
Ubezpieczenia lotnicze

1 mld USD  
Odpowiedzialność cywilna w lotnictwie

Korzyści
•  Wysokie limity dla lotnisk i usługodawców.
•  Jedna podstawowa polisa AIG zapewnia klientom możliwość odpowiedniego 

zabezpieczenia się przed rosnącym ryzykiem, do kwoty 1 mld USD.
•  Eliminacja niepewności co do wypłaty roszczeń związanej z zakupem polisy  

z wysokim limitem od konsorcjum ubezpieczycieli. 
•  Szybka reakcja zespołu ekspertów i zarządzanie każdym aspektem zgłoszonej szkody; 

począwszy od nadzoru nad badaniem w sprawie wypadku po obronę w pozwach o 
odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności.

•  Najbardziej różnorodna oferta dedykowanych produktów lotniczych oferowana 
przez AIG.

Nowość: AIG oferuje limity odpowiedzialności cywilnej 
do 1 mld USD lotniskom, usługodawcom i producentom 
artykułów dla lotnictwa.
„ AIG z dumą ogłasza kolejny 

pionierski produkt na rynku.
 Wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości  
1 mld USD zapewnia naszym klientom 
ochronę ze strony wiodącego 
ubezpieczyciela w zakresie strat 
spowodowanych katastrofami. Jako 
alternatywa dla konsorcjów, w 
poszukiwaniu zabezpieczenia przed 
skutkami dużych strat, klienci mogą 
zwracać się bezpośrednio do AIG, 
korzystając z największej na rynku 
pojemości ubezpieczeniowej oraz 
wsparcia naszych ekspertów.
 Bazując na 65-letnim doświadczeniu 
w branży lotniczej, jesteśmy silnie 
zaangażowani w zapewnianie 
naszym klientom elastycznych 
rozwiązań, które pozwalają sprostać 
wszelkim ryzykom związanym z ich 
działalnością.”

Lotniska
•  Lotniska międzynarodowe
•  Lotniska krajowe/

regionalne

Usługodawcy
•  Operatorzy obsługi 

naziemnej: 
 -  Pracownicy handlingu 
 -  związani z produkcją 
paliwa lub usługami 
związanymi z 
tankowaniem paliw. 

 -  Agenci ochrony 
 -  Dostawcy cateringu 
pokładowego

Producenci 
komponentów

www.aig.pl
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American International Group, Inc. (AIG) to wiodąca międzynarodowa organizacja ubezpieczeniowa obsługująca klientów w ponad 130 krajach i systemach prawnych. AIG to nazwa marketingowa działalności 
prowadzonej przez American International Group, Inc. w zakresie ubezpieczeń majątkowo-wypadkowych, na życie i dożycie oraz ubezpieczeń ogólnych. Produkty i usługi są przyjmowane do ubezpieczenia lub 
świadczone przez podmioty zależne lub stowarzyszone z American International Group, Inc. i mogą nie być dostępne w każdym systemie prawnym. Dodatkowe informacje znaleźć można na naszej stronie pod 
adresem www.aig.com. Miejsce rejestracji: Anglia: nr spółki 1486260. Adres siedziby: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. AIG Europe Limited jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia 
działalności przez Prudential Regulation Authority i podlegający regulacji Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority.

Zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości  
1 mld USD znajdą:

Dowiedz się więcej: ubezpieczenia.lotnicze@aig.com

Joe Trotti  
Specialty Lines Executive – Prezes  
i Dyrektor Generalny na region EMEA, 
Global Marine & Aerospace 


