu ryzyka.
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Pomimo możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom posiadającym 
ponadprzeciętny majątek oraz, potencjalnie, 
osobom będącym bezpośrednio na ich 
utrzymaniu i najbliższej rodzinie, może 
istnieć też ryzyko w stosunku do dalszych 
członków rodziny, pracowników i innych 
osób współpracujących z potencjalnym 
ubezpieczającym.

Formuła ubezpieczenia AIG może 
obejmować osoby posiadające majątek  
o ogromnej wartości netto, inne wskazane 
osoby i może zostać rozszerzona również 
na gości przebywających w domu osób 
ubezpieczonych.

CZY KLIENCI PRYWATNI SĄ ŚWIADOMI 
RYZYKA, JAKIE ISTNIEJE W STOSUNKU 
DO NICH SAMYCH, ICH NAJBLIŻSZYCH, 
OSÓB BĘDĄCYCH NA ICH UTRZYMANIU LUB 
DALSZEJ RODZINY?

CZY FIRMA LUB OSOBA FIZYCZNA JEST 
ŚWIADOMA FAKTU, ŻE INCYDENTY 
ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM 
BEZPIECZEŃSTWA MOGĄ ZDARZAĆ SIĘ NA 
CAŁYM ŚWIECIE ORAZ W KRAJACH, KTÓRE 
NIE SĄ TRADYCYJNIE UWAŻANE ZA KRAJE 
WYSOKIEGO RYZYKA? 

Chociaż główne 5 państw, w których dochodzi 
do porwań dla okupu, to Nigeria, Meksyk, 
Pakistan, Jemen i Syria (według stanu na lipiec 
2013 roku), to w okresie ostatnich 12 miesięcy 
konsultanci ds. sytuacji kryzysowych z firmy 
NYA International, zaangażowanej przez 
AIG, świadczyli usługi w zakresie reagowania 
na zdarzenia związane z zagrożeniem 
bezpieczeństwa w Zjednoczonym Królestwie, 
Francji, Niemczech, Nowej Zelandii i USA.

CZY FIRMA LUB OSOBA FIZYCZNA JEST 
ŚWIADOMA, Z JAKĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ 
INCYDENTY WYSTĘPUJĄ NA ŚWIECIE? 

Na przykład w 2012 roku, w samym  
Meksyku, odnotowano ponad 2500  
incydentów porwania dla okupu.

Ponadto, szacuje się, że około 70% 
przypadków nie jest zgłaszanych z  
powodu strachu przed odwetem i z  
powodu korupcji w policji.  

CZY JEST PRAWDOPODOBNE, ŻE 
FIRMA BĘDZIE ROZWIJAĆ SIĘ W 
NADCHODZĄCYCH LATACH?

Strategia AIG to strategia parasolowa. W 
miarę rozwoju działalności firmy rozwija 
się również ochrona ubezpieczeniowa. AIG 
cechuje elastyczne podejście do ubezpieczania i 
dostosowanie ochrony do rozwijającej się firmy 
pod kątem nowych lokalizacji i miejsc podróży. 

Ryzyka mogą występować wszędzie, 
niezależnie od tego, w jakiej części 
świata się znajdujesz

OBSZARY UBEZPIECZEŃ CIĄG DALSZY

Klienci prywatni Punkty zapalne Częstotliwość

Rozwój działalności

WSTECZ
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AIG planuje dostarczać wszystkie 
rodzaje Crisis Solution, ubezpieczeń  
od uprowadzenia i okupu/wymuszenia 
– od tradycyjnego ubezpieczenia od 
porwania i okupu dla firm po polisy 
indywidualne.
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UBEZPIECZENIA 
PROFESJONALNE
AIG ubezpiecza w tym 
specyficznym sektorze od  
ponad 30 lat, mając ponad  
200 dedykowanych 
underwriterów na całym świecie.

AIG posiada wiedzę i 
doświadczenie w dostarczaniu 
elastycznych rozwiązań, 
zależnie od potrzeb 
indywidualnego klienta.

Obecność AIG w całym 
regionie oznacza możliwość 
podejmowania szybkich 
i skutecznych decyzji, co 
ma kluczowe znaczenie w 
tym szczególnym obszarze 
działalności.

PROFESJONALNA 
POMOC
AIG świadczy usługi 
prewencji i reagowania 
za pośrednictwem NYA 
International, wiodącej 
firmy konsultingowej 
wyspecjalizowanej w 
reagowaniu na sytuacje 
kryzysowe. NYA posiada 
największy w tej branży 
globalny zespół specjalistów 
do spraw reagowania, 
którzy są albo etatowymi 
pracownikami albo są 
zaangażowani na zasadzie 
wyłączności. Co roku firma 
reaguje na całym świecie na 
około 80–100 przypadków 
porwań dla okupu, 
wymuszeń, zatrzymań, 
ewakuacji w sytuacji 
natychmiastowej konieczności 
i związane z nimi incydenty 
zagrożenia bezpieczeństwa. 

NASTAWIENIE NA 
SZEROKI ZAKRES RYZYK
Posiadając duże możliwości 
i nastawiając się na szeroki 
wachlarz ryzyk, pragniemy 
przyjrzeć się każdemu ryzyku, 
które mogłoby korzystać z 
Crisis Solution, ubezpieczenia 
od uprowadzenia i okupu/
wymuszenia.

AIG obecnie obsługuje 98% z 500 spółek wymienionych 
w rankingu magazynu Fortune, a baza klientów obejmuje 
ponad 130 krajów.
AIG udostępnia usługi prewencji i reagowania świadczone 
przez NYA International, wiodącą firmę konsultingową 
wyspecjalizowaną w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, 
co czyni z AIG jedną z wiodących na rynku firm 
oferujących rozwiązania ubezpieczeniowe.

UBEZPIECZENIE NA CAŁY 
ŚWIAT
AIG rozumie, że firmy 
mają swoje siedziby i 
prowadzą transakcje na 
całym świecie, że ludzie 
coraz częściej podróżują 
zarówno służbowo, jak 
i dla przyjemności. AIG 
oferuje globalną formułę 
ubezpieczenia, która 
daje spójną i zgodną 
z ogólnymi warunkami 
ochronę ubezpieczeniową, 
niezależnie od tego w 
jakim miejscu na świecie 
klient prowadzi działalność. 
Strategia AIG jest 
strategią parasolową, bez 
wprowadzania zbędnych 
ograniczeń w warunkach 
ubezpieczeń, wobec czego 
miejsca przeznaczenia, 
do których podróżują 
pracownicy, są również 
objęte ubezpieczeniem.
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NYA International (NYA) jest wyspecjalizowaną firmą 
konsultingową zajmującą się prewencją i reagowaniem na 
sytuacje kryzysowe, która prowadzi działalność od 1990 
roku, pomagając klientom w zmniejszaniu narażenia ich na 
ryzyko oraz w działaniu w przypadku incydentów porwania 
dla okupu, wymuszenia, bezprawnego zatrzymania, 
przymusowej ewakuacji, złośliwego naruszenia  
produktów oraz związanych z nimi globalnych  
problemów bezpieczeństwa.
W razie incydentu konsultanci AIG do spraw sytuacji 
kryzysowych gwarantują natychmiastową reakcję, 
udzielając porad zespołowi klienta ds. zarządzania 
kryzysem lub rodzinie, przez cały czas trwania  
incydentu, i pomagając zarządzać nim do chwili 
pomyślnego zakończenia.

AIG umożliwia ubezpieczonym klientom dostęp 
do bardzo doświadczonych konsultantów, 
będących specjalistami w sprawach sytuacji 
kryzysowych, w celu skorzystania z ich 
usług w zakresie zmniejszania ryzyka przed 
wystąpieniem zdarzeń kryzysowych, jak również 
reagowania na sytuację kryzysową.

ZESPÓŁ
Konsultanci NYA do spraw 
reagowania zostali starannie wybrani 
spośród różnych grup zawodowych, 
w tym m.in. ze wszystkich rodzajów 
wojsk, krajowych organów 
ścigania, międzynarodowych 
agencji wywiadowczych, sektora 
bezpieczeństwa handlowego i 
korporacyjnego oraz zarządzania 
ryzykiem.

Wielu z nich otrzymało odznaczenia 
wojskowe i państwowe, razem 
pracowali i pracują na rzecz 
praktycznie każdego sektora 
gospodarki i we wszystkich rejonach 
świata, gdzie występują takie 
problemy jak porwania i wymuszenia. 
Wśród języków, którymi biegle 
posługuje się zespół, są: angielski, 
hiszpański, portugalski, francuski, 
niemiecki, mandaryński, arabski i 
japoński. Konsultanci NYA ulokowani 
są w strategicznych miejscach obu 
Ameryk, EMEA (Europy/Bliskiego 
Wschodu/Afryki) i w regionie 
Azji i Pacyfiku. Zasadą NYA jest 
niekorzystanie z podwykonawców.

DOŚWIADCZENIE
Każdego roku konsultanci do spraw 
sytuacji kryzysowych reagują na od 
80 do 100 incydentów porwania, 
wymuszenia, ewakuacji oraz 
podobnych incydentów o szerokim 
spektrum, związanych z zagrożeniem 
bezpieczeństwa na całym świecie. 

UNIKATOWE PROTOKOŁY 
REAGOWANIA
AIG zatrudnia jedyny w swoim 
rodzaju zespół do spraw 
reagowania, który po zgłoszeniu 
incydentu wysyła do czterech 
konsultantów: dwóch do działania 
w centrali firmy i dwóch na miejsce 
zdarzenia, udzielających klientom 
AIG maksymalnego wsparcia w 
krytycznych pierwszych stadiach 
sytuacji kryzysowej. 

GWARANCJA REAGOWANIA
Firma konsultingowa do spraw 
sytuacji kryzysowych ma największy 
w branży zespół pełnoetatowych 
lub zaangażowanych na zasadzie 
wyłączności konsultantów do 
spraw reagowania na porwania i 
wymuszenia. Umożliwia to firmie 
AIG zagwarantowanie klientom 
reagowania w dowolnym miejscu 
na świecie.

USŁUGI PREWENCJI 
DOTYCZĄCE SYTUACJI 
KRYZYSOWYCH
NYA oferuje również rozwiązania 
konsultingowe, które pomagają 
rozwiązać każdą z unikatowych 
potrzeb biznesowych klientów. 
Usługi konsultingowe w zakresie 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym 
obejmują (między innymi):

•  ocenę zagrożenia i narażenia  
na ryzyko

•  planowanie zarządzania 
bezpieczeństwem i sytuacjami 
kryzysowymi

• szkolenie w zakresie zarządzania  
 sytuacjami kryzysowymi
•  szkolenie w zakresie świadomości 

bezpieczeństwa osobistego
• usługi wysłanych doradców
• analizę ryzyka
• zarządzanie projektem
• zarządzanie ryzykiem  
 związanym z podróżą

Usługi te niejednokrotnie mogą być 
dotowane całkowicie lub częściowo 
przez AIG, w zależności od składki 
ubezpieczenia. 
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zrozumienia globalnego charakteru oraz 
rodzajów ryzyk, na które narażeni są ich 
pracownicy i przedsiębiorstwa.
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POTENCJALNE ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDŹ

MOI PRACOWNICY NIE 
PODRÓŻUJĄ DO MIEJSC 
WYSOKIEGO RYZYKA

Proszę przedstawić charakterystykę wszystkich części świata, w których klient 
prowadzi działalność i do których podróżują jego pracownicy. Czy klient 
wie, dokąd jadą jego wszyscy pracownicy w podróż służbową? Wiele firm 
tego nie wie i nie są świadome, że pracownicy w istocie rzeczy podróżują 
do miejsc o wysokim ryzyku. Niektóre miejsca, do których ci pracownicy 
jadą, mogą stanowić większe ryzyko niż firmy to oceniają.

MOI PRACOWNICY 
NIE SPOTYKAJĄ SIĘ Z 
RYZYKIEM PORWANIA

Ludzie spotykają się z wieloma rodzajami gróźb wymuszenia nie tylko 
na terytoriach, które tradycyjnie uważane są za terytoria wysokiego 
ryzyka. Groźby prześladowania, porwania w celu wymuszenia spełnienia 
nielegalnego żądania, zniknięcia mają miejsce w dowolnych miejscach 
na świecie. Ochrona ubezpieczeniowa AIG została rozszerzona na tę 
dziedzinę, aby zapewnić ochronę w odniesieniu do nowych lub dopiero 
powstających rodzajów sytuacji kryzysowych. 

NASZA FIRMA NIE 
PROWADZI OPERACJI W 
KRAJACH WYSOKIEGO 
RYZYKA

Polisa zapewnia pokrycie strat, jakie mogą mieć miejsce w każdym 
miejscu na świecie. To niebezpieczeństwo dotyka często firmy/
organizacje w takich regionach jak Europa, Ameryka Północna, Australia 
i Daleki Wschód. Pracownicy mają też zapewnione ubezpieczenie 
przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego czy 
podróżują służbowo, czy dla przyjemności.

PO PROSTU NIE 
POTRZEBUJEMY 
UBEZPIECZENIA OD 
PORWAŃ I WYMUSZENIA 
OKUPU, STRATAMI 
ZAJMIEMY SIĘ SAMI

Pokrycie straty finansowej poniesionej na skutek zapłaty okupu oraz 
innych kosztów nie jest jedyną rekompensatą. Polisa ubezpieczeniowa 
AIG zapewnia gwarantowany, natychmiastowy i nieograniczony dostęp 
do specjalistycznych usług reagowania świadczonych przez NYA 
International. Bez tej gwarancji, jaką daje polisa, mogą Państwo nie mieć 
dostępu do tych specjalistycznych usług w momencie, gdy najbardziej 
ich Państwo potrzebujecie.

POTENCJALNE ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDŹ

NIGDY NIE BYŁO U NAS 
ŻADNEGO INCYDENTU,  
W NASZEJ FIRMIE NIGDY 
NIE ZDARZY SIĘ  
ŻADEN INCYDENT

Porwanie jest zdarzeniem o niskim prawdopodobieństwie i ogromnych skutkach. Wiele 
organizacji myśli, że im się to nie przytrafi, i wykupuje ubezpieczenie dopiero po tym,  
jak doświadczy skutków nieubezpieczonego zdarzenia.

CHCĘ ELASTYCZNEJ 
POLISY, A NIE ROCZNEJ 
POLISY

AIG może wystawiać krótkoterminowe polisy, które dają pokrycie na kilka dni, aż po  
takie, które mogą obowiązywać do trzech lat.

NIE DYSPONUJEMY 
BUDŻETEM NA TEGO 
RODZAJU UBEZPIECZENIE

Cena ubezpieczenia K&R jest niezwykle korzystna w porównaniu z ochroną 
ubezpieczeniową i wsparciem, jakie oferuje w razie incydentu. 

Składka zależy od rodzaju ryzyka, liczby osób objętych ubezpieczeniem i szeregu  
innych czynników.

OD DAWNA 
KORZYSTAMY Z USŁUG 
DOTYCHCZASOWEGO 
UBEZPIECZYCIELA

Warto przejrzeć istniejące umowy w świetle warunków oferowanych przez AIG, aby 
upewnić się, że otrzymujecie Państwo najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. 
Powinni też Państwo dokonać szczegółowego porównania usług konsultingowych 
dotyczących reagowania, jakie są świadczone w ramach polisy. AIG zapewnia ochronę 
ubezpieczeniową na całym świecie bez ograniczeń dotyczących lokalizacji i zawiera cały 
wachlarz środków wsparcia, kluczowych dla wszechstronnego zakresu polisy. Konsultanci 
do spraw sytuacji kryzysowych działają zgodnie z unikatowymi protokołami reagowania, 
które zostały wypracowane na przestrzeni wielu lat i które okazały się przynosić najlepsze z 
możliwych rezultaty dla ofiar, ich rodzin oraz dla firmy/organizacji.
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Crisis Solution, ubezpieczenie od 
uprowadzenia i okupu/wymuszenia 
docenia się wtedy, gdy zdarzy się  
incydent i wymagana jest profesjonalna 
reakcja, aby poradzić sobie z sytuacją.

JAKA JEST ROLA KONSULTANTA DO 
SPRAW SYTUACJI KRYZYSOWYCH W 
CZASIE TRWANIA ZDARZENIA?
Konsultant do spraw sytuacji kryzysowych 
będzie działał jako doradca klienta – udzieli 
wsparcia i praktycznych rad w oparciu o 
wieloletnie doświadczenie.

Konsultanci pomagają zespołowi klienta do 
spraw zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
w przygotowaniu się zarówno na wypadek 
zdarzeń prawdopodobnych, jak i 
nieprzewidzianych, i stosowaniu kontrolowanej, 
ustrukturyzowanej strategii, która bazuje na 
sprawdzonych zasadach. Dotyczy to również 
doradzania w takich sprawach jak strategia 
finansowa, komunikacja, postępowanie w 
sytuacji otrzymania groźby, zarządzanie 
rodziną, kontakty z mediami, organami ścigania 
i innymi interesariuszami, a także praktycznych 
rozważań dotyczących odebrania, dostarczenia 
i zapłaty okupu oraz uwolnienia ofiary.

Istotne jest to, aby pamiętać, że konsultanci są 
po to, aby działać w charakterze doradców. 
Wszystkie decyzje należą ostatecznie do klienta. 

CO SIĘ DZIEJE, GDY KLIENT NIE 
STOSUJE SIĘ DO WASZYCH RAD?
Konsultanci do spraw sytuacji kryzysowych 
przedstawiają klientowi opcje i zalecenia, 
informując o plusach i minusach  
możliwych rezultatów.

W przypadku gdy klient zdecyduje się 
działać wbrew ich radom, konsultanci będą 
go wspierać na wybranej drodze działania i 
pracować na rzecz pomyślnego rozwiązania 
sytuacji kryzysowej. 

JAKIE SĄ NIEKTÓRE Z 
NAJTRUDNIEJSZYCH SYTUACJI, JAKIE 
POWSTAJĄ W TRAKCIE ZDARZENIA?
Każda sprawa jest niezwykle trudna i stresująca 
dla osób zaangażowanych w nią, zwłaszcza 
gdy w grę wchodzi ludzkie życie. Każda niesie 
ze sobą różne wyzwania.

Do najtrudniejszych aspektów należy 
pomaganie klientowi w radzeniu sobie ze 
stresem emocjonalnym, pojawiającym się w 
tych okolicznościach, przy jednoczesnym 
byciu skoncentrowanym na celu, jakim jest 
rozwiązywanie sytuacji zagrożenia.

Jest to niezwykle stresujący czas dla rodziny ofiary.

Poza tym istnieją wyzwania logistyczne i 
prawne związane z takimi kwestiami jak 
zapłata okupu, przekazanie pieniędzy za 
granicę, dostarczenie ich i uwolnienie ofiary.

Rolą konsultantów do spraw sytuacji 
kryzysowych jest wykorzystanie ich wieloletnich 
doświadczeń w celu udzielenia pomocy 
klientom, którzy doświadczają takich sytuacji 
po raz pierwszy. 

KTO DECYDUJE O TYM, JAKI  
OKUP NALEŻY ZAPŁACIĆ?
Ubezpieczony zawsze kontroluje kwestię kwoty 
okupu. Konsultanci do spraw sytuacji kryzysowych 
udzielają porad przez cały czas trwania 
zdarzenia, ale to nie oni ostatecznie podejmują 
decyzję. AIG, jako ubezpieczyciel, zapewnia 
zwrot kwoty okupu, ale nie płaci okupu. 

CZY ZAPŁATA OKUPU JEST 
NIELEGALNA?
Na niektórych terytoriach jest ona nielegalna, 
ale większość władz lokalnych rozumie, że 
jeżeli w grę wchodzi ludzkie życie, wówczas 
względy humanitarne stają się najważniejsze. 
Częścią roli konsultantów jest udzielanie 
pomocy klientowi w rozwiązaniu tej kwestii, z 
jednoczesnym zapewnieniem, że będzie się to 
odbywać zgodnie z prawem.

DLA KOGO PRACUJE NYA W  
CZASIE ZDARZENIA – DLA  
KLIENTA CZY DLA AIG?
Podczas reagowania na sytuację NYA działa w 
imieniu ubezpieczonego klienta, świadcząc usługi 
doradcze bezpośrednio na rzecz firmy/rodziny 
tak, aby pomóc jej osiągnąć kluczowy cel, jakim jest 
uwolnienie ofiary w bezpieczny sposób i w porę.  

CZY POLISA OBEJMUJE POKRYCIE 
WSPARCIA I REHABILITACJI PO 
ZDARZENIU?
AIG oferuje ofierze i jej rodzinie usługi 
profesjonalnego wsparcia i pomocy  
medycznej po zdarzeniu.

JAKA BYŁABY GŁÓWNA RADA DLA 
KLIENTÓW ZASTANAWIAJĄCYCH SIĘ 
NAD WYKUPIENIEM POLISY K&R?
Zaakceptowanie faktu, że to może się 
przydarzyć każdemu, zmniejszenie ryzyka,  
o ile to możliwe, i bycie przygotowanym.

Jest wiele rzeczy, które firma może zrobić, aby 
zmniejszyć tego typu ryzyko, począwszy od 
właściwego zrozumienia, na jakie ryzyko jest 
narażona, i wdrożenia skutecznych i właściwych 
polityk oraz procedur, po podniesienie 
świadomości w sprawach osobistego 
bezpieczeństwa wśród pracowników firmy 
poprzez odpowiednie szkolenie.

W razie wystąpienia zdarzenia najskuteczniej 
radzą sobie firmy/organizacje, które mają 
uprzednio wypróbowane i przetestowane 
pod każdym względem plany i procedury 
zarządzania sytuacją kryzysową. 

NYA i AIG przedstawiają najczęściej zadawane pytania, 
dotyczące reagowania na sytuacje kryzysowe:
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Roszczenia stanowią sprawdzian  
dla każdej polisy ubezpieczeniowej, 
a tym bardziej dla zdarzeń objętych 
Crisis Solution, ubezpieczeniem od 
uprowadzenia i okupu/wymuszenia 
firmy AIG.

Strategiczne partnerstwo z NYA International, wraz z wewnętrznymi 
zasobami eksperckimi AIG, oznacza skutecznie zorganizowaną akcję 
reagowania na sytuację kryzysową i skuteczne zarządzanie roszczeniem.

Poniżej przedstawiamy kilka realnych roszczeń, z którymi AIG miała 
do czynienia w okresie minionych paru lat. Ilustrują one ogrom ryzyk 
dotyczących gróźb i zagrożeń, z jakimi spotykają się klienci, oraz 
sposób, w jaki pracujemy jako zespół wraz z naszymi konsultantami 
do spraw sytuacji kryzysowych i likwidatorami szkód, aby zapewnić 
właściwą reakcję.

Ubezpieczonym jest bogata rodzina 
mieszkająca w Mexico City. 
Ojciec, głowa rodziny, otrzymał 
kilka telefonów w swoim biurze z 
żądaniem ujawnienia dokumentów 
i informacji o swoich interesach 
i zapłaty kwoty 1 mln USD, w 
przeciwnym razie szantażyści 
opublikują informacje o spółce 
Ubezpieczonego i/lub porwą 
jego 8-letnią córkę. Ubezpieczony 
skontaktował się za pomocą 
gorącej linii z centrum kryzysowym 
AIG. NYA natychmiast wysłała 

swoich doradców do rezydencji 
Ubezpieczonego; przekazała 
kompletną analizę zagrożenia 
rezydencji i przedsiębiorstwa 
Ubezpieczonego, wraz z 
protokołem postępowania w 
razie dalszych telefonów. NYA 
kontynuowała monitorowanie 
sprawy, ale nie otrzymano żadnych 
dalszych telefonów.

Ubezpieczonym jest wielka 
korporacja międzynarodowa 
z siedzibą w USA. Do siedziby 
tej spółki przyszedł list z 
oświadczeniem, że jeżeli w terminie 
5 dni nie zostanie zapłacona 
kwota 2 mln USD, szantażysta 
zdetonuje bomby w siedzibie spółki 
Ubezpieczonego oraz w różnych 
punktach sprzedaży należących 
do jego spółki. Spółka aktywowała 
polisę AIG poprzez skontaktowanie 
się za pomocą gorącej linii 
z centrum kryzysowym AIG. 
Ochrona ubezpieczeniowa została 
potwierdzona i tego samego dnia 

NYA wysłała swoich konsultantów 
do siedziby Ubezpieczonego. NYA 
przeprowadziła pełną ocenę ryzyka 
i skoordynowała swoje działania 
z lokalnym organem ścigania 
oraz z FBI. Po kilku telefonach, w 
następstwie powyższych działań 
i po kontakcie z szantażystą, bez 
żadnych dalszych incydentów 
FBI zdołała aresztować byłego, 
niezadowolonego pracownika. Z 
polisy AIG Ubezpieczony otrzymał 
zwrot 550 tys. USD z tytułu 
kosztów PR, mediów i dodatkowych 
kosztów ochrony, w tym kosztów 
zewnętrznych firm ochroniarskich.

Ubezpieczonym jest bogata 
rodzina mieszkająca w 
Wenezueli. Jeden z synów wracał 
z dziewczyną samochodem 
do domu, gdy zauważył kilka 
samochodów podążających za 
nim. Próbował zgubić samochody, 
ale został przechwycony przez 
trzeci samochód i musiał się 
zatrzymać. Pięciu mężczyzn 
uzbrojonych w broń palną zmusiło 
syna i jego dziewczynę do wyjścia 
z samochodu i wejścia do jednego 
z samochodów porywaczy. 
Następnie pozbawiono ich 
wszystkiego co mieli przy sobie 
i zabrano w nieznane miejsce, 
gdzie porywacze wypytywali o 
majątek rodziny, kontakty i inne 
cenne informacje. 

Następnie porywacze 
zadzwonili do Ubezpieczonego 
z telefonu komórkowego 
jego syna i zażądali zapłaty 

okupu w wysokości 750  tys. 
boliwarów (około 90 tys. USD) 
za wypuszczenie obu ofiar. 
Ubezpieczony skontaktował się 
za pomocą gorącej linii z centrum 
kryzysowym AIG i tego wieczoru 
NYA wysłała swoich doradców do 
domu Ubezpieczonego.

NYA pomagała w negocjacjach 
i po dwóch dniach zarówno syn, 
jak i jego dziewczyna zostali 
wypuszczeni, cali i zdrowi, w 
zamian za okup w wysokości 
16,5 tys. USD. Ponadto NYA 
przekazała pełną ocenę ryzyka w 
kontekście rodzinnych systemów 
i protokołów ochrony i udzieliła 
porad dotyczących procedur 
zmniejszania ryzyka w przyszłości. 
AIG zwróciła Ubezpieczonemu 
kwotę okupu oraz 

12 tys. USD z tytułu kosztów 
leczenia i rehabilitacji.

WYMUSZENIE

PORWANIE W WENEZUELI

WYMUSZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ >
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DLA POTENCJALNYCH 
NABYWCÓW

Ubezpieczony prowadzi międzynarodową 
spółkę budowlaną i ma kilka ważnych 
kontraktów w Nigerii. Dwóch pracowników 
wracało do swojego miejsca pracy w 
eskorcie policyjnej, gdy dwa pojazdy 
zaatakowały pojazd ofiar i pojazd 
eskortujących ich policjantów. Napastnicy 
wypalili z broni do obu samochodów i 
zdołali unieruchomić pojazd ofiar. Policja 
odpowiedziała ogniem, zabijając jednego 
porywacza i raniąc dwóch innych. Jednak, 
podczas wymiany ognia, ofiary zostały 
porwane. Porywacze skontaktowali się z 
klientem i zażądali 100 mln NGN (623 
tys. USD) w zamian za wypuszczenie 
ofiar. Ubezpieczony skontaktował 
się za pomocą gorącej linii z centrum 
kryzysowym AIG i NYA natychmiast 
wysłała swoich doradców zarówno do 
Nigerii, jak i centrali Ubezpieczonego w 
Paryżu. NYA pomagała Ubezpieczonemu 
w procesie negocjacji i po 20 dniach 
negocjacji ofiary zostały wypuszczone, 
w dobrym stanie, po zapłaceniu 125 
tys. USD. AIG ostatecznie zwróciła 
Ubezpieczonemu 195 tys. USD, która 
to kwota obejmowała zapłacony okup, 
koszty leczenia i rehabilitacji ofiar, płatność 
na rzecz lokalnych funkcjonariuszy z 
tytułu asystowania przy doręczeniu okupu 
i dodatkowe koszty poniesione przez 
Ubezpieczonego w celu zabezpieczenia 
zwolnienia ofiar.

Ubezpieczonym jest organizacja pozarządowa 
działająca na całym Bliskim Wschodzie. Po próbie 
zamachu wojskowego amerykański Departament 
Stanu wydał ostrzeżenie dla osób podróżujących, 
zalecające ewakuowanie się wszystkich niepełniących 
istotnych funkcji obywateli zagranicznych. 
Ubezpieczony skontaktował się z centrum kryzysowym 
AIG za pomocą gorącej linii. AIG pomogła 
Ubezpieczonemu w zabezpieczeniu organizacji 
podróży dla 6 pracowników i ich rodzin. AIG zwróciła 
ubezpieczonemu koszty tej ewakuacji w wysokości 
ogółem 22 tys. USD.

EWAKUACJA

PORWANIE W NIGERII

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ CIĄG DALSZY

WSTECZ DALEJ



www.aig.pl

Niniejsze opracowanie ma charakter czysto informacyjny i nie dostarcza wyczerpujących informacji na temat warunków ochrony ubezpieczeniowej, nie 
stanowi również części umowy ubezpieczenia, która określa zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ani nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Niniejsze opracowanie nie jest również poradą prawną i nie mogą być na jego podstawie wyciągane żadne konsekwencje prawne. 
Produkty mogą się różnić w zakresie oferowanej ochrony i nie zawsze mogą być dostępne we wszystkich jurysdykcjach. W przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązywać będą ogólne warunki ubezpieczenia, warunki szczególne oraz ustalenia poczynione w drodze indywidualnych negocjacji.

Niektóre produkty i usługi mogą być oferowane przez niezależne strony trzecie. Produkty ubezpieczeniowe mogą być również dystrybuowane przez 
podmioty stowarzyszone lub firmy niepowiązane.

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, 
Wielka Brytania, kapitał zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi 197 118 478 GBP, reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 
0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
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