
 

Wiadomości dla Klientów i Brokerów AIG – Polska 

Mamy nadzieję, że zainteresują Państwa przygotowane przez nas artykuły. W tym wydaniu mamy 

przyjemność zaprezentować relację z uroczystego zakończenia tegorocznej edycji Akademii AIG. 

Jednocześnie zachęcamy do przeczytania artykułów na temat aspektów współpracy z firmami 

ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce w formie oddziału. Przygotowaliśmy także artykuły na temat  

Cargo i sektora budowlanego. 

 

Relacja z uroczystości zakończenia I Edycji Akademii AIG Leadership  

21 listopada w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia 

Akademii AIG Leadership. 

 

Zaprosiliśmy wszystkich uczestników pierwszej edycji  

i menedżerów z firm brokerskich. Naszymi specjalnymi 

gośćmi byli George Stratts – AIG Global Property Head, 

Christos Adamantiadis – AIG East Zone MD i Graeme 

Owens – AIG East Zone Property Product Head. 

Gospodarzami uroczystości byli  Agnieszka Żołędziowska-

Kulig Dyrektor Generalny polskiego oddziału AIG oraz  

profesor Cezary Wójcik Founding Director Center for 

Leadership. Głównym organizatorem Akademii była Izabela 

Król – Underwriting Manager i Academy Champion.  

 

Podczas wieczoru profesor wygłosił wykład podsumowujący cały roczny program i podkreślił istotę 

przywództwa. Między innymi mówił o tym, że problemy są integralną częścią naszego życia. Przypomniał, 

że od naszej decyzji zależy, czy jesteśmy ofiarą czy bierzemy odpowiedzialność za siebie. Podkreślił 

również, że najważniejszą cechą lidera jest odwaga. 

Nasi specjalni goście wzięli udział w panelu na temat przywództwa. Christos i George podzielili się z nami 

swoim doświadczeniem. Mówili o sukcesach, wyzwaniach i podejmowaniu decyzji. Obaj przyznali, że 

zostanie liderem wymaga czasu i praktyki oraz że bardzo ważnym czynnikiem jest budowanie zaufania  

w zespole.  

Głównym punktem wieczoru było wręczenie dyplomów i statuetek tegorocznym absolwentom Akademii. 

Uczestnicy chętnie podzielili się swoimi wrażeniami po sesjach. Docenili zupełnie nowe podejście do 

szkoleń. „Zostaliśmy z pytaniami, a nie rozwiązaniami, oraz z możliwością dostosowania się do stale 

zmieniającej się rzeczywistości” – powiedział jeden z uczestników z firmy brokerskiej. 

 

Według Izabeli Król: „Akademia AIG Leadership tworzy wartość dla AIG poprzez tworzenie wartości dla 



innych. Moim zdaniem tworzenie większej wartości dla innych jest niezwykle potężną strategią sukcesu. 

Przez dodanie wartości dla innych ludzi, stajemy się dla nich bardziej wartościowi i nasze wzajemne 

relacje stają się znacznie silniejsze. Dodatkowo w relacjach biznesowych zwiększa się zdolność do 

prowadzenia biznesu! Poza tym, gdy skupiamy się na dodawaniu wartości innym rozwija się nasz świat. 

Gdy rozwija się nasz świat, stajemy się bardziej otwarci na większe możliwości. A korzystając z tych 

możliwości nasze życie zyskuje na wartości i przybliża nas do osiągnięcia kolejnych sukcesów. To jest 

klasyczna “win-win” sytuacja, gdzie wszyscy – AIG jak i uczestnicy Akademii - odnoszą korzyści, żaden z 

nich nie przegrywa, wszyscy wychodzą zwycięsko. A to wszystko oparte jest na bezcennym zaufaniu…”  

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu nagranego podczas ceremonii: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVSz2kLL2fA 

 

Oddziały zagranicznych ubezpieczycieli  

W ostatnim czasie w niektórych mediach i środowiskach bliskich branży ubezpieczeniowej pojawiły się 

sygnały dotyczące domniemanych utrudnień w związku z prowadzeniem sporów sądowych  

z ubezpieczycielami działającymi w Polsce w formie oddziałów. Najczęstszą obawą wyrażaną przy tej 

okazji jest błędne przekonanie, że w razie ewentualnego sporu, konieczne będzie skierowanie pozwu do 

kraju siedziby spółki macierzystej, co skomplikuje sprawę i zmusi klientów lub potencjalnych klientów 

firmy działającej przez oddział, do poniesienia dodatkowych kosztów.  

Pragniemy podkreślić, że tego typu wątpliwości i obawy 

nie są w żaden sposób uzasadnione prawnie. Oddziały 

zagranicznych ubezpieczycieli są wpisywane do KRS  

z wyraźnym wskazaniem ich adresu i mają możliwość 

czynnego udziału w procesach toczących się przed 

polskimi sądami. Potwierdza to jednoznacznie szereg 

przepisów, zarówno krajowych, jak i unijnych, które  

w sposób jasny wskazują, że powództwo w takich 

sprawach powinno się wnosić przed sądy w Polsce.  

Kwestie tzw. jurysdykcji krajowej (oddania określonych spraw pod rozstrzygnięcie polskich sądów 

powszechnych), w odniesieniu do spraw wynikających z umów ubezpieczenia, regulują wyraźnie:  

art. 1103
5
 Kodeksu postępowania cywilnego, a także art. 9 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.  

W świetle prawa, ubezpieczyciela działającego w naszym kraju poprzez oddział można pozwać w Polsce, 

m.in., gdy: sprawa dotyczy działalności tego oddziału (sprzedał on produkt lub usługę), gdy powód (czyli 

ubezpieczony/klient) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, lub w przypadku, kiedy zdarzenie 

wywołujące szkodę nastąpiło w Polsce, a sprawa dotyczy określonych typów umów ubezpieczenia.  

Niekiedy można też zetknąć się z opinią, że wątpliwości w sporach sądowych budzi właściwe oznaczenie 

ubezpieczyciela (który działa w Polsce poprzez oddział) jako strony postępowania. To pogląd 

nieuzasadniony. Żaden oddział nie posiada oczywiście tzw. „zdolności sądowej” (czyli nie może 

samodzielnie występować w procesie cywilnym). Jako stronę postępowania wskazuje się spółkę 

(zagraniczną) działającą w Polsce poprzez oddział. Nie oznacza to jednak, że trzeba pozywać ją w kraju  

i przed sądem, gdzie ma swoją siedzibę główną. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVSz2kLL2fA


Reasumując, prowadzenie przez ubezpieczyciela działalności poprzez oddział w Polsce nie ma 

negatywnego wpływu na dochodzenie przez jego klientów roszczeń na drodze sądowej.  

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu „Spory sądowe z udziałem zagranicznych ubezpieczycieli” 

autorstwa Konrada Piecha, radcy prawnego w polskim oddziale AIG. Tekst opublikowany został w 

grudniowym wydaniu "Miesięcznika Ubezpieczeniowego". 

W przypadku dodatkowych pytań – pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Kompleksowa ochrona mienia w transporcie  

Działające w Polsce firmy coraz chętniej sięgają po ubezpieczenie mienia w transporcie, czyli cargo. 

Wciąż jednak wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy, że ewentualne odszkodowania z polisy OC 

przewoźnika i spedytora w wielu przypadkach nie pokrywają strat wynikających z utraty lub uszkodzenia 

ładunku. Istnieją sytuacje, w których przewoźnik zgodnie z prawem nie odpowiada za transportowany 

towar. Co więcej, potencjalna wartość odszkodowania z jego polisy stanowić może tylko znikomą część 

rzeczywistej wartości ładunku. Dlatego tak ważne jest, by zwiększać świadomość ubezpieczeniową 

klientów, którzy korzystają zarówno z transportu własnego, jak i usług profesjonalnych przewoźników. 

 

O potrzebie ochrony posiadanego mienia z pewnością nie 

trzeba przekonywać żadnego z właścicieli. Firmy produkcyjne, 

usługowe i handlowe zwykle ubezpieczają swój majątek – 

budynki i ruchomości, w tym także środki obrotowe 

zgromadzone w magazynach. Często sięgają także po polisy 

OC z tytułu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. 

Podobnej ochrony potrzebuje także mienie w transporcie, 

niezależnie od tego, na jakim terytorium, w jaki sposób i przez 

kogo przewożony jest dany towar. W tym świetle polisa cargo jest wręcz naturalnym dopełnieniem oferty 

ubezpieczeń majątkowych. Pokrywa także swoim zakresem straty, których nie uwzględnia polisa OC 

przewoźnika ani spedytora.  

Zgodnie z prawem, odpowiedzialność firm transportowych i spedycyjnych jest całkowicie wyłączona m.in. 

w przypadku szkód spowodowanych okolicznościami niezależnymi od przewoźnika, których nie mógł on 

uniknąć ani których następstwom nie mógł zapobiec. Dotyczy to również sytuacji związanych  

z właściwościami towaru oraz działaniem siły wyższej. Warto również pamiętać, że w przypadku 

przewozów międzynarodowych wartość odpowiedzialności przewoźnika jest dodatkowo ograniczona 

przez konkretne limity kwotowe (8,33 SDR za 1 kg wagi brutto). Odpowiedzialność wagowa oznacza, że 

łączna wartość odszkodowania należnego z polisy OC przewoźnika może być znacznie niższa od 

wartości fakturowej przewożonego mienia. Lukę w ochronie transportowanych ładunków pokrywa swoim 

zakresem polisa cargo.  

Dobrze sprofilowane ubezpieczenie mienia w transporcie powinno gwarantować właścicielom 

przewożonego towaru możliwie najszerszy zakres ochrony. Najkorzystniejsze są oczywiście 

ubezpieczenia pokrywające „wszystkie ryzyka”, włącznie z ryzykiem przypadkowego uszkodzenia, 

zaginięcia oraz wszystkimi rodzajami kradzieży i rabunkiem. Najbardziej kosztowne dla klientów okazują 

się często szkody, które wynikają właśnie z kradzieży. Do towarów szczególnie narażonych na to ryzyko 



należą m.in.: papierosy, leki, telefony komórkowe, artykuły AGD, a także wszelkiego rodzaju artykuły 

elektroniczne (np. tablety, konsole do gier, mikroprocesory, itp.). Ubezpieczyć można różne towary, także 

materiały niebezpieczne (z wyjątkiem promieniotwórczych lub wybuchowych).  

Co bardzo istotne, najbardziej zaawansowane ubezpieczenia typu cargo, oferowane w Polsce m.in. przez 

AIG, obejmują swoim zakresem także ładunki ponadgabarytowe. Są to np. wagony kolejowe, 

tramwajowe, czy też konstrukcje stalowe będące elementami statków. Aby zawrzeć takie ubezpieczenie, 

niezbędna jest tzw. ekspertyza załadunku, którą wykonać mogą na rzecz klienta inżynierowie 

transportowi AIG na całym świecie.  

Ubezpieczenia cargo okazują się często niezbędne w przypadku operacji finansowych, które towarzyszą 

międzynarodowej wymianie handlowej. Zdarza się także, że są wymagane w trakcie realizacji 

konkretnych kontraktów np. w branży budowlanej i energetycznej. Posiadanie polis cargo pozwala firmom 

nie tylko wywiązać się z ustaleń ze swoimi partnerami biznesowymi, ale także zachować płynność 

finansową w sytuacji ewentualnych strat w mieniu.  

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczeń mienia w transporcie z przyjemnością udzieli Państwu 

nasz Dział Ubezpieczeń Transportowych. 

Zespół AIG.  

Grudzień 2014 


