
Razem jesteśmy silniejsi



Clarity and Opportunity
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Razem możemy wznieść się ponad dotychczasowe osiągnięcia. 
Możemy pomóc odróżnić się od konkurencji, pozyskać i 
zachować większą liczbę klientów, możemy także pomóc 
poprawić obsługę klienta i zmniejszyć koszty. 

Razem jesteśmy silniejsi

PRzejRzystOśĆ i  
WyKORzystanie mOŻliWOśCi
Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie 
akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy 
preferowane przez nas branże i sektory biznesu oraz niektóre z 
naszych mocnych stron, żeby mogli Państwo w pełni korzystać z 
możliwości AIG! 
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UBEZPIECZENIE MAJĄTKU  
Dla RÓŻnyCH GRUP KlientÓW
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mOŻliWOśCi aiG
•	 Przedsiębiorstwa produkcyjne, przemysł 

maszynowy, huty szkła, przemysł 
stalowy, nieruchomości komercyjne. 

•	 Lotniska, transport, służba zdrowia, 
wodociągi. 

•	 Sprzedaż detaliczna, hotele, branża 
rekreacyjna, stadiony sportowe.

•	 Przemysł elektroniczny, metalurgiczny 
i technologiczny, przedsiębiorstwa z 
sektora telekomunikacji i mediów.

•	 Instytucje finansowe.

•	 Przedsiębiorstwa międzynarodowe 
działające jednocześnie na wielu 
rynkach.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	 Wiodąca na rynku pojemność 
ubezpieczeniowa – do 1,5 miliarda 
dolarów  
dla wybranych ryzyk.

•	 Doświadczenie w ubezpieczaniu 
największych na świecie i najbardziej 
złożonych organizacji.

•	 Elastyczne, świadczone na całym świecie 
wsparcie dla zarządzania ryzykiem, 
poparte katalogiem najlepszych praktyk 
biznesowych.

•	 Różnorodna i innowacyjna oferta 
produktowa.

zalety aiG
•	 Jedna z największych pojemności ubezpieczeniowych na rynku 

– 1,5 mld USD pozwalająca akceptować wybrane duże ryzyka 
w 100%, oferując tym samym realną korzyść klientom w postaci 
pełnej decyzyjności na wypadek szkody.

•	 Prawdziwy partner w utrzymaniu ciągłości biznesu – duże 
doświadczenie w globalnej obsłudze szkód wynikających z 
katastrof naturalnych. 

•	 Prawdziwy partner w utrzymaniu ciągłości biznesu – globalne 
możliwości w opracowaniu skutecznych metod zarządzania 
ryzykiem mających na celu ograniczenie prawdopodobieństwa 
powstania lub zakresu potencjalnej szkody.

•	 Partner w kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej z dostępem 
do szerokiego wachlarza produktów i usług ubezpieczeniowych. 

•	 Wyspecjalizowani inżynierowie działający na rynkach 
europejskich i międzynarodowych pomagający w tworzeniu 
kompleksowych i alternatywnych programów ubezpieczeniowych.

•	 Wyjątkowa propozycja dla wszystkich klientów działających na 
rynkach międzynarodowych.
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PODstaWOWe i naDWyŻKOWe UBezPieCzenia 
ODPOWieDzialnOśCi CyWilnej WSPARTE  
BOGATYM DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE 
ZAPOBIEGANIA ORAZ LIKWIDACJI SZKÓD
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mOŻliWOśCi aiG 
•	 Ubezpieczenie nadwyżkowe: ochrona na poziomie 

lokalnym, międzynarodowym oraz typu Umbrella. 

•	 Niekonwencjonalne programy ubezpieczeniowe, 
ryzyka trudne i potencjalnie katastroficzne.

•	 Firmy międzynarodowe niezależnie od wielkości i branży.

•	 Ryzyka zlokalizowane na terenie Ameryki Północnej: 
zarówno eksport produktów, jak i ryzyka lokalne.

•	 Sektor energetyczny i dostawcy mediów. 

•	 Branża budowlana. 

•	 Ryzyka związane z koncentracją pracowników w 
jednym miejscu, pracownicy platform wiertniczych i 
lotniczy personel pokładowy. 

•	 Branża chemiczna związana z wydobyciem surowców, 
metalowa, elektroniczna i produkcji maszyn. 

•	 Sektor usługowy i instytucje finansowe.

•	 Komunikacja, media i przemysł technologiczny.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	 Ponad 1 miliard euro składek 
przypisanych brutto. 

•	 Dostępna pojemność 
ubezpieczeniowa  
– 100 mln euro.

•	 Szeroki zakres ubezpieczenia 
zapewniający wyjątkowy i 
kompletny zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, która może być 
zapewniana w połączeniu z innymi 
biurami AIG.

•	 Dedykowany zespół ekspertów 
w zakresie oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, prewencji i 
likwidacji szkód. 

•	 Szkolenia online w zakresie BHP, 
zarządzania łańcuchem dostaw 
oraz zarządzania dostawcami.

zalety aiG
•	 Ponad 190 specjalistów ds. oceny ryzyka 

w całej Europie, ukierunkowanych na 
pozyskanie klientów z segmentu średnich i 
dużych przedsiębiorstw – pomagających 
zdobyć i utrzymać biznes w kluczowych 
sektorach.

•	 Wyspecjalizowani likwidatorzy szkód 
dla dużych, złożonych i ekspresowych 
roszczeń, dzięki którym możemy zapewnić 
właściwych wszechstronnych ekspertów 
oraz wysoki poziom obsługi w jak 
najkrótszym czasie.

•	 Doświadczeni fachowcy do spraw kontroli 
ryzyka z rozległą wiedzą na temat 
zapobiegania szkodom, bezpieczeństwa, 
aktualnego prawodawstwa, zarządzania 
ryzykiem oraz jego ograniczania, aby 
minimalizować ryzyko poniesienia strat 
przez klientów.

•	 Fachowa ocena ryzyka oraz szerokie 
możliwości w zakresie jego kontroli czynią 
z nas ekspertów i zaufanych partnerów 
biznesowych w obsłudze trudnych, 
niestandardowych i wymagających spraw. 
Oferujemy pomoc w zdobyciu nowych i 
utrzymaniu pozyskanych w kluczowych 
sektorach gospodarki klientów.

•	 Duże doświadczenie w ocenie 
ryzyka, budowaniu programów 
ubezpieczeniowych i obsłudze roszczeń 
dla klientów działających na terenie 
Stanów Zjednoczonych. Zlokalizowany 
w Londynie dział obsługi klientów z USA  
zapewnia fachowe wsparcie lokalne 
dla brokerów obsługujących klientów z 
Ameryki Północnej. 

•	 Dowiedzione umiejętności tworzenia 
programów ubezpieczeniowych 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
dużych firm o złożonej strukturze ryzyka.
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GLOBALNY ZASIĘG, WIODĄCA POZYCJA  
ORAZ DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE 
UBezPieCzeŃ teCHniCznyCH
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mOŻliWOśCi aiG 
Ubezpieczenia ogniowe i utraty zysku dla:

•	 Przemysłu naftowego i 
petrochemicznego.

•	 Przemysłu morskiego.

•	 Zakładów energetycznych i dostawców 
mediów.

•	 Przemysłu budowlanego i ryzyk 
związanych z budownictwem.

•	 Przemysłu chemicznego i 
farmaceutycznego.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	 Pojemność ubezpieczeniowa wynosząca  
250 mln dolarów dla ryzyk na lądzie i  
200 mln dolarów dla ryzyk na morzu. 

•	 Pojemność ubezpieczeniowa dla ryzyk 
katastroficznych.

•	 Doświadczony zespół specjalistów ds.  
oceny ryzyka.

•	 Zainteresowanie szerokim spektrum ryzyk.

•	 Fachowe usługi w zakresie oceny i 
zarządzania ryzykiem.

zalety aiG
•	 100 wyspecjalizowanych inżynierów na 

całym świecie. 

•	 Zespół ds. likwidacji szkód doświadczony 
w obsłudze dużych szkód spotykanych w 
energetyce. 

•	 Globalny zasięg, możliwości pracy w 
międzynarodowym środowisku oraz 
doświadczenie na rynkach lokalnych. 

•	Globalne usługi sieciowe.
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WIODĄCE NA RYNKU PRODUKTY  
OD NAJWIĘKSZEGO UBEZPIECZYCIELA  
GRUPY RYZYK FinanCial lines
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mOŻliWOśCi aiG
•	 Naszą ofertę kierujemy do wszystkich branż. 

•	 Sektor energetyczny, przemysł wydobywczy, 
naftowy, gazowy, techniczny.

•	 Przemysł lotniczy, linie lotnicze, fuzje i 
przejęcia.

•	 Instytucje finansowe, w tym podmioty 
zarządzające aktywami, fundusze private 
equity, venture capital, banki i firmy 
ubezpieczeniowe.

•	 Ubezpieczenia członków zarządu dla spółek 
prywatnych.

•	 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej.

•	 Ubezpieczenie CyberEdge – odpowiedź na 
ryzyka cybernetyczne.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	 Jeden z największych w Europie zespołów 
oferujących ubezpieczenia z grupy 
ryzyk Financial Lines: dzięki pojemności 
ubezpieczeniowej 100 milionów dolarów oraz 
ponad 350 specjalistom ds. oceny ryzyka. 

•	 Jeden z największych na rynku portfeli 
ubezpieczeń członków zarządu spółek - ponad 
100 000 aktywnych polis.

•	 Jeden z największych na świecie oferentów 
ubezpieczeń od porwań i żądań okupu.

•	 Ubezpieczamy zarówno duże, jak i małe firmy, 
od największych na świecie organizacji po 
tysiące przedsiębiorstw sektora MŚP.

•	 Jeden z największych i najdłużej działających 
zespołów na globalnym rynku ubezpieczeń.

•	 Wypłacamy więcej odszkodowań z tytułu 
grupy ryzyk Financial Lines niż nasza 
konkurencja.

zalety aiG
•	 Wiodący na rynku zakres ochrony ubezpieczeniowej – 

wartość w obliczu zmiennych zagrożeń oraz ułatwienie 
pozyskania i utrzymania klientów. 

•	 Bogate doświadczenie i wiedza w obsłudze szkód 
pozwalająca przewidywać przebieg roszczenia i aktywnie 
pomagać klientowi w minimalizowaniu jego skutków. 

•	 Doświadczenie w obsłudze „trudnych ryzyk”, w tym w 
ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej członków 
władz spółek (D&O) dedykowanym spółkom notowanym 
na giełdach, spółkom z ekspozycją na ryzyko w USA, 
ofertom publicznym (POSI) czy ubezpieczeniach 
odpowiedzialności zawodowej z ryzykiem w USA. 

•	 Wysoki poziom usług (czas przedstawienia oferty, 
wystawienia polisy i obsługi roszczeń) ułatwiający 
utrzymanie istniejących klientów. 

•	 Historia sukcesów w tworzeniu programów dedykowanych 
klientom brokerów – otwartość na nowe wyzwania. 

•	 Gotowość na trójstronne relacje z klientami i brokerami, 
aby tworzyć optymalne dla klientów rozwiązania.
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mOŻliWOśCi aiG 
•	 Jasne, czytelne, wiodące na 

rynku produkty.

•	 Wysokie limity na osobę.

•	 Możliwość tworzenia 
elastycznych programów 
ubezpieczeniowych dla 
klientów korporacyjnych, które 
mogą stanowić wartość dodaną 
dla pracowników.

•	 Brak wyłączeń odnośnie 
wykonywanych zawodów oraz 
terytoriów (z zastrzeżeniem 
obowiązującego prawa).

•	 Przedsiębiorstwa dowolnej 
wielkości – od sektora MŚP po 
największe korporacje.

•	 Wszystkie branże i sektory 
przemysłu.

•	 Grupy zorganizowane, takie 
jak amatorskie kluby sportowe, 
instytucje edukacyjne, grupy  
i stowarzyszenia przemysłowe.

•	 Nasze wiodące na rynku zakresy ochrony i usług oraz ciągłe 
doskonalenie oferty

•	 Szereg innowacyjnych usług dołączanych do naszych 
produktów ubezpieczeniowych pomaga zmniejszyć ryzyko 
powstania szkód oraz zwiększa retencję klienta 

•	 Wyspecjalizowane zespoły underwriterów NNW posiadają 
dużą decyzyjność i są w stanie udzieli brokerom fachowych 
rad technicznych i wskazówek dotyczących sprzedaży. 

•	 Jeden globalny punkt kontaktu w sprawach roszczeń i 
wsparcia ubezpieczeniowego oraz doświadczone zespoły do 
sprawnej obsługi szkód klientów. 

•	 Nasze zespoły ds. ubezpieczeń NNW pomagają brokerom w 
obsłudze i zwiększaniu wartości usług dla ich klientów. 

•	 Międzynarodowe polisy w pełni zgodne z przepisami, które 
mogą być wystawiane przez biura AIG na całym świecie.

zalety aiG

KlUCzOWe seKtORy

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA  
W ZAKRESIE UBezPieCzeŃ  
WyPaDKOWyCH i CHOROBOWyCH

DOWieDz się WięCej

WSTĘP    |     KLUCZOWE LINIE BIZNESU

KLUCZOWE LINIE BIZNESU:

UBEZPIECZENIA MAJĄTKU
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

UBEZPIECZENIA FINANCIAL LINES
UBEZPIECZENIA NNW
UBEZPIECZENIA LOTNICZE 

WYCOFYWANIE PRODUKTÓW I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
UBEZPIECZENIA ŚRODOWISKOWE
UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

RYNKI GLOBALNE 
GLOBALNE ROZWIĄZANIA 
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM



GLOBALNA OCHRONA  
ZAPEWNIANA PRZEZ LIDERA NA  
RYNKU UBezPieCzeŃ lOtniCzyCH

mOŻliWOśCi aiG
•	 Producenci samolotów, helikopterów, 

części zamiennych i podzespołów.

•	 Operatorzy lotnisk.

•	 Lotniskowa obsługa naziemna i dostawcy 
usług.

•	 Przedsiębiorstwa wykonujące prace 
budowlane na terenie lotnisk.

•	 Prywatni właściciele samolotów.

•	 Komercyjne floty statków powietrznych.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	 Jeden z liderów na rynku ubezpieczeń 
lotniczych z szerokim i globalnym 
doświadczeniem.

•	 Znacząca pojemność ubezpieczeniowa 
we wszystkich segmentach ubezpieczeń 
lotniczych – do 450 mln dolarów na 
zdarzenie dla ubezpieczenia OC / wartość 
statku powietrznego do 80 mln dolarów w 
przypadku ubezpieczenia aerocasco.

•	 Długoterminowe relacje z naszymi klientami.

•	 Doświadczenie w likwidacji szkód.

zalety aiG
•	 Underwiterzy upoważnieni do podejmowania 

decyzji na poziomie lokalnym.

•	 Doświadczone zespoły z udokumentowaną 
historią wprowadzania nowatorskich produktów. 

•	 Zaangażowanie AIG w budowanie partnerskich 
relacji między underwriterami, brokerami i 
klientami by zdobywać nowych i utrzymać 
dotychczasowych klientów. 

•	 Słuchanie i odpowiadanie na potrzeby klientów 
oraz świadczenie zindywidualizowanych usług 
dla zwiększenia retencji klientów. 

•	 Globalne doświadczenie zespołów ds. likwidacji 
szkód. 
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UBezPieCzenie KOsztÓW WyCOFania WaDliWeGO 
PRODUKtU z RynKU ORAZ UBezPieCzenie zWiĄzane  
z zaRzĄDzaniem KRyzysOWym (CRISIS MANAGEMENT)  
OD JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH  
UBEZPIECZYCIELI W BRANŻY

WSTĘP    |     KLUCZOWE LINIE BIZNESU

mOŻliWOśCi aiG 
•	 Międzynarodowe przedsiębiorstwa 

niezależnie od wielkości i branży.

•	  Wycofanie wadliwego produktu z rynku:

 -  Producenci żywności i napojów. 

 -  Zarządzanie łagodzeniem skutków 
kryzysu we wszystkich branżach.

 -  Niekonwencjonalne programy 
ubezpieczeniowe.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	 Jeden z pionierów wśród firm 
ubezpieczających koszty wycofania 
wadliwego produktu z rynku.

•	 Dedykowani specjaliści ds. likwidacji szkód z 
tytułu wycofania wadliwego produktu.

•	 Szeroki zakres ubezpieczenia gwarantujący 
unikatową i odczuwalną ochronę.

•	 Wsparcie konsultantów Edelman PR oraz 
NYA International w zakresie zapobiegania  
i reagowania kryzysowego.

zalety aiG
•	 Zespół doświadczonych specjalistów do spraw 

oceny ryzyka związanego z wycofywaniem 
produktów z rynku. 

•	 Wyspecjalizowani inżynierowie do spraw kontroli 
ryzyka z doświadczeniem w zapobieganiu i 
ograniczaniu skutków szkód i znajomością prawa w 
zakresie bezpieczeństwa produktów.

•	 Wyłączny dostęp do konsultantów Grupy NSF. 

•	 Doświadczenie w zakresie kontroli ryzyka 
związanego z produktami spożywczymi, 
ograniczaniu tego ryzyka i wsparciu w zakresie PR. 

•	 Dostęp do globalnej sieci specjalistów do spraw 
zarządzania ryzykiem związanym z produktami 
niebezpiecznymi. 
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ROZWIĄZANIA WIELOKROTNIE  
NAGRADZANEGO SPECJALISTY W ZAKRESIE  
UBezPieCzeŃ śRODOWisKOWyCH
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mOŻliWOśCi aiG
Elastyczność polis ubezpieczeniowych 
z tytułu szkód środowiskowych 
sprawia, że mogą one być stosowane w 
większości sektorów zarówno w Europie, 
jak i w innych państwach na świecie:

•	 Producenci – od przemysłu lekkiego 
po ciężki, w tym chemiczny, rafinacji 
ropy naftowej, odlewnie stali. 

•	 Dostawcy energii i mediów.

•	 Firmy zajmujące się zarządzaniem 
odpadami.

•	 Firmy transportowe i logistyczne.

•	 Firmy budowlane i projekty 
budowlane.

•	 Właściciele nieruchomości i 
deweloperzy, w tym również ich 
najemcy.

•	 Handel detaliczny i hurtowy, 
magazyny, biura.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	 Największy wyspecjalizowany zespół 
underwriterów ubezpieczeń środowiskowych w 
Europie dzięki 25-osobowemu zespołowi oraz 
pojemności ubezpieczeniowej sięgającej 50 mln 
euro.

•	 Największa światowa pojemność 
ubezpieczeniowa przeznaczona dla lokalnych 
produktów ubezpieczeniowych.

•	 Ubezpieczamy zarówno nagłe i przypadkowe, 
jak i stopniowe skażenie, szkody w środowisku 
lub bioróżnorodności oraz zmiany w szybko 
zmieniającym się środowisku prawnym.

•	 Bogate doświadczenie we współpracy z firmami 
w ramach tzw. captive insurance przeznaczonego 
dla większych klientów – obsługa, fronting oraz 
pojemność nadwyżkowa.

•	 Doświadczona sieć specjalistów ds. likwidacji 
szkód środowiskowych w całej Europie. 

•	 Wyróżnione nagrodą internetowe narzędzie 
szkoleniowe przeznaczone do zwiększenia 
zrozumienia ryzyk środowiskowych wśród 
specjalistów branży ubezpieczeniowej.

zalety aiG
•	 Wsparcie brokerów i klientów przez doświadczone 

zespoły do spraw oceny ryzyka i obsługi roszczeń, 
pomagające brokerom pozyskać i utrzymać 
klientów.

•	 Fachowe źródło informacji dla brokerów i klientów 
na temat lokalnych rynków, lokalnych praktyk 
ubezpieczeniowych, lokalnego prawa, przepisów 
oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska na 
terenie całej Europy. 

•	 Umiejętność dostosowania struktury ochrony 
ubezpieczeniowej i programów ubezpieczeniowych, 
aby zaspokoić indywidualne potrzeby klientów i 
wspierać pozyskiwanie biznesu przez brokerów. 

•	 Gromadzone przez dziesięciolecia doświadczenie 
w ubezpieczaniu ryzyka odpowiedzialności za 
szkody środowiskowe oraz dostęp do globalnej 
sieci ubezpieczeń i doświadczeń biur we wszystkich 
rejonach świata. 

•	 Fachowo realizowane i w pełni zgodne z przepisami 
prawnymi programy międzynarodowe – ochrona 
globalna lub w wybranych krajach.
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UBezPieCzeŃ mORsKiCH  
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mOŻliWOśCi aiG
Ładunki morskie:

•	 Produkcja, przemysł surowcowy, przemysł 
ciężki.

•	 Duże międzynarodowe organizacje, 
odpowiedzialność z tytułu usług 
transportowych.

KlUCzOWe seKtORy

DOWieDz się WięCej

•	  Jeden z wiodących na świecie 
ubezpieczycieli morskich i transportowych.

•	  Szeroki zakres warunków ubezpieczenia.

zalety aiG
•	 Ponad 100-letnie doświadczenie w ubezpieczeniach 

transportowych oraz wysoki poziom samodzielności 
pozwalające podejmować większość decyzji o 
zawieraniu umów na szczeblu lokalnym. 

•	 Budowanie długoterminowych relacji trójstronnych 
w celu maksymalizacji jakości usług dla klientów. 
Oznacza to m.in. że przypadki odmowy 
odnowienia umów są rzadkie, oszczędzając czas i 
zasoby brokera. 

•	 Globalna obecność umożliwiająca lokalne 
wystawianie polis, obsługę roszczeń i kontrolę 
szkód klientów na całym świecie. 

•	 Nasza wewnętrzna „inżynieria” kontroli szkód 
transportowych pozwalająca dostarczać klientom 
na całym świecie fachową wiedzę, zmniejsza 
ryzyko ich strat, minimalizując ukryte koszty 
roszczeń (zakłócenie działalności i utrata 
kontraktów).
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mOŻliWOśCi aiG 
•	 Obsługa polis w ramach programów 

międzynarodowych na całym świecie.

•	 Kompleksowa obsługa klientów w zakresie 
ubezpieczeń wszystkich linii biznesu, w tym 
ubezpieczeń podróżnych i NNW. 

•	 Wystawianie dokumentów 
ubezpieczeniowych i sprawne zarządzanie 
przepływami pieniężnymi w obrębie 
oddziałów AIG na całym świecie.

•	 Obsługa firm o zasięgu międzynarodowym, 
niezależnie od wielkości i branży.

•	 Firmy planujące ekspansję na rynki międzynarodowe.

•	 Programy ubezpieczeniowe typu captive. 

•	 Ubezpieczenia aspektów działalności biznesowej 
regulowanych przepisami prawa lokalnego.

•	 Największa sieć w sektorze 
ubezpieczeń korporacyjnych, 
dzięki prowadzeniu działalności w 
ponad 90 krajach.

•	 Dedykowane zespoły zajmujące 
się oceną ryzyka, likwidacją 
szkód i obsługą techniczną 
klienta w każdym z krajów, w 
których prowadzimy działalność, 
koordynowane przez jeden zespół 
zarządzający. 

•	 Aktualna wiedza na temat 
tworzenia programów 
ubezpieczeń międzynarodowych 
z uwzględnieniem lokalnych 
aspektów i norm prawnych.

•	 Unikalny globalny system 
komunikacji zapewniający ciągłość 
w wystawianiu lokalnych polis i 
obsłudze klienta na całym świecie. 

•	 Certyfikat ISO 9001 w 
zarządzaniu przepływami 
pieniężnymi w programach 
Captive. 

•	 Rozwiązania ubezpieczeniowe 
poparte historią najlepszych 
praktyk, przy jednoczesnym 
elastycznym podejściu w tworzeniu 
programów międzynarodowych.

•	 Globalna sieć wyspecjalizowanych 
zespołów ds. obsługi szkód 
wspierana przez innowacyjny 
system raportowania IntelliRisk.

zalety aiG

KlUCzOWe seKtORy

OBSŁUGA KLIENTÓW W RAMACH  
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DOWieDz się WięCej

mOŻliWOśCi aiG 
•	 Zdolność ubezpieczania wieloletnich transakcji.

•	 Pełny zakres usług zarządzania captivami i PCC 
(Protected Cell Captive).

•	 Polisy łączące różne ryzyka w jeden program.

•	 Duża elastyczność pod względem rodzaju 
ekspozycji, klasy ryzyka i typu kontraktu.

•	 Tworzenie dedykowanych programów 
ubezpieczeniowych dla poszczególnych branż.

•	 Najwyższej klasy obsługa szkód.

•	 Globalni klienci korporacyjni.

•	 Instytucje finansowe.

•	 Władze samorządowe, jednostki rządowe.

•	 Firmy ubezpieczeniowe (reasekuracyjne) 
typu captive.

•	 Ponad 50 lat doświadczenia w globalnym 
frontingu captive, z wykorzystaniem 
własnej sieci AIG w ponad 90 krajach 
i przy wsparciu lokalnych partnerów 
ubezpieczeniowych. 

•	 Ponad 20 lat doświadczenia w 
dostarczaniu niestandardowych rozwiązań 
dla nietypowych ryzyk przy użyciu 
nowatorskich strukturyzowanych rozwiązań 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. 

•	 Lider na rynku w dostarczaniu 
niestandardowych rozwiązań w zakresie 
ubezpieczeń oraz reasekuracji.

•	 Wyjątkowa kultura organizacji, jednocząca 
ubezpieczycieli, aktuariuszy, prawników, 
księgowych, kontrolerów finansowych, 
specjalistów z zakresu prawa oraz 
działalności operacyjnej. 

•	 Dedykowane zespoły zlokalizowane 
w Londynie i na kluczowych rynkach 
europejskich, korzystające z infrastruktury w 
Nowym Jorku i na Bermudach. 

•	 Wiedza techniczna pozwalająca pokrywać 
ryzyka, dla których brak rozwiązań na 
tradycyjnym rynku ubezpieczeniowym. 

•	 Szerokie możliwości indywidualizacji 
produktów ubezpieczeniowych.

•	 Wieloletnie doświadczenie we współpracy 
z klientami oraz zrozumienie ich potrzeb 
biznesowych, zapewniające optymalny 
transfer i finansowanie ryzyka. 

•	 Możliwości wystawiania polis 
międzynarodowych i doświadczenie w 
zarządzaniu i kontroli wielowalutowych 
przepływów pieniężnych. 

zalety aiG
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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 odpowiedzialnoscia 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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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 
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UBEZPIECZENIE  
MAJĄTKU DLA RÓŻNYCH  
GRUP KLIENTÓW

Doświadczenie międzynarodowe

Obsługa klienta i likwidacja szkód
Ścisła współpraca pomiędzy działami ds. 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego, inżynierii 
ryzyka oraz likwidacji szkód umożliwia nam 
sprawną obsługę kwestii związanych z ochroną 
ubezpieczeniową, analizą ryzyka i decyzjami 
ubezpieczeniowymi. Jesteśmy dumni z tego, że 
nasza firma wypłaca należne odszkodowania w 
sposób szybki i sprawny, wykorzystując nasze 
umiejętności oraz doświadczenie. Roszczenia 
międzynarodowe są obsługiwane przez lokalne 
zespoły ds. likwidacji szkód w bezpośredniej 
współpracy z zagranicznymi oddziałami klienta. 

Zarządzanie ryzykiem
Globalna sieć zrzeszająca inżynierów ds. 
oceny ryzyka, którą dysponuje AIG, zapewnia 
wyjątkowe możliwości zarządzania ryzykiem. 
Umożliwia m.in. prowadzenie szczegółowych 
analiz poprzedzających złożenie oferty. Wiedza 
inżynierów AIG stanowi istotne źródło informacji 
dotyczących procesu zarządzania ryzykiem dla 
potencjalnych klientów w różnych miejscach na 
świecie. Programy obejmujące wiele lokalizacji 
są obsługiwane przez jednego rzeczoznawcę, 
gwarantując spójność i ciągłość usług.

Dedykowana oferta i szeroka gama 
produktowa
Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy konstruować 
odpowiednie programy ubezpieczeniowe 
dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych 
klientów. Wykorzystujemy w tym celu szeroką 
gamę produktów, takich jak ubezpieczenie 
szkód rzeczowych, ubezpieczenie Business 
Interruption, ubezpieczenie środków pieniężnych, 
ubezpieczenie towarów w transporcie, 
ubezpieczenie stanów magazynowych, 
ubezpieczenie sprzętu komputerowego od 
wszelkiego ryzyka, ubezpieczenie maszyn 
od awarii, ubezpieczenie inżynieryjne oraz 
ubezpieczenie od aktów terroryzmu. W naszej 
ofercie dostępne są także e-learningowe 
narzędzia szkoleniowe oraz informacje na 
temat konkretnych ryzyk, usystematyzowane 
według branż oraz rodzaju ekspozycji. Zbiory 
te dostarczają klientom precyzyjnych informacji 
na temat potencjalnego ryzyka oraz sposobów 
najskuteczniejszego ograniczenia wynikających z 
niego zagrożeń.

Działalność międzynarodowa
Ponad 60 lat doświadczenia w branży 
ubezpieczeń międzynarodowych, największa 
w branży ubezpieczeniowej globalna sieć 
11000 pracowników zajmujących się likwidacją 

szkód w ponad 300 biurach na całym świecie 
– to wszystko decyduje o bogactwie oferty 
AIG przeznaczonej dla przedsiębiorstw 
międzynarodowych różnej wielkości, 
reprezentujących wiele branż.

Posiadanie własnej, globalnej sieci oznacza, 
że nie jesteśmy uzależnieni od innych firm. 
Pracownicy AIG na całym świecie posługując się 
jednakowymi standardami świadczonych usług 
są zaangażowani w przygotowywanie polis dla 
klientów zgodnie z zasadami panującymi na 
rynkach lokalnych.

Jeden punkt kontaktu, scentralizowany system 
monitorowania składek oraz szkód w połączeniu 
z dedykowanym międzynarodowym zespołem, 
którego zadaniem jest koordynowanie globalnych 
programów naszych klientów, zapewniają 
najwyższy poziom kontroli nad ubezpieczeniami 
międzynarodowymi.

Podejście do ryzyka
Klienci kluczowych dla naszej firmy branż, którzy 
odznaczają się wyjątkowo wysokim poziomem 
zarządzania ryzykiem (ocenionym przy udziale 
naszych inżynierów ds. oceny ryzyka), mogą 
skorzystać z bardzo wysokiej pojemności AIG, 
sięgającej 1,5 miliarda dolarów.

Kluczowe sektory •	Lotniska i transport.

•	Służba zdrowia.

•	Szkoły wyższe.

•	 Przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacji i mediów.

•	Wodociągi.

•	Nieruchomości komercyjne. 

•	Instytucje finansowe.

•	 Producenci: branża elektryczna,  
przemysł szklany i metalowy.

•	 Sport i rozrywka: branża detaliczna, hotelarska,  
stadiony sportowe.

•	 Przedsiębiorstwa międzynarodowe działające  
jednocześnie na wielu rynkach.

Jesteśmy firmą o bogatym doświadczeniu w zakresie oceny ryzyk majątkowych. Zasięg 
globalny przedsiębiorstwa połączony z możliwością działania na rynkach lokalnych, 
nowatorskie narzędzia do zarządzania ryzykiem oraz innowacyjność oferty produktowej 
sprawiają, że specjalizujemy się w ubezpieczeniach ryzyk trudnych i nietypowych.
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PODSTAWOWE I NADWYŻKOWE 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ WSPARTE BOGATYM 
DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE 
ZAPOBIEGANIA ORAZ LIKWIDACJI SZKÓD

Wiedza płynąca 
z doświadczenia – 
przed szkodą i po 
jej wystąpieniu

Wiedza i doświadczenie
Dysponujemy szczególnie bogatym doświadczeniem 
w tworzeniu niekonwencjonalnych programach 
ubezpieczeniowych; na rynkach międzynarodowych, 
w sektorze energetycznym i mediów, w branży 
budowlanej, a także w segmencie dużych oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw. Specjalizujemy się również w 
ubezpieczeniach nadwyżkowych oraz ubezpieczeniach ryzyk 
na terenie Ameryki Północnej. 

Kontrola szkód
Nasze doświadczenie w zakresie kontroli szkód obejmuje 
wszystkie gałęzie przemysłu na terenie całej Europy, wsparte 
przez międzynarodową sieć specjalistów i inżynierów na 
całym świecie.

Sieć likwidacji szkód 
Nasza sieć specjalistów zajmujących się likwidacją szkód 
zapewnia klientom dostęp zarówno do dedykowanych 
opiekunów klienta, jak i do specjalistów zajmujących się 
likwidacją skomplikowanych, wielowymiarowych szkód, 
liczonych w milionach euro. 

Lider rynku
Regularnie analizujemy nasze ogólne warunki ubezpieczenia, 
aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami 
oraz zachować wiodącą pozycję na rynku. Obecnie nasza 
standardowa polisa obejmuje odszkodowania z tytułu 
wypadków przy pracy, wycofanie produktu, odpowiedzialność 
sprzedawcy oraz szeroki zakres ochrony w zakresie szkód w 
mieniu i na osobie.

Szkolenia z zakresu BHP
Oferujemy internetowe szkolenia z zakresu BHP oraz 
doradztwo w następujących obszarach: bezpieczeństwo 
i higiena w miejscu pracy, zarządzanie bezpieczeństwem 
produktu i łańcuchem dostaw oraz zarządzanie dostawcami.

Kluczowe sektory Koncentrujemy się na ryzykach ubezpieczeniowych 
o udowodnionej jakości i stabilności, dedykowanych 
rozwiązaniach dla poszczególnych branż, zaawansowanych 
procedurach zarządzania ryzykiem, opartych na sprawdzonych 
systemach oraz rejestrach ułatwiających obronę w przypadku 
roszczeń oraz ryzykach, w których częstotliwość zgłaszania 
roszczeń jest na poziomie poniżej średniej dla danej branży. 

•	 Szeroka i elastyczna oferta dla branż, w których firmy 
charakteryzują się wysokim poziomem zarządzania i kontroli 
ryzyka.

•	 Niekonwencjonalne konstrukcje ubezpieczeniowe, ryzyka 
trudne i potencjalnie katastroficzne.

•	 Firmy międzynarodowe niezależnie od wielkości i branży. 

•	 Ubezpieczenie nadwyżkowe: ochrona na poziomie 
lokalnym, międzynarodowym oraz typu Umbrella.

•	 Ryzyka zlokalizowane na terenie Ameryki Północnej: 
zarówno eksport produktów, jak i ryzyka lokalne.

•	Sektor energetyczny i dostawcy mediów.

•	Branża budowlana. 

•	 Ryzyka związane z koncentracją pracowników w jednym 
miejscu, pracownicy platform wiertniczych i lotniczy personel 
pokładowy.

•	 Producenci: ze szczególnym naciskiem na przemysł 
chemiczny, wydobycia surowców, metalowy, elektroniczny i 
produkcji maszyn.

•	Branża usługowa.

•	Komunikacja, media i przemysł technologiczny.

•	Instytucje finansowe.

AIG to wiodący ubezpieczyciel podstawowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla 
klientów o stabilnym profilu ryzyka. Jesteśmy również jednym z liderów na światowym rynku 
ubezpieczeń nadwyżkowych, z szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie ryzyka, jego 
rozmiarów, lokalizacji, wymaganej pojemności ubezpieczeniowej i struktury.
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GLOBALNY ZASIĘG, 
WIODĄCA POZYCJA ORAZ 
DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE 
UBEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

Wiedza płynąca 
z doświadczenia 
na całym świecie – 
przed szkodą i po 
jej wystąpieniu

Wiodące doświadczenie w branży
Dysponujemy jednym z największych w branży 
ubezpieczeniowej i najbardziej doświadczonym 
międzynarodowym zespołem zajmującym się likwidacją szkód 
majątkowych. Praca ekspertów zatrudnionych w tym zespole 
koncentruje się na ocenie ekspozycji związanej z wieloma 
branżami, w tym m.in. z ryzykami występującymi w branży 
budowlanej, w sektorze nieruchomości, w zakresie uszkodzeń 
maszyn oraz uszkodzeń mechanicznych, specyficznych 
ryzyk związanych z pracami na platformach, przemysłem 
chemicznym, farmaceutycznym i energetyką. 

Globalny zasięg, lokalne doświadczenie
Zespół AIG, działający za pośrednictwem wielu 
przedstawicielstw, doskonale orientuje się w lokalnych, 
krajowych oraz międzynarodowych praktykach i standardach. 
Nasi inżynierowie ds. oceny ryzyka to specjaliści w zakresie 
prewencji w branżach, takich jak przemysł chemiczny, przemysł 
naftowy, przemysł elektryczny, przemysł mechaniczny, 
budownictwo oraz ochrona przeciwpożarowa. 

Kontrola i likwidacja szkód
Jednym z głównych celów AIG jest pomoc klientom w 
zarządzaniu ryzykiem. Działania naszych specjalistów w tym 
zakresie prowadzą do ograniczenia liczby i rozmiarów szkód 
spowodowanych przez ogień, wybuchy, wichury, powodzie, 
trzęsienia ziemi, zawalenia oraz powstałych na skutek 
uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych. Współpracując 
z klientami i partnerami biznesowymi, oferujemy najlepsze 
w swojej klasie, efektywne kosztowo usługi doradcze, które 
z kolei umożliwiają usprawnienie istniejących procedur 
zarządzania w prowadzonej przez nich działalności 
gospodarczej. Raporty opracowywane przez inżynierów 
AIG są wyczerpujące i powszechnie akceptowane w 
międzynarodowej branży ubezpieczeniowej.

Kompetencja w zakresie likwidacji szkód
Eksperci ds. likwidacji szkód AIG mają bogate, średnio 
ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód 
majątkowych. Wieloletnie doświadczenie jest gwarantem 
sprawnej likwidacji szkód. Na każdym etapie likwidacji, z 
myślą o naszych klientach, wprowadzamy rozwiązania, których 
celem jest usprawnienie procesu. 

Kluczowe sektory •	Kluczowe projekty budowlane.

•	Rafinerie naftowe i zakłady petrochemiczne.

•	Wydobycie ropy naftowej na lądzie i na platformach wiertniczych.

•	Energetyka.

•	Przemysł chemiczny, ciężki przemysł przetwórczy i rafinacja metali.

Od wielu lat jesteśmy niezawodnym i stabilnym dostawcą produktów i rynkowej pojemności 
ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk ogniowych i technicznych. Współpracujemy z firmami 
lokalnymi, międzynarodowymi oraz globalnymi klientami.
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Doświadczenie i innowacyjność
Doświadczenie
Nasz europejski zespół stanowią pracownicy 
o największym doświadczeniu w branży 
ubezpieczeniowej na całym świecie. Mamy 
niezbędną wiedzę, dzięki której możemy 
nieustannie doskonalić nasze podejście i 
oceniać trendy pojawiające się w zmiennym 
środowisku działalności naszych klientów. Dzięki 
temu oferujemy wiodące na rynku warunki 
ubezpieczenia. Nasze polisy Financial Lines 
zapewniają firmom niezbędną ochronę w 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 
prawnej i regulacyjnej.

Innowacyjność i różnorodne produkty
Nasze doświadczenie oraz innowacyjność 
znajdują odzwierciedlenie także w różnorodności 
oferowanych produktów. Flagowe produkty firmy, 
np. BusinessGuard Premiere, zostały niedawno 
uzupełnione o produkt CyberEdge, który łączy 
usługi z zakresu bezpieczeństwa danych oraz 
usługi doradcze z szerokim zakresem ochrony 
odpowiedzialności prawnej i cywilnej związanej 
z cyberryzykiem. 

Ubezpieczenie od porwania i żądania okupu
Jesteśmy drugim na świecie największym 
podmiotem oferującym ubezpieczenie od 
porwania i okupu. Możemy zaoferować 
naszym klientom wysokie limity ubezpieczenia. 
Współpracujemy z firmą NYA International, 
która świadczy usługi doradcze w zakresie 
bezpieczeństwa.

Fuzje i przejęcia
Dysponujemy jednym z najbardziej 
doświadczonych zespołów na globalnym rynku 
ubezpieczeń transakcyjnych, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie oferować dedykowane 
rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie ryzyka 
transakcyjnego: ubezpieczenie odpowiedzialności 
z tytułu oświadczeń i zapewnień, ubezpieczenie 
odpowiedzialności podatkowej oraz 
ubezpieczenie wyników powództwa sądowego 
we wszystkich sektorach i gałęziach przemysłu, 
przy czym specjalizujemy się przede wszystkim 
w transakcjach kupna i sprzedaży w sektorze 
Private Equity. Nasze doświadczenie oraz 
posiadane zasoby pozwalają w skuteczny sposób 

ubezpieczać również bardziej skomplikowane 
operacje. Nasze zainteresowania obejmują 
różnej wartości transakcje, od tych na niewielką 
skalę (wartość całego przedsiębiorstwa rzędu 
5 milionów euro), aż po bardzo duże (wartość 
całego przedsiębiorstwa rzędu 5 miliardów euro).

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia
W naszej ofercie znajdują się wiodące warunki 
ubezpieczenia z tytułu ryzyk sprzeniewierzenia 
dla wszelkiego rodzaju firm. Polisy te spełniają 
wymagania przedsiębiorstw międzynarodowych, 
które potrzebują szerokiego zakresu ochrony oraz 
polis dedykowanych, jak również przedsiębiorstw 
z sektora MŚP, które wymagają podstawowego 
zakresu ochrony. Nasze szerokie spektrum 
zainteresowań pozwoliło nam zgromadzić 
doświadczenie w zakresie ubezpieczeń i likwidacji 
szkód we wszystkich gałęziach przemysłu. 
Oferujemy również usługę doradztwa świadczoną 
przed poniesieniem straty, a po jej zaistnieniu 
oddajemy do dyspozycji klienta grupę specjalistów, 
którzy będą badać okoliczności jej powstania.

WIODĄCE PRODUKTY  
OD NAJWIĘKSZEGO 
UBEZPIECZYCIELA GRUPY  
RYZYK FINANCIAL LINES

Kluczowe sektory
•	 Zainteresowanie ochroną podstawową i 

nadwyżkową w wielu krajach i jurysdykcjach.
•	 Doświadczenie techniczne oraz dedykowany 

dział prawny w strukturze firmy umożliwiają 
opracowanie dedykowanych polis 
ubezpieczeniowych dla większych klientów.

•	 Wszystkie sektory i gałęzie przemysłu, 
szczególnie w przypadku wysokiego ryzyka, 
np. ubezpieczenie członków zarządu w 
spółkach publicznych, w tym dla przedsiębiorstw 
notowanych na giełdzie amerykańskiej.

•	 Energetyka (w tym różnorodne przedsiębiorstwa 
działające w przemyśle metalowym, górniczym, 
naftowym i gazowym), a także branża 
technologiczna. 

•	Instytucje finansowe.
 -  Wieloletnie doświadczenie w branży 

zarządzania aktywami.
 -  Lider w branży private equity/venture 

capital, współpracujący z niektórymi spośród 
największych europejskich przedsiębiorstw 
PE/VC.

 -  Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu 
programów ubezpieczeniowych dla 
międzynarodowych banków.

 -  Duże zainteresowanie bankami z sektora MŚP.
 -  Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe.

•	 Podmioty świadczące usługi zawodowe.
 - Nietypowe ryzyka PI.
 -  Branża technologiczna / media / 

przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

AIG to uznany światowy lider w branży produktów z grupy Financial Lines obejmującej: ubezpieczenia 
odpowiedzialności członków władz spółki, ubezpieczenia ryzyk sprzeniewierzenia, ubezpieczenia 
odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia emisji papierów wartościowych oraz ubezpieczenia ryzyk 
cybernetycznych CyberEdge. Nasz liczący 350 osób zespół specjalistów ds. ryzyka ubezpieczeniowego 
Financial Lines na terenie Europy dysponuje dużym zakresem indywidualnych kompetencji w zakresie oceny 
ryzyka oraz swobodą decyzyjną. Dodatkowo prace zespołu wspiera jeden z największych zespołów ds. 
likwidacji szkód Financial Lines w branży ubezpieczeniowej.
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NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA 
W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ 
WYPADKOWYCH I 
CHOROBOWYCH

Kompetencje 
techniczne, 
wyjątkowe produkty 
i usługi

Lifeline
Nasz flagowy produkt – Grupowe ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie podróżne 
jest dostępny dla wszystkich branż i sektorów. Ubezpieczenia 
te obejmują w pełnym zakresie: ochronę następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz podczas podróży, w 
tym w standardzie ubezpieczenie chorób przewlekłych, a 
także na wypadek katastrof naturalnych. Zakres ochrony 
m.in. pomaga pracodawcom w wypełnianiu ich obowiązku 
zapewnienia opieki medycznej dla pracowników podczas 
podróży służbowej. Produkt nasz charakteryzuje się krótką listą 
wyłączeń odpowiedzialności – nie zawiera m.in. wyłączeń 
dotyczących aktów terroryzmu.

Specialtysolutions
Produkty z rodziny rozwiązań dedykowanych 
(SPECIALTYsolutions) stanowią innowacyjny sposób 
ubezpieczenia grup zorganizowanych, w których nie występuje 
zależność pracodawca / pracownik. Sport rekreacyjny, 
rekrutacja, kształcenie oraz stowarzyszenia to przykłady grup 
zorganizowanych, w przypadku których możemy pochwalić 
się szczególnie bogatym doświadczeniem. Jesteśmy jednak w 
stanie zapewnić ochronę również w przypadku jednorazowych 
imprez lub działań podejmowanych w grupach.

Kluczowe sektory •	Przedsiębiorstwa dowolnej wielkości – od sektora MŚP po największe korporacje.

•	Wszystkie branże i sektory przemysłu.

•	 Grupy zorganizowane, takie jak amatorskie kluby sportowe, instytucje edukacyjne,  
grupy i stowarzyszenia przemysłowe.

Jesteśmy wiodącym dostawcą produktów z zakresu osobowych ubezpieczeń nnw i podróżnych 
dla biznesu, organizacji i grup zorganizowanych. Do naszych produktów, charakteryzujących 
się szerokim zakresem ochrony, gwarantujemy wartość dodaną w postaci wyspecjalizowanej 
sieci doświadczonych underwriterów oraz ekspertów w zakresie likwidacji szkód.
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GLOBALNA OCHRONA 
ZAPEWNIANA PRZEZ LIDERA 
NA RYNKU UBEZPIECZEŃ 
LOTNICZYCH

Dzięki finansowej 
sile, skrojonym na 
miarę produktom 
oraz bogatemu 
doświadczeniu 
jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć 
na potrzeby 
ubezpieczeniowe 
rynku lotniczego 

Doświadczenie
Głębokie zrozumienie przemysłu lotniczego oraz 
konkretnych rozwiązań ubezpieczeniowych sprawia, że 
AIG jest odpowiednim partnerem we wszystkich działaniach 
związanych z zarządzaniem ryzykiem lotniczym. 
Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie i produkty, 
jesteśmy w stanie zaoferować szeroki i elastyczny zakres 
ubezpieczenia dostosowany do potrzeb klienta. 

Produkty i lotniska
AIG oferuje różnorodne rozwiązania dostosowane do 
działalności szerokiego grona naszych klientów. Wśród 
ubezpieczonych są zarówno dostawcy najmniejszych 
części składowych, jak i najwięksi producenci samolotów. 
Ubezpieczamy również odpowiedzialność kontrolerów ruchu 
lotniczego, właścicieli i/lub operatorów dużych i małych 
portów lotniczych oraz firm usługowych działających w tym 
obszarze. 

Lotnictwo ogólne 
W naszym dziale lotnictwa ogólnego pracuje zespół 
underwriterów, w skład którego wchodzą specjaliści zajmujący 
się ubezpieczeniem prywatnych helikopterów oraz samolotów, 
prywatnych i komercyjnych flot statków powietrznych, jak 
również największych korporacyjnych samolotów.

Kluczowe sektory •	Producenci samolotów, helikopterów, części zamiennych i podzespołów.

•	Operatorzy lotnisk.

•	Lotniskowa obsługa naziemna i dostawcy usług.

•	Przedsiębiorstwa wykonujące prace budowlane na terenie lotnisk.

•	Prywatni właściciele samolotów.

•	Komercyjne floty statków powietrznych.

Od ponad 60 lat AIG aktywnie angażuje się w poszukiwanie rozwiązań ubezpieczeniowych 
odpowiadających potrzebom zarządzających operacjami i sprzętem lotniczym, producentów części, 
właścicieli statków powietrznych oraz linii lotniczych. Jesteśmy liderem na rynku obecnym we wszystkich 
segmentach ubezpieczeń lotniczych. Posiadamy bogate doświadczenie w ocenie ryzyka oraz likwidacji 
szkód w skali globalnej.
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UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYCOFANIA 
WADLIWEGO PRODUKTU Z RYNKU 
ORAZ UBEZPIECZENIE ZWIĄZANE 
Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM 
(CRISIS MANAGEMENT) OD JEDNEGO 
Z NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH 
UBEZPIECZYCIELI W BRANŻY

Kompetencje 
techniczne, 
znakomite produkty 
i usługi

Doświadczenie i specjalistyczna wiedza
Nasz zespół Crisis Management dysponuje ponad 50-letnim 
doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem 
ubezpieczeniowym. Zatrudniamy szereg ekspertów 
branżowych z różnych segmentów rynku i gałęzi przemysłu. 
Mamy doświadczenie w underwritingu m.in. niestandardowych 
programów ubezpieczeniowych, polis międzynarodowych 
uwzględniających standardy sektora produktów spożywczych 
i napojów. Natomiast nasze doświadczenie w zakresie kontroli 
szkód obejmuje wszystkie branże, a dodatkowo jest wspierane 
przez międzynarodową sieć inżynierów działających na całym 
świecie.

Szkody
Nasza międzynarodowa sieć zajmująca się likwidacją 
szkód pozostaje niedościgniona pod względem rozmiarów i 
zakresu działalności. Na terenie Europy oferujemy dostęp do 
dedykowanych opiekunów klienta oraz kompleksowej obsługi 
zapewnianej przez specjalistów ds. likwidacji szkód, którzy 
pracują przy skomplikowanych, wielowymiarowych szkodach, 
liczonych w milionach euro. 

Kluczowe sektory

W przypadku wycofywania produktów z rynku jesteśmy szczególnie zainteresowani:

•	Branżą produktów spożywczych i napojów.

•	Przedsiębiorstwami międzynarodowymi.

•	Budową niekonwencjonalnych rozwiązań.

Firma AIG to wiodący ubezpieczyciel w zakresie wycofania wadliwego produktu z rynku oraz 
wysokiej klasy specjalista w zakresie ubezpieczeń związanych z zarządzaniem kryzysowym. 
Nasi wyspecjalizowani underwriterzy oraz zespoły ds. likwidacji szkód są wspierani przez 
globalną sieć partnerów świadczących usługi związane z zarządzaniem kryzysowym. Usługi te 
obejmują takie kwestie, jak bezpieczeństwo żywności, wycofanie produktu z rynku, aż po usługi 
doradcze w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, co umożliwia maksymalną ochronę 
reputacji klienta w czasie kryzysu oraz po jego zażegnaniu.

Koncentrujemy się na ryzykach ubezpieczeniowych o udowodnionej jakości i stabilności. 
Nie przykładamy wielkiej wagi do tego, w jakiej branży działa klient.
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ROZWIĄZANIA WIELOKROTNIE 
NAGRADZANEGO SPECJALISTY 
W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ 
ŚRODOWISKOWYCH

Odpowiedzialność z tytułu zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego stanowi coraz 
większe zagrożenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ryzyko to rośnie proporcjonalnie 
do wzrostu świadomości odszkodowawczej w społeczeństwie oraz zwiększającej się liczby 
regulacji prawnych przenoszących coraz większą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym na przedsiębiorstwa. Firma AIG dysponuje najliczniejszym na obszarze 
Europy zespołem ds. oceny ryzyka ubezpieczeniowego związanego ze szkodami środowiskowymi 
i od ponad 10 lat tworzy innowacyjne produkty ubezpieczeniowe w tym zakresie.

Przełomowe 
produkty i usługi

EnviroPro 
Produkt EnviroPro zapewnia szeroki zakres ochrony 
ubezpieczeniowej z tytułu szkód w środowisku naturalnym. 
Chroni m.in. przed odpowiedzialnością z tytułu 
zmniejszenia „bioróżnorodności” – zgodnie z Dyrektywą 
UE o odpowiedzialności za środowisko lub równorzędnymi 
przepisami lokalnymi, uwzględniając jednocześnie 
koszty obrony procesowej, koszty złagodzenia skutków 
zanieczyszczenia oraz inne postanowienia wynikające z tej 
dyrektywy.

Odpowiedzialność za zanieczyszczenia
Oferowany produkt zapewnia przedsiębiorstwu ochronę 
ubezpieczonego majątku przed odpowiedzialnością związaną 
ze skażeniem środowiska naturalnego, co jest szczególnie 
cenne w przypadku transakcji na rynku nieruchomości lub 
transakcji fuzji i przejęć, jak również w innych sytuacjach, 
w których możemy mieć do czynienia z „dziedziczeniem” 
odpowiedzialności za szkody środowiskowe po przejętej / 
przyłączonej firmie.

Odpowiedzialność za zanieczyszczenia spowodowane 
przez przedsiębiorstwa budowlane
Ten rodzaj polisy zapewnia ochronę ubezpieczeniową za 
szkody środowiskowe wynikające z prac budowlanych, 
które doprowadziły do wytworzenia nowych lub nasilenia 
istniejących okoliczności skutkujących skażeniem środowiska. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność na 
etapie wykonawstwa lub podczas prac na terenie należącym 
do osób trzecich. Klienci mogą zawierać polisy w imieniu 
wykonawców, a same polisy mogą dotyczyć projektów 
indywidualnych lub mieć charakter ochrony rocznej.

Szkolenie z odpowiedzialności za szkody w środowisku
Oferowane przez nas, wielokrotnie nagradzane moduły 
szkoleniowe online mogą pomóc brokerom oraz 
klientom zrozumieć rosnące znaczenie oraz potencjalny 
wpływ, jaki odpowiedzialność za szkody środowiskowe 
oraz odpowiedzialność za 
zanieczyszczenia wywiera na 
przedsiębiorstwa. 

Kluczowe sektory

•	 Producenci – od przemysłu lekkiego po ciężki, w tym chemiczny; producenci artykułów spożywczych i napojów.

•	Dostawcy energii i mediów.

•	Firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami.

•	Firmy transportowe i logistyczne.

•	Projekty budowlane.

•	 Właściciele nieruchomości oraz deweloperzy, w tym również ich najemcy.

•	Handel detaliczny i hurtowy.

Nasze elastyczne podejście oznacza, że jesteśmy w stanie ubezpieczać firmy z 
większości sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem następujących:
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WIODĄCY GLOBALNY 
DOSTAWCA UBEZPIECZEŃ  
MORSKICH I 
TRANSPORTOWYCH

Kluczowe produkty 
i usługi

Ochrona ładunku i zarządzanie ryzykiem
Ze względu na globalną obecność i lokalne doświadczenie, 
jak również dedykowane zespoły ds. ubezpieczeń morskich 
w krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie, jesteśmy 
postrzegani jako jeden z wiodących ubezpieczycieli morskich 
nie tylko na terenie Europy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika
Ubezpieczamy 6 spośród 15 głównych przewoźników 
międzynarodowych na całym świecie. Oferujemy szeroki 
zakres ochrony oraz wysokie sumy ubezpieczenia, jak również 
możliwość rozszerzenia ochrony na odpowiedzialność 
zawodową.

Cargo
Ochrona przesyłek cargo podczas transportu.

Kontrola szkód
Nasza globalna sieć inżynierów (Marine Loss Control 
Engineers) zapewnia dostęp do analiz oraz bezpłatnego 
doradztwa w zakresie wszystkich elementów związanych 
z transportem ładunków, od momentu załadowania na 
statek, przez przekierowanie na trasy śródlądowe, aż po 
działania związane z bezpieczeństwem, które mają za 
zadanie zminimalizować lub wyeliminować ryzyko i zapewnić 
bezpieczną dostawę ładunku. Oferowana usługa kontroli 
szkód może zostać rozszerzona o badanie infrastruktury, w 
tym portów i terminali. W przypadku większych i bardziej 
skomplikowanych projektów nasi inżynierowie koordynują 
proces zarządzania ryzykiem, udzielając rad i w razie 
potrzeby zarządzając zewnętrznymi rzeczoznawcami i 
inspektorami.

Kluczowe sektory  Transport ładunków
•	Wszystkie branże.

•	Przemysł ciężki. 

•	Ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika.

Firma AIG ubezpiecza działalność morską na całym świecie na kwotę ponad 700 milionów 
euro. Nasz stabilny i znany na rynku zespół ds. oceny ryzyka jest oddany budowaniu 
długoterminowych relacji z brokerami i klientami. Wysoko wykwalifikowany zespół ds. 
likwidacji szkód, który pracuje w biurach AIG na całym świecie, zapewnia niezakłóconą i 
zgodną z najwyższymi standardami realizację procedury likwidacji szkód.
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Doświadczenie 
w ubezpieczaniu 
organizacji 
międzynarodowych 
różnej wielkości, 
działających w 
różnych branżach

Międzynarodowe doświadczenie
Ponad 60 lat doświadczenia w branży 
ubezpieczeń międzynarodowych, 
największa w branży ubezpieczeniowej 
globalna sieć złożona z ponad 11000 
pracowników zajmujących się likwidacją 
szkód w ponad 300 biurach na 
całym świecie – to wszystko decyduje 
o sile naszej oferty przeznaczonej 
dla wszystkich przedsiębiorstw 
międzynarodowych, niezależnie od ich 
wielkości.

Obsługa klienta
Zapewniamy obsługę ze strony globalnej 
sieci ekspertów, których zadaniem jest 
projektowanie i wdrażanie spójnych 
na całym świecie, międzynarodowych 
rozwiązań ubezpieczeniowych. 
Gwarantujemy również dodatkowe 
korzyści w postaci jednego punktu 
kontaktu oraz dedykowanego zespołu 
AIG pracującego dla lokalnych biur na 
całym świecie. Naszym zadaniem jest 
zapewnienie klientom zintegrowanego 
rozwiązania, bez względu na to, 
jak skomplikowane są ich programy 
ubezpieczeniowe.

Spójność
Bez względu na miejsce prowadzenia 
działalności przez naszych klientów, 
pracownicy AIG w oddziałach na całym 

świecie pracują według jednakowych 
zasad. Obowiązują nas globalne 
wytyczne odnośnie poziomu usług. 
Dlatego wszystko -od wydawania polis 
po sprawność likwidacji szkód - jest 
ściśle monitorowane.

Elastyczność
Nie istnieje gotowa recepta 
umożliwiająca zaprojektowanie i 
wdrożenie skutecznego rozwiązania 
dla wszystkich międzynarodowych 
organizacji. Nasi specjaliści ds. 
oceny ryzyka pracują ramię w ramię 
z naszymi brokerami i klientami, by 
móc poznać ich potrzeby z lokalnej i 
globalnej perspektywy. Dzięki bogatemu 
doświadczeniu jesteśmy w stanie 
zaprojektować i wdrożyć program 
ubezpieczeniowy dopasowany najlepiej 
do potrzeb każdego klienta, dokładając 
wszelkich starań, by spełniał on wymogi 
prawne, był kompletny i niezawodny.

Lokalne doświadczenie 
Możemy pochwalić się bogatym 
doświadczeniem w dostosowywaniu 
umów ubezpieczeniowych naszych 
klientów do lokalnych przepisów, 
niestandardowych wymagań i 
warunków. Nasi klienci polegają na AIG 
w sprawie międzynarodowych ryzyk 
od ponad 60 lat. W krajach, w których 

prowadzimy działalność, jesteśmy 
obecni od wielu lat – na niemal 30% 
rynkach przez ponad 50 lat, a na 70% 
rynków przez ponad 25 lat.

Doświadczenie w likwidacji szkód
„To, że możemy powiedzieć 
międzynarodowemu klientowi, że 
miejsce powstania szkody nie ma dla 
nas znaczenia, to nasz ogromny atut. W 
praktycznie każdym miejscu na świecie 
AIG jest w stanie zapewnić swoim 
klientom obsługę ze strony specjalisty z 
działu likwidacji szkód.” 

Rick Woollams, Dyrektor ds. likwidacji 
szkód, Globalne Ubezpieczenia 
Korporacyjne

Nasz globalny zasięg zapewnia 
dostęp do najbardziej doświadczonych 
lokalnych likwidatorów, którzy pomogą 
klientom odnaleźć się w zawiłościach 
otoczenia prawnego w lokalizacjach, 
które są dla nich istotne. Nasze globalne 
doświadczenie oznacza, że posiadamy 
właściwych ludzi z odpowiednim 
doświadczeniem we wszystkich 
miejscach, w których nasz klient może 
się znaleźć.

Kluczowe Sektory •	 Międzynarodowe firmy we wszystkich sektorach, łącznie z instytucjami finansowymi.

•	Firmy stawiające pierwsze kroki w ekspansji międzynarodowej. 

•	 Regulowane branże i sektory wymagające wydania lokalnego potwierdzenia zawarcia 
ubezpieczenia.

AIG obsługuje ponad 23 000 międzynarodowych klientów na całym świecie, generując 
ponad 30 000 wystawianych lokalnie polis dzięki doświadczonym specjalistom ds. oceny 
ryzyka, likwidatorom szkód oraz działom obsługi klienta w ponad 130 krajach. 

OBSŁUGA KLIENTÓW W  
RAMACH PROGRAMÓW  
MIĘDZYNARODOWYCH
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Dedykowane 
rozwiązania 
ubezpieczeniowe

Globalne programy reasekuracji
Global Risk Solutions oferuje szereg rozwiązań, które 
pomagają klientom transferować i finansować ryzyko. Produkty 
te zazwyczaj obejmują captive klienta, lecz mogą być 
również oparte na innej strukturze, która umożliwia realizację 
celów biznesowych. Nasze usługi obejmują: wystawianie 
polis, zarządzanie likwidacją szkód, raporty szkodowe, 
optymalizację składek oraz oparte na doświadczeniu 
zarządzanie kwestiami podatkowymi związanymi 
ze składkami ubezpieczeniowymi. Na całym świecie 
zapewniamy skoordynowane podejście oparte na pracy 
międzynarodowego zespołu, połączone z niezmiennie wysoką 
jakością obsługi wynikającą z działania naszej globalnej 
sieci, głębokim zrozumieniem i doświadczeniem na rynkach 
lokalnych.

Programy strukturyzowane
Strukturyzowane rozwiązania ubezpieczeniowe można 
wykorzystywać w przypadku skomplikowanych lub trudnych do 
zidentyfikowania ryzyk. Programy te mogą być finansowane 
w całości lub w części. Mogą one okazać się korzystne 
dla klientów, którzy mają niską szkodowość. Programy 
strukturyzowane mogą również optymalizować przepływy 
gotówkowe i zapewnić wydajne kosztowo potwierdzenie 
zawarcia umowy ubezpieczenia.

Liability Buyouts
Wykup zobowiązań np. firm typu captive, który może posłużyć 
do zmniejszenia ekspozycji i umożliwić rozwiązanie captive, a 
następnie uwolnienie kapitału i zabezpieczeń. Liability Buyouts 
może również zostać wykorzystane w transakcjach fuzji i 
przejęć do przejęcia zobowiązań bilansowych od klientów 
korporacyjnych.

Ryzyka niestandardowe
Oferujemy dedykowane rozwiązania obejmujące ryzyka, 
dla których obecnie nie ma rozwiązań na konwencjonalnym 
rynku ubezpieczeniowym. Współpracujemy ściśle z naszymi 
brokerami i klientami w celu opracowania i wdrożenia 
produktów, które często stanowią nowości  
na rynku.

Zarządzanie firmami typu captive plus usługi doradcze
Nasza globalna oferta obejmuje tworzenie i zarządzanie 
firmami typu captive, których właścicielem jest jeden podmiot, 
stowarzyszenie, konsorcjum towarzystw ubezpieczeniowych 
lub captive grupowy. Oferujemy również tradycyjne struktury 
rent-a-captive oraz PCC (Protected Cell Captive). Dzięki 
temu, iż działamy globalnie, doskonale rozumiemy sytuację 
regulacyjną oraz lokalne praktyki biznesowe. Obecnie 
coraz więcej przedsiębiorstw różnej wielkości opiera swoją 
działalność w zakresie zarządzania ryzykiem na firmach typu 
captive insurance, a wiedza na temat uwarunkowań lokalnych 
jest kluczowym elementem w przypadku ustanowienia lub 
relokacji podmiotu typu captive.

KLUCZOWE 
SEKTORY

•	 Duże korporacje.

•	Instytucje finansowe.

•	Władze samorządowe i podmioty rządowe.

•	Firmy ubezpieczeniowe (reasekuracyjne) typu captive.

AIG Global Risk Solutions oferuje alternatywne rozwiązania w zakresie ubezpieczenia i reasekuracji. 
Specjalizujemy się w programach niestandardowych (np. programy strukturyzowane, fronting 
i zarządzanie firmami typu captive insurance), dotyczących skomplikowanej, niestandardowej 
działalności lub ryzyk, dla których nie ma rozwiązań na konwencjonalnym rynku ubezpieczeniowym. 

GLOBAL RISK SOLUTIONS: 
TWÓJ GLOBALNY PARTNER 
ZAPEWNIAJĄCY NOWATORSKIE 
ROZWIĄZANIA DLA 
NIESTANDARDOWYCH RYZYK




