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Od ponad 65 lat AIG specjalizuje się 
w ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem 
charakterystycznym dla linii lotniczych, 
lotnictwa ogólnego, portów lotniczych, 
producentów, dystrybutorów oraz szerokiej 
infrastruktury lotniczej:
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• Na całym świecie AIG ubezpiecza ponad 80% 
największych linii lotniczych – w przypadku około 25% 
z nich jesteśmy liderem ubezpieczeniowym. 

• Corocznie ubezpieczamy ponad 5000 statków 
powietrznych lotnictwa ogólnego.

• Ponad 80% głównych lotnisk i producentów branży 
lotniczej na świecie to klienci AIG.

• Mamy najszerszą i najbardziej zróżnicowaną ofertę 
ubezpieczeń lotniczych na rynku.

Nasza wiedza techniczna, innowacyjność oraz wieloletnie doświadczenie na rynku 
od dawna stanowią wartość dla naszych klientów. Jesteśmy pionierem w segmencie 
lotniczym, ponadto prowadzimy działalność ubezpieczeniową w zakresie ryzyka 
lotniczego na skalę światową od 1947 roku.

Nasza działalność ma zasięg globalny, co odpowiada globalnemu charakterowi 
działania naszych klientów. Mamy biura w ponad 120 lokalizacjach na całym 
świecie. Dzięki globalnej sieci przedstawicielstw gwarantujemy dostęp do 
najlepszych specjalistów oferujących obok globalnych możliwości również lokalną 
wiedzę i doświadczenie.

Ubezpieczanie ryzyk lotniczych jest wspomagane przez zespół specjalistów 
z zakresu likwidacji szkód i oceny ryzyka. Dysponujemy siecią ponad 500 
inżynierów ds. oceny ryzyka, a także własnym wyspecjalizowanym globalnym 
zespołem konsultingowym ds. przeciwdziałania powstawaniu i ograniczania 
rozmiaru szkód. Jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom solidny fundament, 
na którym mogą budować własne programy zarządzania ryzykiem. Ponadto 
nasz zespół ekspertów ds. likwidacji szkód może korzystać z zasobów AIG tak, 
aby zaoferować naszym klientom korzyści w zarządzaniu każdym z obszarów 
dotyczących obsługi szkody: od nadzorowania badania okoliczności wypadku aż 
po obronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 



 Linie lotnicze

•  ubezpieczenie casco statku 
powietrznego oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej

•  wykupienie udziału własnego 
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Główne zakresy ochrony 
ubezpieczeniowej obejmują:

Postaw na 
zrozumienie ryzyka…

Oferowane przez nas rozwiązania 
ubezpieczeniowe mają jedne 
z najszerszych zakresów na rynku. 
Jednocześnie staramy się nieustannie 
śledzić i reagować na zagrożenia 
oraz zachodzące zmiany.



Jako liderzy rynku działamy tak, aby zrozumieć 
i ocenić ryzyko, przed którym mogą stanąć nasi 
klienci. Wiemy jednocześnie, że ryzyko podlega 
nieustannym zmianom. Misją AIG pozostaje 
wdrażanie rozwiązań i usług odpowiadających 
nowym, pojawiającym się zagrożeniom.
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Produkty & Porty lotnicze

•   odpowiedzialność za skutki 
wad produktu

•  zakłady naprawcze 
i konserwacyjne

•  odpowiedzialność właścicieli 
i operatorów portu lotniczego

•  lotniskowa obsługa naziemna 
i dostawcy usług 

Lotnictwo ogólne 
(General Aviation)

•  ochrona ubezpieczeniowa 
dla statków powietrznych 
wykorzystywanych na potrzeby 
własne oraz komercyjne

Działania wojenne i terroryzm

•  nadwyżkowe ubezpieczenie 
OC – wojna i terroryzm

•  ubezpieczenie casco statku 
powietrznego na wypadek działań 
wojennych



Pomagamy naszym klientom sprostać fi nansowym aspektom 
poniesionej przez nich szkody, stosując najbardziej efektywne 
zapisy polisowe. 

Jesteśmy dumni z tego, że co czwarta linia lotnicza wybiera 
AIG jako wiodącego ubezpieczyciela oraz że większość linii 
lotniczych, będących naszymi klientami, pozostaje naszymi 
partnerami biznesowymi przez wiele lat.

GŁÓWNE ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

 Ubezpieczenie casco statku powietrznego oraz 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

•  fi zyczne zniszczenie lub uszkodzenie statku powietrznego 
lub jego części

•  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w stosunku 
do osób trzecich i pasażerów

•  odpowiedzialność za bagaż pasażera 

•  odpowiedzialność za ładunek 

 Linie lotnicze
Nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie oznaczają, że jesteśmy w stanie zapewnić konkretne 
rozwiązania ubezpieczeniowe dopasowane do wszelkich ryzyk związanych z wykorzystywaniem 
przestrzeni powietrznej.
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Ubezpieczamy ponad 80% największych 
linii lotniczych na całym świecie, od 
operatorów regionalnych i przewoźników 
ładunków aż do największych 
przewoźników międzynarodowych.



Wraz ze wzrostem stopnia złożoności statków 
lotniczych wzrasta także liczba producentów 
niezbędnych komponentów. Ubezpieczenia lotnicze 
oferowane przez AIG są efektywnym kosztowo 
sposobem ochrony zobowiązań producentów 
w świecie, w którym codziennością są spory sądowe.

Każdy krok naprzód w rozwoju produktów lotniczych 
oznacza nowe ryzyka – także dla fi rm zajmujących się 
obsługą techniczną. 

Każdy port lotniczy to unikatowe ryzyko. Port lotniczy 
stanowi punkt, w którym zbiega się olbrzymia liczba 
różnego rodzaju ryzyk odpowiedzialności prawnej, 
a do jego skutecznego funkcjonowania przyczynia 
się wiele niezależnych organizacji – działających 
zarówno na, jak i poza terenem portu lotniczego.

Produkty wykorzystywane w lotnictwie & Porty lotnicze
Nasze ubezpieczenia wybierane są przez producentów statków powietrznych, silników i innych części, 
dostawców systemów kontroli ruchu lotniczego, operatorów portów lotniczych, przedsiębiorstwa 
lotniskowej obsługi naziemnej, dostawców usług związanych z bezpieczeństwem, a także 
przedsiębiorstwa będące dostawcami innych usług lub działające na terenie portów lotniczych. 
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Ubezpieczamy ponad 80% największych portów 
lotniczych na świecie.

Nasze portfolio produktowe obejmuje ponad 
80% światowych producentów lotniczych, a także 
przedsiębiorstw zajmujących się konserwacją, 
remontami i naprawami.

Ubezpieczamy większość dostawców systemów 
bezpieczeństwa dla lotnictwa na całym świecie.

GŁÓWNE ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Odpowiedzialność za skutki wad produktu

•  odpowiedzialność prawna producentów statków 
powietrznych i silników, a także dostawców mniejszych 
komponentów

•  odpowiedzialność z tytułu uziemienia statku lotniczego 
i odpowiedzialność zespołów roboczych 

•  ubezpieczenie casco statku powietrznego oraz 
ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu mienia 
powierzonego 

Odpowiedzialność właścicieli i operatorów 
portu lotniczego

•  zajmujemy się opracowywaniem programów mających 
na celu ochronę specyfi cznego ryzyka operatora danego 
lotniska

•  obowiązki operatora mogą ograniczać się do terenu 
portu lotniczego lub mogą obejmować każdy obszar 
jego działalności

Zakłady naprawcze i konserwacyjne

•  ubezpieczamy teren zakładu, operatorów hangaru, 
a także ryzyko dotyczące produktów

Dostawcy usług

•  wszystkie oferowane przez nas polisy obejmują 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich, 
wynikającą z użytkowania pojazdów mechanicznych 
na terenie portu lotniczego
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Oferujemy ochronę ubezpieczeniową dla statków powietrznych wykorzystywanych 
na potrzeby własne, samolotów wykonujących loty komercyjne oraz podmiotów 
prowadzących działalność z wykorzystaniem śmigłowców. W segmencie operatorów 
komercyjnych ubezpieczamy operatorów lotów rejsowych, czarterowych i lotów typu 
taksówka powietrzna, prowadzonych z wykorzystaniem samolotów odrzutowych 
i turbośmigłowych. Ubezpieczenia śmigłowców obejmują działalność korporacyjną 
i do celów prywatnych, jak również komercyjny przewóz pasażerów i ładunku.

   Lotnictwo ogólne (General Aviation)
Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom dużą pojemność ubezpieczeniową i objąć 
ubezpieczeniem każdy rodzaj statku lotniczego, od samolotów odrzutowych i turbośmigłowych 
aż po największe szerokokadłubowe samoloty fl ot korporacyjnych. 

Corocznie ubezpieczamy ponad 
5000 samolotów i jesteśmy 
powszechnie uznawani za lidera 
rynku w tym sektorze.
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Dysponujemy globalną pojemnością 
ubezpieczeniową pozwalającą na 
zaspokojenie potrzeb producentów, 
właścicieli i operatorów.

AIG ma dostęp do świadczonego 
na zasadach wyłączności doradztwa 
technicznego i prawnego, którego celem 
jest wspieranie naszego doświadczenia 
i wiedzy fachowej.

GŁÓWNE ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ochrona dla statków powietrznych 
wykorzystywanych na potrzeby własne 
i komercyjne

•  Jesteśmy w stanie zaoferować ubezpieczenie 
casco statku powietrznego na wypadek działań 
wojennych, ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w stosunku do pasażerów oraz 
ubezpieczenie NNW załogi statku powietrznego. 

Komercyjni operatorzy lotnisk

•  Tak jak w przypadku oferowanej przez 
AIG ochrony dla statków powietrznych 
wykorzystywanych na potrzeby własne 
i komercyjne, jesteśmy w stanie zaoferować 
ubezpieczenie casco statku powietrznego na 
wypadek działań wojennych, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w stosunku do 
pasażerów oraz ubezpieczenie NNW załogi 
statku powietrznego. 

Śmigłowce

•  Specjalizujemy się w ubezpieczeniach 
śmigłowców z silnikiem turbinowym, posiadamy 
także pojemność ubezpieczeniową dla innych 
rodzajów działalności komercyjnej, np. takich jak 
usługi ratownictwa medycznego (EMS).
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 Ryzyka wojenne i terroryzm
AIG zostało pierwszym ubezpieczycielem, który zaoferował rozwiązania w zakresie 
ubezpieczeń nadwyżkowych odpowiedzialności z tytułu działań wojennych 
i terroryzmu po atakach z 11 września 2001 roku. Programy te umożliwiły operatorom 
dalsze wywiązywanie się z ich zobowiązań w stosunku do rządów, leasingodawców 
i pasażerów. Dzięki temu żadna z linii lotniczych nie została „uziemiona” na skutek 
braku możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. 

GŁÓWNE ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

•  niepodlegające anulowaniu ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu działań 
wojennych i terroryzmu – z możliwą ochroną również dla pasażerów

•  podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu działań wojennych 
i terroryzmu – ochrona dla portów lotniczych i producentów 

AIG zostało pierwszym ubezpieczycielem, który 
zaoferował rozwiązania w zakresie ubezpieczeń 
nadwyżkowych odpowiedzialności z tytułu 
działań wojennych i terroryzmu po atakach 
z 11 września 2001 roku. 



Postaw na profesjonalną 
obsługę szkód…
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Zobowiązanie AIG dotyczące 
obsługi szkód
Zdarzenie szkodowe to kluczowy moment 
zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. 
Pracownicy AIG są przygotowani, aby podjąć 
szybkie i skuteczne działania. Czujemy się 
zobowiązani do właściwej oceny roszczeń, 
wypłaty należnego świadczenia oraz pomocy 
w ograniczaniu rozmiarów szkody. 

W przypadku szkód o dużym rozmiarze zdajemy sobie 
sprawę, że pierwsze 72 godziny to okres krytyczny, gdy 
na ryzyko narażony jest zarówno sam ubezpieczony, jak 
też jego reputacja oraz relacje z kontrahentami. 

Mamy globalną sieć doświadczonych likwidatorów 
szkód, gotowych do udzielenia natychmiastowej pomocy 
w przypadku poważnego zdarzenia. 

Wiemy, że dzięki współpracy zarówno z liniami lotniczymi, 
jak i władzami lokalnymi sytuacja kryzysowa może być 
opanowana bardziej efektywnie. To jest właśnie ten rodzaj 
wiedzy, jaką posiadły nasze zespoły ds. likwidacji szkód 
w trakcie procesu obsługi poważnych szkód przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat. 

Zarządzanie ryzykiem oraz 
przeciwdziałanie powstawaniu 
i ograniczanie rozmiaru szkód 
AIG dysponuje globalną siecią ponad 500 
inżynierów, a także wyspecjalizowanym zespołem 
ds. bezpieczeństwa pracy i zarządzania 
ryzykiem. Współpracujemy z naszymi klientami 
w celu zapewnienia im solidnej podstawy, na 
której mogą oni budować własne programy 
zarządzania bezpieczeństwem pracy i zmniejszyć 
ryzyko operacyjne, stanowiące nieodłączną 
część ich działalności.

Nasz zespół ds. przeciwdziałania powstawaniu 
i ograniczania rozmiaru szkód w lotnictwie i przemyśle 
lotniczym oferuje bezpłatne doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, a także przeprowadzenie 
zindywidualizowanych badań i analiz, których celem jest 
przekazanie naszym klientom zaleceń koncentrujących 
się w szczególności na prowadzonych przez nich 
działaniach. Prowadzimy też analizy i badania dotyczące 
bezpieczeństwa działalności oraz zarządzania ryzykiem, 
a także oferujemy szkolenia w zakresie umiejętności 
pozatechnicznych w lotnictwie i przemyśle lotniczym.
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Postaw na wiedzę ekspertów...
Nasi pracownicy działają globalnie i rozumieją globalne zagrożenia.
Zapraszamy do skontaktowania się z nami, aby dowiedzieć się więcej 
o tym, w jaki sposób możemy współpracować w zakresie ryzyka 
w lotnictwie i kosmonautyce.


