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Przewodnik sprzedażowy dotyczący ubezpieczeń międzynarodowych



PersPektywiczny rynek
Rynek ubezpieczeń międzynarodowych oferuje brokerom 
ubezpieczeniowym wiele możliwości – tysiące europejskich 
przedsiębiorstw z wielu sektorów przemysłowych inwestuje 
na rynkach zagranicznych. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że coraz więcej firm różnej wielkości stara się 
wykorzystać okazje, jakie wiążą się z wejściem na rynki 
zagraniczne.

AIG to międzynarodowa firma 
ubezpieczeniowa o wiodącej pozycji 
rynkowej, dysponująca największą siecią 
o globalnym zasięgu w całej branży. 
Jesteśmy obecni w wielu krajach. W 
trzech czwartych naszych lokalizacji 
działamy od ponad 50 lat. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu w zakresie 
ubezpieczeń międzynarodowych 
oraz wiedzy o rynkach lokalnych, 
wspieramy brokerów, umożliwiając im 
wykorzystanie atrakcyjnych możliwości, 
jakie oferuje rynek ubezpieczeń 
międzynarodowych.

W dalszej części przewodnika przedstawiono bardziej szczegółowo następujące zagadnienia: docelowy  
rynek dla ubezpieczeń międzynarodowych, argumenty sprzedażowe dla nowych klientów, przewagę oferty 
AIG, wsparcie oferowane brokerom, sugestie związane z odpowiedziami na najpopularniejsze argumenty 
klientów oraz opisy przykładowych roszczeń.

cOMPLiAnce w skALi GLOBALneJ
Odpowiednio zaprojektowany program międzynarodowy 
pomoże klientom dostosować się do przepisów dotyczących 
ubezpieczeń obowiązujących za granicą. Coraz bardziej 
restrykcyjne regulacje prawne to powód do obaw dla wielu 
międzynarodowych firm. Dzięki wiodącej na świecie pozycji 
AIG i doskonałej znajomości rynku lokalnego, jesteśmy 
doskonale przygotowani do tego, by zapewnić realne  
wsparcie firmom i ich brokerom.

LePsze inFOrMAcJe
Potrzeby informacyjne firm związane z ryzykiem, 
zakresami ochrony i kosztami są coraz większe. Właściwie 
skonstruowany program międzynarodowy może przynieść 
znaczne korzyści w zakresie globalnej analizy szkodowości 
i możliwości monitorowania składek w zagranicznych 
oddziałach firmy.

wieDzA i DOŚwiADczenie
Ubezpieczenia międzynarodowe to złożone zagadnienie. 
Wiele firm i brokerów nie zdaje sobie w pełni sprawy z 
możliwości, jakie oferują. Włączenie do swojej oferty 
ubezpieczeń międzynarodowych to szansa dla brokerów, 
którzy chcą zapewnić swoim klientom wartość dodaną i 
wyróżnić się na tle konkurencji.
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Usługi ubezpieczeniowe świadczymy 
na rzecz małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw na całym świecie. Od 
lokalnych MŚP, stawiających pierwsze 
kroki na europejskim rynku, przez firmy 
chcące rozszerzyć swoją działalność, aż 
po duże, międzynarodowe korporacje.
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PrzykŁADOwy kLient: FirMA HAnDLOwA z seGMentU MŚP
Alpha to rodzinna firma handlowa, specjalizująca się w sprzedaży damskiej 
odzieży i obuwia. Zatrudnia 45 osób w 4 placówkach w trzech państwach 
europejskich, a jej obroty przekraczają 20 mln PLN rocznie. Spółka 
rozwinęła się szybko mimo trudności finansowych i wykupiła w AIG polisę 
opartą na zasadzie swobody świadczenia usług (ang. Freedom of Service, 
więcej informacji w dalszej części przewodnika). Zadecydowało o tym 
zapotrzebowanie na ubezpieczenie o prostej konstrukcji, które umożliwi  
dalszą swobodną ekspansję na rynki europejskie.

Dzięki naszej bezkonkurencyjnej, globalnej  
sieci świadczymy usługi również w tak 
odległych regionach jak: Aruba, Gruzja, 
Grenada, Makau i Uzbekistan. Możemy także 
zapewnić lokalną ochronę ubezpieczeniową w 
263 państwach i na terytoriach podlegających 
ich jurysdykcji.  Naszą ofertę dopasowujemy 
do potrzeb każdego z sektorów biznesowych. 
Wszystkie te elementy współtworzą bardzo 
duży rynek docelowy dla brokerów 
ubezpieczeniowych. Możemy pomóc Państwu 
wykorzystać jego potencjał. 

PrzykŁADOwy kLient: HUrtOwniA z seGMentU MŚP 
Beta to hurtownia produktów konsumenckich, zatrudniająca 145 osób w 3 
placówkach, 1 zakładzie produkcyjnym i 2 magazynach, zlokalizowanych 
w 5 państwach europejskich. Jej obroty sięgają 210 mln EUR rocznie.  Firma 
stale się rozwija, dokonując przejęć. Wysoko ceni sobie usługi zarządzania 
polisami i obsługi szkód, świadczone przez AIG na rynkach lokalnych. Dużą 
wartość dla spółki niesie również możliwość korzystania z tzw. podwójnych 
rozwiązań AIG. Polegają one na wystawianiu polisy generalnej, opartej na 
zasadzie swobody świadczenia usług, powiązanej z polisami lokalnymi, które 
zapewniają ochronę ubezpieczeniową dużym przedstawicielstwom firmy w 
poszczególnych państwach europejskich. 

PrzykŁADOwy kLient: ŚreDnieJ wieLkOŚci 
PrzeDsiĘBiOrstwO PrODUkcyJne  
Gamma jest producentem artykułów spożywczych na rynki  
Ameryki Północnej i Południowej, Europę i Afrykę.  
W Ameryce Południowej, Europie, Azji i Afryce ma 15  
zakładów produkcyjnych i 14 centrów dystrybucji. Zespół ds.  
ryzyka w spółce Gamma jest świadomy możliwości wystąpienia  
wielu niekorzystnych zdarzeń na rynku lokalnym i za granicą,  
dlatego ceni nasze doświadczenie i wiedzę o wszystkich  
rynkach, na których działa firma. 

PrzykŁADOwy kLient: MiĘDzynArODOwA FirMA 
kOnsULtinGOwA
Delta to międzynarodowa firma zajmująca się doradztwem w zakresie 
zarządzania, technologii i outsourcingu. Zatrudnia ponad 2 tys. 
osób i obsługuje klientów w ponad 10 państwach. Firma ceni naszą 
międzynarodową sieć i zapewniany przez nią dostęp do wiedzy 
o ryzyku związanym z prowadzeniem działalności na rynkach 
międzynarodowych, jak również nasze szerokie doświadczenie 
w obsłudze roszczeń. Spółka ma świadomość, że jej oddziały 
zagraniczne objęte są ochroną na warunkach dostosowanych 
do rynków, na których prowadzą działalność, a  kontrola kwestii 
ubezpieczeniowych jest możliwa z poziomu centrali.
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AIG to międzynarodowa firma 
ubezpieczeniowa o wiodącej pozycji 
na świecie. Dysponujemy największą 
globalną siecią spośród wszystkich 
ubezpieczycieli, a w większości  
państw działamy od ponad 50 lat.
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Program CMP (ang. Controlled Master 
Programme) zapewnia klientom wszystkie  
korzyści w zakresie compliance i obsługi 
roszczeń, gwarantowane przez lokalnie 
wystawione polisy. Jednocześnie umożliwia 
dyrektorom finansowym oraz risk managerom 
większą kontrolę, spójność i łatwiejsze 
zarządzanie.

swOBODA ŚwiADczeniA UsŁUG 
(AnG. FreeDOM OF service)
Jedna polisa ubezpieczeniowa dla firm 
prowadzących działalność na rynku 
UE i jeden punkt kontaktu w państwie 
macierzystym klienta.

POLisy wystAwiAne LOkALnie w 
kAŻDyM krAJU
Domyślne rozwiązanie w przypadku wielu  
firm prowadzących działalność za granicą.

cOntrOLLeD MAster PrOGrAMMe (cMP)
Globalny program ubezpieczeniowy,  
łączący lokalnie wystawiane polisy z kontrolą  
na poziomie centrali.

W 2012 roku wystawiliśmy ponad 30 tys. lokalnych polis 
ubezpieczeniowych na całym świecie na rzecz międzynarodowych 
klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zaoferować 
firmom trzy różne warianty ochrony w ramach ubezpieczenia 
międzynarodowego, dostosowane do ich potrzeb i preferencji.
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POkAż ScenArIUSz >

zalety i wady lokalnie 
nabywanych polis 
ubezpieczeniowych
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< WrÓĆ DO fIlMU

zalety i wady lokalnie 
nabywanych polis 
ubezpieczeniowych

Wiele międzynarodowych firm, szczególnie mniejszych, zezwala 
swoim zagranicznym oddziałom na samodzielne zawieranie umów 
ubezpieczeniowych lokalnie. Takie rozwiązanie ma wiele zalet.

Oddziały zagraniczne firm muszą stosować się do przepisów 
obowiązujących w państwie, w którym prowadzą działalność. 
Zawieranie umów ubezpieczeniowych z lokalnymi 
ubezpieczycielami to gwarancja, że firma spełnia lokalne wymogi 
dotyczące polis i stosuje się do lokalnych przepisów.

Kolejną zaletą zawierania umów ubezpieczeniowych na rynkach 
lokalnych jest to, że firmy mogą potrzebować – ze względu 
na umowy ze swoimi klientami – polisy wystawionej przez 
ubezpieczyciela posiadającego lokalną licencję.  

Dzięki ubezpieczeniom zawieranym na rynku lokalnym, roszczenia 
obsługiwane będą w danym kraju, a świadczenia zostaną 
wypłacone bezpośrednio danemu oddziałowi firmy. Pozwala to 
również uniknąć problemów podatkowych, np. w sytuacji, jeżeli 
spółka matka musiałaby dokapitalizować oddział zagraniczny,  
aby pokryć konsekwencje finansowe szkody lub roszczenia.

Ubezpieczenia zawierane na rynku lokalnym to również 
gwarancja obsługi na miejscu, np. jeżeli potrzebne są  
zmiany w polisie, korekty lub jeżeli firma ma wątpliwości  
co do zakresu posiadanego ubezpieczenia.

Tego typu rozwiązania posiadają również swoje wady. Jeżeli 
wszystkie polisy wystawiane są oddziałom zagranicznym na ich 
rynkach lokalnych, może powstać dość duże zamieszanie – różne 
polisy, różne warunki, różni ubezpieczyciele, różne  
okresy ubezpieczenia.  

Takie „rozdrobienie” oznacza, że firma ma niewielką kontrolę nad 
warunkami zawieranych umów ubezpieczeniowych, a globalne 
monitorowanie roszczeń i płatności składek jest utrudnione.

Może to również oznaczać zróżnicowanie i rozbieżności w 
zakresach ochrony, limitach oraz zakresach usług dodatkowych w 
przypadku poszczególnych oddziałów firmy.

Nabywanie indywidualnych polis na całym świecie może też nie 
być najbardziej ekonomicznym sposobem zapewnienia firmie 
globalnej ochrony ubezpieczeniowej.

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu AIG możemy doradzić 
naszym brokerom i klientom, jak zbudować odpowiedni program 
ubezpieczeniowy. Jeżeli firma potrzebuje polisy wystawionej 
lokalnie, dysponujemy największą liczbą biur na całym świecie 
spośród wszystkich ubezpieczycieli. Możliwości lokalnego 
wystawiania polis dla zagranicznych oddziałów firm to jeden z 
elementów naszej przewagi konkurencyjnej.
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zalety i wady  
polis opartych  
o zasadę swobody 
świadczenia usług 
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zalety i wady  
polis opartych  
o zasadę swobody 
świadczenia usług 

Polisy bazujące na swobodzie świadczeniu usług (ang. FOS – 
Freedom of Service) to dobre rozwiązanie dla klientów, którzy 
chcą objąć ochroną ubezpieczeniową oddziały działające w 
Europie. Należy jednak rozważyć kilka kwestii przed zawarciem 
tego typu umowy.  

Zaletą niewątpliwie jest to, że polisa typu FOS to jeden dokument, 
który obejmuje ubezpieczeniem na tych samych warunkach 
oddziały firmy we wszystkich kwalifikujących się państwach 
europejskich. Dokument stanowi potwierdzenie ochrony 
ubezpieczeniowej, obejmującej wszystkie oddziały europejskie 
ubezpieczonego.      

Do polisy typu FOS przypisany jest jeden punkt kontaktu 
do zgłaszania szkód w państwie, w którym polisa została 
wystawiona.  

Jeśli chodzi o możliwość monitorowania polis ubezpieczeniowych, 
obejmujących oddziały firmy zlokalizowane w różnych 
państwach europejskich, klient, broker i ubezpieczyciel uzyskują 
dostęp do pełnych informacji o zawartych umowach.  

Płatności składek są scentralizowane – fakturowane i opłacane w 
jednym miejscu. Umowy FOS umożliwiają ograniczenie kosztów 
administracyjnych.

Z drugiej strony, należy zadbać o to, by określony dokument 
dotyczący warunków ubezpieczenia uwzględniał specyfikę rynku 
lokalnego (np. przepisy dotyczące ubezpieczeń OC w państwach 
UE). Kolejnym problemem jest to, że treść polisy w języku 
państwa, w którym została wystawiona, może nie zostać uznana 
za ważne potwierdzenie posiadania ochrony ubezpieczeniowej 
w innych krajach.  

Oznacza to, że w celu potwierdzenia ochrony niezbędne  
może okazać się tłumaczenie, co dodatkowo zwiększy  
koszty związane z umową.

Polisa typu FOS nie obejmuje też dodatkowych kosztów lokalnych 
ekspertyz, jakie mogą okazać się niezbędne w procesie obsługi 
szkód powstałych za granicą.

Centralizacja w państwie, w którym wystawiono polisę 
FOS, oznacza również, że na rynku lokalnym nie będzie 
żadnych związków formalnych z klientem czy z towarzystwem 
ubezpieczeniowym.

Podobnie w przypadku centralizacji płatności składek – zawarcie 
umowy FOS oznacza, że broker lub klient będzie musiał 
nadzorować dokonywanie płatności z tytułu ubezpieczenia, 
uiszczanych przez lokalny oddział.

Choć celem jest ograniczenie kosztów administracyjnych,  
w rzeczywistości mogą one wzrosnąć, w przypadku gdy 
niezbędne okażą się dodatkowe usługi wykraczające poza  
zakres scentralizowanej umowy typu FOS.

Polisy na bazie swobody świadczenia usług mogą również 
okazać się nieodpowiednie dla niektórych obszarów 
biznesowych (np. w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, 
gdzie lepszym rozwiązaniem są polisy wystawiane lokalnie – ze 
względu na ścisłe wymogi o charakterze lokalnym).  

Dzięki szerokiemu doświadczeniu AIG w zakresie ubezpieczeń 
międzynarodowych, możemy pomóc zbudować i wdrożyć 
odpowiedni program, odpowiadający potrzebom i preferencjom 
danego klienta.  Jeżeli polisa oparta na swobodzie świadczenia 
usług okaże się odpowiednim rozwiązaniem, możemy wystawić ją 
klientowi w każdym z europejskich biur naszej sieci. 
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zalety i wady 
Programów 
Międzynarodowych 
(cMP – controlled 
Master Programme)

CMP – Controlled Master Programme to globalny program 
ubezpieczeniowy, łączący korzyści płynące z polis wystawianych 
lokalnie oraz zalety centralnej koordynacji i kontroli. AIG to 
światowy lider w zakresie oferowania tego typu programów. 

Dzięki największej na świecie sieci ubezpieczeniowej, polisy 
są zazwyczaj wystawiane lokalnie przez pracowników AIG, 
posiadających szeroką wiedzę o obowiązujących przepisach. 
To gwarancja spełnienia przez klienta wszelkich niezbędnych 
wymogów. Dokumenty wystawiane są w języku lokalnym przez 
AIG i stanowią potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.

Mimo globalnego charakteru programu roszczenia są 
obsługiwane i rozliczane lokalnie – przez biura AIG.  

Lokalne biura AIG obsługują również klientów w zakresie 
wprowadzania zmian w polisie i odpowiadania na zapytania o 
zakres ubezpieczenia. Wszelkie problemy związane z obsługą, 
np. opóźnienia w wystawianiu polis dla oddziałów z danego 
kraju, są monitorowane i mogą zostać wyeliminowane. Umożliwia 
to świadczenie usług na wysokim poziomie na rzecz wszystkich 
jednostek organizacyjnych klienta.

Dzięki programowi CMP dyrektor finansowy lub risk manager 
wieszą dokładnie, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej 
dostępny jest w poszczególnych państwach. Umożliwia to 
zachowanie spójnej ochrony w całej firmie.

Dyrektorzy finansowi i risk managerowie wiedzą, który 
z licencjonowanych partnerów AIG, zapewnia ochronę 
ubezpieczeniową zagranicznym oddziałom spółki.

Wystawianie polis przebiega sprawniej, a daty odnowienia są 
ujednolicone, co ułatwia zarządzanie umowami i monitorowanie 
składek. Pojedynczy punkt kontaktu w AIG usprawnia ogólne 
zarządzanie i koordynację programu globalnego.  Wszystkie 
wymienione wyżej elementy sprawiają, że dyrektorzy finansowi 
i risk managerowie mają aktualne informacje o rozliczonych i 
nierozliczonych roszczeniach, przyczynach ich powstania oraz 
płatnościach składek.  

Program o konstrukcji scentralizowanej to znaczne oszczędności 
w porównaniu z modelem indywidualnego zawierania 
pojedynczych umów ubezpieczeniowych przez oddziały 
zagraniczne.

Istotną kwestią jest to, że program CMP wymaga poświęcenia 
czasu przez brokera, klienta i ubezpieczyciela na przygotowanie, 
aby powyższe korzyści stały się faktem. AIG jest jednym z 
wiodących międzynarodowych ubezpieczycieli, o ponad 
60-letnim doświadczeniu na rynku. Jesteśmy ekspertami w 
zakresie doradztwa brokerom i klientom w procesie wdrażania 
skutecznie działającego programu miedzynarodowego 
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W 2012 roku AIG wystawiło ponad 30 tys. 
lokalnych polis ubezpieczeniowych na całym 
świecie dla międzynarodowych klientów. Mamy 
ponad 60 lat doświadczenia w sprzedaży 
ubezpieczeń międzynarodowych, największą w 
branży sieć o zasięgu globalnym i zatrudniamy 
ponad 9 tys. pracowników w 345 biurach. 
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nAJwiĘkszA nA Świecie sieĆ 
UBezPieczeniOwA
Mamy więcej biur na całym świecie 
niż jakiekolwiek inne towarzystwo 
ubezpieczeniowe. Tym samym 
zachowujemy większą kontrolę nad 
usługami świadczonymi na rzecz 
naszych klientów. Zapewniamy 
prawidłowe wystawianie polis, 
spójność i niezawodność 
świadczonych usług oraz lokalne 
wsparcie w przypadku roszczeń, 
którego potrzebują Państwa klienci.

UsŁUGi ŚwiADczOne nA 
cAŁyM Świecie
Nasze spółki stowarzyszone 
posiadają stosowne licencje i 
uprawnienia, umożliwiające 
sprzedaż polis ubezpieczeniowych 
w ponad 160 państwach 
i jurysdykcjach. Ochronę 
ubezpieczeniową możemy 
również zapewniać w ponad 130 
państwach i jurysdykcjach przez 
sieć współpracujących z nami 
ubezpieczycieli lokalnych.

UBezPieczenie OD 
wszystkicH rODzAJÓw 
ryzykA
AIG słynie z szerokiej oferty 
ubezpieczeń – jednej z najszerszych 
w branży ubezpieczeniowej. Dzięki 
niej jesteśmy w stanie zaspokoić 
wszelkie potrzeby ubezpieczeniowe 
klientów na całym świecie.

znAJOMOŚĆ rynkU 
LOkALneGO i AnALizA 
ryzykA nA POziOMie 
LOkALnyM
Każda firma działająca na wielu 
rynkach zagranicznych musi podjąć 
ważną decyzję: czy zawierać 
lokalne umowy ubezpieczeniowe, 
obejmujące indywidualną ochroną 
oddziały w poszczególnych 
państwach? Nasi eksperci w zakresie 
ubezpieczeń międzynarodowych 
wykorzystają swoje umiejętności 
i wiedzę o rynku lokalnym, aby 
wspólnie z klientem znaleźć 
odpowiedź na to pytanie.

LOkALne wsPArcie w 
zAkresie rOszczeń
Jesteśmy wiodącym na świecie 
międzynarodowym ubezpieczycielem, 
obsługującym tysiące roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń międzynarodowych i 
wypłacającym ponad 3,5 mln EUR 
odszkodowań dziennie. Dzięki naszej 
globalnej sieci AIG zapewnia wsparcie 
klientom w przypadku szkody w 
dowolnej części świata.

GLOBALnA AnALizA 
rOszczeń
Nasi międzynarodowi 
klienci mogą monitorować 
roszczenia poprzez IntelliRisk 
– udostępnianą przez AIG 
platformę do monitorowania 
roszczeń, dostępną 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki 
niej mogą śledzić wypłacone 
odszkodowania i nie zamknięte 
roszczenia oraz ustalać 
najczęstsze, powtarzające się 
przyczyny szkód w skali całej 
firmy.

Biura AIG na całym świecie 
zapewniają naszym klientom 
profesjonalne usługi na poziomie 
lokalnym, wszechstronną 
znajomość lokalnego rynku 
ubezpieczeniowego, biegłość 
w zakresie obowiązujących 
przepisów oraz lokalne  
wsparcie w przypadku 
wystąpienia szkody.

MOnitOrOwAnie skŁADek
Dzięki dostępowi do globalnych 
raportów, umożliwiających 
monitorowanie składek na potrzeby 
zarządzania ryzykiem, dyrektorzy 
finansowi mogą śledzić przepływ 
płatności z tytułu ubezpieczeń w 
całej firmie. Dzięki temu wiedzą, czy 
wszystkie składki w poszczególnych 
państwach zostały opłacone.

sPÓJne zArzĄDzAnie 
ryzykieM 
Sprawnie przekazujemy informacje 
dotyczące ryzyka bezpośrednio do 
Państwa klientów na całym świecie, 
korzystając z naszej globalnej 
sieci. Jeżeli potrzebne okażą się 
bezpośrednie konsultacje, zapewnią 
je nasi międzynarodowi eksperci.

OFertA DLA 
DUŻycH kLientÓw 
kOrPOrAcyJnycH  
Duzi klienci korporacyjni mogą 
być pewni, że ich ochronę 
ubezpieczeniową zapewnia 
doświadczona firma o 
najwyższych standardach – 
AIG ubezpiecza ponad 75% 
spółek z listy 500 Financial 
Times.

PrODUkty DeDykOwAne 
rynkOM eUrOPeJskiM 
Nasz podstawowy produkt, 
zapewniający międzynarodową ochronę 
ubezpieczeniową dla firm, które dopiero 
wchodzą na rynki europejskie to umowa 
oparta na zasadzie swobody świadczenia 
usług. Korzyści wynikające z wyboru tego 
rozwiązania to możliwość ubezpieczenia 
firmy w jednym  z największych na 
świecie, globalnych towarzystw 
ubezpieczeniowych oraz prostota 
działania produktu – firma zyskuje ochronę 
ubezpieczeniową na terenie Europy w 
ramach jednej polisy.  

Mamy odpowiednich ludzi, o odpowiedniej wiedzy  
i w odpowiednich lokalizacjach. Jesteśmy wszędzie tam,  
gdzie potrzebują nas Państwa klienci.
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Szeroka wiedza o ubezpieczeniach międzynarodowych 
pomaga nam skutecznie wspierać Państwa w zakresie 
tego typu produktów przed pozyskaniem klienta, jak i w 
ramach obsługi posprzedażowej. zapewniamy wsparcie 
o charakterze technicznym, pomoc w dystrybucji, 
wsparcie w zakresie zgodności z przepisami, jak również 
bezkonkurencyjną likwidację szkód. Proces sprzedaży  
i obsługi produktu został zaprojektowany tak, aby  
każdy z Państwa mógł zawrzeć i utrzymać jak  
największą liczbę polis międzynarodowych.
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Mogą Państwo skorzystać również 
ze wsparcia naszych lokalnych 
przedstawicieli ds. ubezpieczeń 
międzynarodowych, zatrudnionych 
w każdym zespole produktowym 
we wszystkich europejskich biurach. 
Oferujemy również indywidualne 
szkolenia, aby pomóc Państwu 
w pełni wykorzystać możliwości 
związane z ubezpieczeniami 
międzynarodowymi.

wsparcie w  
zakresie sprzedaży  
i marketingu

Mamy więcej biur na całym świecie 
niż jakiekolwiek inne towarzystwo 
ubezpieczeniowe. Tym samym 
zachowujemy większą kontrolę nad 
usługami świadczonymi na rzecz 
naszych klientów. Zapewniamy 
prawidłowe wystawianie polis, 
spójność i niezawodność 
świadczonych usług oraz lokalne 
wsparcie w przypadku roszczeń, 
którego wymagają Państwa klienci.

Przedsprzedażowe 
wsparcie techniczne

Nieustannie podnosimy 
standard oferowanej ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach 
ubezpieczeń międzynarodowych, 
aby nasza oferta odpowiadała 
potrzebom Państwa klientów w 
każdym miejscu na świecie. Dzięki 
temu nasi partnerzy mogą być 
pewni, że w przypadku wystąpienia 
szkody u jednego z klientów, nasz 
doświadczony zespół likwidatorów 
z jednego z 345 biur na całym 
świecie doradzi ubezpieczonemu i 
przeprowadzi go przez cały proces.

Bezproblemowe 
bezpieczeństwo

Nie istnieje uniwersalny sposób 
przygotowania programu 
międzynarodowego. Musi on 
przede wszystkim odzwierciedlać 
indywidualne potrzeby i preferencje 
danej firmy. Należy również 
dostosowywać go regularnie 
do zmieniających się potrzeb 
przedsiębiorstwa i warunków 
panujących na światowych rynkach. 
Zapewniamy wsparcie Państwu 
i Państwa klientom, pomagając 
opracować programy ubezpieczeń, 
które przyniosą oczekiwane efekty – 
od standardowych, uproszczonych 
opcji, po bardziej złożone i 
zindywidualizowane rozwiązania.

Dostosowanie 
ubezpieczenia 
międzynarodowego 
do indywidualnych 
potrzeb

Niezależnie od tego, w której 
części świata Państwa klient zgłosi 
roszczenie, może liczyć na wsparcie 
jednego z naszych pracowników. 
Oznacza to sprawniejszą obsługę 
oraz szybsze rozliczanie roszczeń, 
ponieważ odszkodowania 
przekazywane są bezpośrednio do 
zagranicznego oddziału klienta. To 
korzyści, które pozytywnie wpłyną na 
Państwa wizerunek w oczach klienta.

nasze 
doświadczenie w 
likwidacji szkód

Z naszego doświadczenia 
wynika, że po zawarciu umowy 
ubezpieczenia międzynarodowego 
zdecydowana większość polis 
wykupionych przez firmy z segmentu 
MŚP jest przedłużana z roku na rok i 
wymaga mniejszego zaangażowania 
ze strony brokera i ubezpieczyciela. 
Jest więc to atrakcyjne, odnawialne 
źródło dochodu.

Długotrwałe  
źródło przychodów
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Zawarcie indywidualnych 
umów ubezpieczeniowych w 
każdym państwie zapewnia 
ochronę ubezpieczeniową 
licencjonowanego towarzystwa 
ubezpieczeniowego, a sama 
umowa dostosowana jest do 
obowiązujących na rynku 
lokalnym praktyk i wymogów. 

Niemniej jednak poszczególne 
polisy i towarzystwa 
ubezpieczeniowe są niezależne 
od siebie, brak jest więc kontroli 
na poziomie centralnym. Ten 
sposób zawierania umów może 
również nie być najbardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem. 
Właściwie przygotowany 
program CMP zapewnia 
zagranicznym oddziałom firmy 
zarówno lokalną, jak i globalną 
ochronę ubezpieczeniową.

z naszego doświadczenia wynika, że większość 
zastrzeżeń klientów wynika z wątpliwości co do 
przepisów obowiązujących na poszczególnych rynkach 
lokalnych, zgodności z nimi oraz ceny ubezpieczenia. 
Mogą również nakładać się na to niejasności dotyczące 
różnych opcji i wsparcia w zakresie obsługi roszczeń. 
Powyższe argumenty można skutecznie odeprzeć.
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ŁAtwieJ BĘDzie 
zLeciĆ ODDziAŁOM 
zAGrAnicznyM 
wykUPienie 
UBezPieczeniA, DLAczeGO 
wiĘc POwinieneM 
zDecyDOwAĆ siĘ nA 
PrOGrAM cMP?

Wdrożenie programu 
międzynarodowego pociąga 
za sobą koszty. Koszty wstępne 
związane z indywidualnymi 
polisami lokalnymi mogą 
wydawać się niższe, ale w 
długim okresie niezbędne 
może okazać się poniesienie 
dodatkowych kosztów 
związanych z utrzymaniem 
zgodności lub usługami 
takimi jak lokalne ekspertyzy i 
tłumaczenia.

Koszty związane z programami 
międzynarodowymi wynikają 
m.in. ze złożoności procesu ich 
wdrożenia oraz konieczności 
posiadania odpowiedniego 
poziomu wiedzy, niezbędnej 
do ich efektywnego 
przygotowania. 

skŁADki zA PrOGrAM 
cMP sĄ zByt wysOkie

Można zdecydować się 
na jedną globalną polisę 
ubezpieczeniową, wystawioną 
w państwie macierzystym 
spółki, która zapewnia ochronę 
przez ryzykiem we wszystkich 
państwach, w których spółka 
prowadzi działalność. 
Decydując się jednak na 
taką formę ubezpieczenia, 
ubezpieczający powinien  
być w pełni świadomy pułapek, 
w jakie może wpaść, jeżeli  
nie posiada polisy wystawionej 
lokalnie, związanych np. 
ze zgodnością z prawem 
lokalnym, podatkami, 
dowodami zawarcia 
ubezpieczenia czy  
zakresem ochrony.

DLAczeGO nie MOGĘ 
wykUPiĆ JeDneJ 
GLOBALneJ POLisy?

Czy w ramach oferty 
konkurencja zapewnia lokalną 
ochronę ubezpieczeniową 
przez firmy zarejestrowane 
w danym państwie, dzięki 
czemu można mieć pewność, 
że rozwiązanie jest zgodne 
z lokalnymi praktykami i 
obowiązującymi przepisami? 

Czy ubezpieczenie 
zapewniane jest przez 
międzynarodowe towarzystwo 
ubezpieczeniowe o wiodącej 
pozycji na świecie, które 
świadczy profesjonalne usługi 
na najwyższym poziomie i 
gwarantuje wsparcie na  
całym świecie? 

Czy oferta gwarantuje 
dostęp do jednego punktu 
kontaktu zapewniającego 
sprawne zarządzanie? Czy 
ubezpieczyciel ma dostęp 
do 9 tys. likwidatorów w 345 
biurach na całym świecie, 
którzy zapewnią wsparcie w 
przypadku wystąpienia szkody 
w dowolnym regionie świata?

OtrzyMALiŚMy  
tAńsze OFerty
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Silne trzęsienie ziemi, tsunami i awaria reaktora 
nuklearnego spowodowały największy kryzys w 
Japonii od wybuchu wojny, powodując śmierć 
tysięcy osób, wszechobecne zniszczenia, rujnując 
domy i siedziby firm. Nasi pracownicy dostarczyli 
ciężarówkami, kurierami i prywatnymi samolotami 
tysiące ton zapasów jedzenia, wody i paliwa 
do różnych miejsc w regionie. System Informacji 
Geograficznej pomógł odpowiednio rozplanować 
przydział zasobów, by w pierwszej kolejności 
dotarły do miejsc, gdzie były najbardziej potrzebne. 
Likwidatorzy wyposażeni byli w tablety, aby proces 
likwidacji przebiegał jak najsprawniej.

trzĘsienie zieMi w JAPOnii

Generator wykorzystywany w zakładzie naszego 
międzynarodowego klienta w Australii uległ poważnej 
awarii. Firma miała problem ze znalezieniem 
odpowiednio wykwalifikowanego eksperta, więc 
naprawy mogły zająć nawet kilka miesięcy, co 
miałoby znaczny wpływ na jej działalność. Nasze 
zespoły likwidatorów z Londynu i z Melbourne 
skontaktowały się z konsultantem, który miał 
doświadczenie z podobną szkodą, która wystąpiła u 
innego klienta z Wielkiej Brytanii. Usługi konsultanta 
zostały polecone naszemu klientowi. Poniesienie 
dodatkowych kosztów wynajęcia eksperta z Wielkiej 
Brytanii w przypadku szkody z Australii było 
zdecydowanie dobrym wyborem, biorąc pod uwagę 
znaczne skrócenie przestoju w zakładzie klienta.

Przedstawione przykłady 
roszczeń w ramach ubezpieczeń 
międzynarodowych oparto na faktach. 
Przedstawiają korzyści, jakie płyną 
z dostępu do odpowiednich ludzi o 
odpowiedniej wiedzy – tam, gdzie 
potrzebuje tego klient.  
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AUstrALiJski GenerAtOr  

Po intensywnych opadach zalanie hotelu naszego 
międzynarodowego klienta było jedynie kwestią czasu.  
Zorganizowaliśmy kontrolowane zalanie obszarów 
piwnicznych, aby ograniczyć do minimum uszkodzenia 
fundamentów. Po ustąpieniu fal powodziowych 
znaczna część hotelu pokryta była błotem zmieszanym 
ze ściekami.  Należało działać jak najszybciej, 
ponieważ odpowiedni sprzęt był rozchwytywany 
na rynku przez inne firmy, które również poniosły 
straty.  Zorganizowaliśmy natychmiastową wizytę 
firmy specjalizującej się w usuwaniu zniszczeń, a 
hotel naszego klienta został całkowicie oczyszczony, 
odkażony, wyremontowany i ponownie otwarty  
jako pierwszy w regionie.

HOteL w czecHAcH 
Duże możliwości w zakresie likwidacji 
szkód w skali międzynarodowej 
zapewnia 9 tys. likwidatorów 
zatrudnionych w 345 biurach. Dostęp 
do nich okazał się mieć decydujące 
znaczenie dla wielu klientów, którzy 
stanęli w obliczu klęski żywiołowej.

FiLM OnLine: POMOc  
kLientOM i sPOŁecznOŚciOM  
PO kAtAstrOFie

Pożar w zbiornikach należących do zakładu 
położonego w Hiszpanii, należącego do pewnej 
międzynarodowej firmy, spowodował eksplozję i 
duży wyciek toksycznych chemikaliów do pobliskiej 
rzeki. Tysiące osób pozbawiono dostępu do wody, 
a przeciwko naszemu międzynarodowemu klientowi 
wniesiono pozew. Niezwłocznie przeprowadzono 
akcję usuwania zanieczyszczeń i wykorzystano lokalną 
polisę oraz polisę główną. W międzyczasie nasi 
eksperci skontaktowali się z władzami i wynegocjowali 
ugodę na kwotę niższą o wiele milionów euro od 
pierwotnie żądanego odszkodowania. Cały proces 
odbył się przy minimalnym zakłóceniu działalności firmy.

zAnieczyszczenie ŚrODOwiskA

cAŁODOBOWA GlOBAlnA AnAlIzA rOSzczeŃ PrzY POMOcY IntellIrISk  DOWIeDz SIĘ WIĘceJ >

JAKIE SĄ 
MOŻLIWOŚCI 
SPRZEDAŻY?

KIM SĄ KLIENCI 
DOCELOWI?

KONSTRUKCJA 
UBEZPIECZEŃ 
MIĘDZYNARODOWYCH

REALNE WSPARCIE 
OFEROWANE 
BROKEROM PRZEZ AIG

PRZYKŁADY 
ROSZCZEŃ

JAK ODPOWIADAĆ 
NA ARGUMENTY 
KLIENTÓW?

KONSTRUKCJA 
UBEZPIECZEŃ 
MIĘDZYNARODOWYCH
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AIG EUROPE LIMITED
AIG Europe Limited Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce Saski Point 
Ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa 
Tel: 22 528 51 00 
Mail: multinationals@aig.com

www.aig.com

American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje klientów w ponad 130 krajach. Spółki 
z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na świecie sieci działających 
w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto spółki z grupy AIG są jednymi z wiodących dostawców ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń 
emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio.

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, życiowe, emerytalne oraz prowadzących 
ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American International Group, Inc. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.aig.com. Usługi 
ubezpieczeniowe są świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone American International Group, Inc. W Europie głównym dostawcą ubezpieczeń 
jest AIG Europe Limited. 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 z niego 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 reprezentowana przez AIG Europe Limited Spolka z ograniczona odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
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Pakiet do  
zarządzania  
ryzykiem

Roszczenia Międzynarodowe

Pakiet do zarządzania ryzykiem IntelliRisk Advanced zapewnia 
szczegółowe informacje o roszczeniach oraz narzędzia 
umożliwiające ich proaktywne monitorowanie i generowanie 
raportów na żądanie.
Przeglądanie prezentowanych łącznie informacji o szkodach z wszystkich państw, w których firma 
prowadzi działalność*. Dostęp do informacji szczegółowych o poszczególnych roszczeniach 
i przeglądanie informacji finansowych, prezentowanych w wielu walutach. Wybór wielu 
standardowych szablonów raportów z licznymi opcjami filtrowania lub możliwość stworzenia i 
zapisania własnych raportów oraz eksportu wyników do Microsoft® Excel®.

Pełne wsparcie dla IntelliRisk Advanced zapewnia dedykowane Centrum Pomocy i zespół 
doświadczonych specjalistów ubezpieczeniowych. Dane z ponad 30 państw aktualizowane 
są codziennie (pozostałe państwa – co miesiąc).

* Dostęp do danych o szkodach może zależeć od programu ubezpieczeniowego oferowanego przez podmioty  
 wchodzące w skład grupy AIG. Generalnie jednak dane dotyczące ubezpieczeń majątkowych dostępne są dla ok.  
 100 państw na całym świecie.

IntelliRisk® Advanced 

Panel użytkownika
Panel w czytelny sposób  
przedstawia przegląd informacji 
o szkodach i rozliczeniach. 
Wyszukiwanie roszczeń, szybki 
dostęp do ostatnio przeglądanych 
danych. Indywidualne dostosowanie, 
dynamiczna aktualizacja i 
odświeżanie danych wyświetlanych 
na ekranie. Możliwość przejścia do 
danych szczegółowych.

Zaawansowane wyszukiwanie i zapytania 
Te funkcje pozwalają w bardziej 
szczegółowy sposób wyszukiwać 
informacje o roszczeniach i 
szkodach. Stworzone zapytania 
można zapisać, aby ułatwić 
wyszukiwanie w przyszłości. Dane 
z całego świata są prezentowane 
w głównych walutach, a wyniki 
wyszukiwania można eksportować 
do Excela na potrzeby przyszłych 
raportów generowanych na żądanie.

Funkcjonalność
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IntelliRisk® Advanced
Funkcjonalność cd.

Modyfikowalny wygląd
Dzięki funkcji dostosowania można 
tworzyć spersonalizowane szablony 
zapytań, składające się z wielu 
modyfikowalnych pól. Układy 
można zapisać do późniejszego 
wykorzystania, można też udostępnić 
je innym użytkownikom. Można 
zapisać do 50 utworzonych 
szablonów.

Quick Status Report
Szybki raport, który przedstawia 
ogólne informacje o szkodach i 
sytuacji finansowej.

Biblioteka Raportów
Biblioteka Raportów zawiera standardowe 
raporty, które można generować w formacie 
PDF i/lub Excel. Raporty mogą być generowane 
jednorazowo, lub automatycznie co miesiąc/
kwartał/półrocze/rok. Przy pomocy różnych 
filtrów można dostosować, a nawet segmentować 
i podzielić wybrane raporty. Raporty można 
wyświetlać na ekranie, zapisać je w bibliotece lub 
przesłać przez e-mail do innych użytkowników, 
dołączając do wiadomości dowolną treść.

IntelliRisk® Services
+44 (0)800 4242 7847 (UK) 

+1 973 402 2802 (International) 
rmishc@aig.com
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The advantages and disadvantages of locally 
Purchased insurance policies 
 
Many multinational businesses particularly smaller ones let their overseas operations buy their own 
insurance locally and there are several advantages to this. 
 
Businesses’ overseas operations must comply with their host country’s regulations and this is a big concern 
for many companies.  Arranging their overseas insurance with local insurers ensures that the company 
follows the necessary insurance rules and regulations for each territory they operate in. 
 
Another advantage of buying local insurance policies is that the business may need a local policy issued by 
a locally licensed insurer for contractual reasons with their own clients.   
 
Local insurance also means that claims are handled locally and paid directly to the local business.  This also 
avoids taxation issues that can arise without local insurance, when the parent company may need to inject 
capital into the overseas business that suffered the loss. 
 
Local insurance also means local service for instance local policy changes, mid term adjustments and cover 
queries. 
 
But there are some disadvantages too.  Having all of its overseas insurances purchased locally, can be very 
fragmented, with different policies, different insurers and different renewal dates.   
 
And this fragmentation means that the business has and little control over its global insurance arrangements, 
and no clear overview of its global claims and premium payments. 
 
It can also means varied and inconsistent levels of insurance coverage and service across the businesses 
operations. 
 
And finally buying individual policies throughout the world may not be the most cost effective method of 
purchasing global insurance cover. 
 
With our deep multinational knowledge and experience we can guide our brokers and clients about the right 
insurance structure for any particular business.  For companies requiring individual local policies, we have 
more owned offices worldwide than any other insurer, and issuing local policies for clients’ overseas 
businesses is one of our major strengths. 


Multinational Building Blocks Script 
 


A broker guide to selling multinational insurance 







 
This material was produced for use within the United Kingdom. AIG Europe Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA number 202628). This 
information can be checked by visiting the FSA website (www.fsa.gov.uk/Pages/register). Registered in England: company number 1486260.  
Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB. 


 


 


www.aig.com 


The advantages and disadvantages of FOS policies 
 
A Freedom of Services policy can be a very effective entry point for clients to cover their European 
operations – but there are several factors to think about when considering an FOS policy.   
 
On the plus side an FOS policy is a single policy wording covering all eligible European countries with 
consistent policy terms and conditions.  This single document evidences cover for all of the insured’s 
European companies.       
 
An FOS policy will have a single claims contact in the country where the policy is issued for reporting losses.   
 
In terms of having an overview of its European insurances, client, broker and insurer will all have full 
knowledge of the European placement.   
 
Premium payments are centralised with one central billing and payment point and administrative costs can 
be reduced by a standard FOS offering. 
 
On the other hand, care needs to be taken that the single policy wording includes specific local market 
conditions (such as liability insurance law in EU countries).  Also a single policy in the language of the 
country it was issued in, may not be acceptable for evidencing cover in other countries.   
 
This means that translation costs could be incurred for certification purposes, adding to the overall servicing 
costs. 
 
An FOS policy will not include the additional costs of any local claims expertise necessary to handle the 
clients’ overseas claims. 
 
Also, by centralising the relationship in the country of issue, an FOS policy means there is no engagement or 
relationship at a local country level with client or insurance company. 
 
Similarly, by centralising premium payments an FOS policy means that the broker or client must coordinate 
the insurance payments from the client’s local businesses. 
 
And although administration costs may be reduced, they can actually increase when additional services 
outside of the centralised parameters of an FOS are required. 
 
A final footnote is that Freedom of Services policies may not be suitable for all lines of business (such as 
motor for example, where a local policy approach may be better because of strict local regulatory 
requirements).   
 
The breadth and depth of our multinational expertise means that we can help select and implement the right 
multinational insurance structures to reflect the needs and preferences of the individual client.  Where a 
Freedom of Services policy is the right solution we can issue FOS policies for clients throughout our network 
of European offices.  
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The advantages and disadvantages 
of a Controlled Master Programme 
  
A Controlled Master Programme is a global insurance programme that can deliver the benefits of locally 
issued policies as well as the advantages of central coordination and control.  AIG are world leaders in 
providing these programmes.  
 
With the world’s largest owned insurance network, local policies will usually be issued by local AIG staff, with 
in depth knowledge of local laws and regulations to ensure clients are fully compliant.  These AIG issued 
documents, provide evidence of insurance (in the local language) for contractual purposes. 
 
Even though it’s part of a global programme, local claims are handled and paid locally, by the local AIG office.   
 
In the same way, the client’s local servicing needs such as policy changes and cover enquiries are taken 
care of by our local AIG office.  Also any shortfalls in servicing performance, such as delays in issuing a 
country’s policies, can be tracked and remedied, meaning more consistent service levels across the client’s 
business. 
 
With a CMP the client’s FD or Risk Manager can see exactly what covers are in place in different countries, 
helping achieve consistency of coverage across their operation. 
 
FDs and Risk managers have the reassurance of knowing which licensed AIG company is providing the 
insurance at each of their overseas locations. 
 
Policies can be streamlined, renewal dates aligned simplifying administration and premium tracking.  While a 
central AIG contact enhances the overall administration and coordination of the global programme.  All of 
this means that FDs and Risk managers can have a clear overview of paid and outstanding claims, causes 
of claims and premium payments.   
 
Finally the efficiencies of a centrally arranged programme can deliver premium savings over the piecemeal 
purchases of individual insurance policies by the client’s overseas companies. 
 
An essential consideration is that a CMP requires an investment in time and preparation by broker, client and 
insurer to set up and deliver these benefits.  As one of the world’s leading multinational insurers, which over 
60 years’ experience we are masters at guiding brokers and clients through the process of implementing an 
effective Controlled Master Programme.  
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