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Agencje reklamowe

Budownictwo (w tym ogólne przedsiębiorstwa budowlane, budownictwo ciężkie i specjalistyczne)

Dealerzy samochodowi, stacje benzynowe i wi arsztaty samochodowe

Edukacja

Górnictwo węgla i kopalnictwo surowców minm eralnych 1

Handel detaliczny (bez aptek) 2

Handel hurtowy dobrami nietrwałymi i ich mmagazynowanie (bez leków) 333 2222

HanHandelde hurtortowy wy dobdobramr i ti trwałłymi i ich magagazynzynoowanie (IT, elektronika,, mamaszyszynyny i ui urząrządzedzeniania etete c.) 3

Hotelele ii resrestautauracracjeje

Instytucje fifi nansowewe (w( tym m bm annkki, zakładdy ubbezpieczeń, brokerrzy,y mam kklerzy)

Jednostki administracracji ji pubpubblicliczneznejj 4

Jednostki badawczoczo-roozwwojowe

LeśLeśeśśnicttwo ii pozyskiwaniee drdrewna

Nieruchomości komeercyrcyjne (w tym zarzząądzą anie)

Obiekty sportowe

Ochrona osób i mienia

Odprowadzanie ścieków, wwyywóz śmieci,, usługgii sanitarne 55

Porty, lotniska, dworce 66

Produkcja energii (bez dysstrybbucji)i) 7

Produkcja fi lmowa i radiowa,  teaatry, muzzea i ininne obiekty kukultulturalralnene

Pror dukkcja mam szyzyn in i ururząddzą zeńeń (w(w( tymm RTV,TV, AGAGAGD iD iD i elelelektek ronnika)

PrzPrzemyem łsł hche imiczny, p drod kukcjja tworzyzyw sztuztuuuuczncccc ych (bez produkcji lekówów) 7

PrzPrzP emyemysłsł drzdrzewnewny iy i memeblablarskrskii

Przemysł odzieżowy

Przemysł poligrafi czny

Przemysł spożywczy i kosmetme yczznyny (bez wyrobów tytoniowych)y

Przetwórstwo węgla i ropy nafttowowej (w tw tymy rafi nerie) 7

Rolnictwo, łowiectwo i związanane ze z nimimi usłu ugi

Rybołówstwo, gospodarstwa rybaybackie ie i pokrewne

Telekomunikacja

Transport lądowy, wodny i powiowietretrznyzn

Usługi kosmetyczne, fryzjerstwwo,o, klukluby by fi tness

Usługi pocztowe

Usługi profesjonalne (prawwne, ksksięgięę owe, architekci, sprzątanie)

Wydobycie ropy i gazu 7

Dodatkowe linie produktowe
Ubezpieczenia lotnicze – producenci samolotów, śmigłowców oraz części zamien-
nych i podzespołów, operatorzy lotnisk, lotniskowa obsługa naziemna i dostawcy usług, 
przedsiębiorstwa wykonujące prace budowlane na terenie lotnisk, prywatni właści-
ciele samolotów i śmigłowców oraz komercyjne fl oty statków powietrznych.

Zarządzanie kryzysowe – producenci żywności i napojów, kosmetyków oraz suple-
mentów diety (w odniesieniu do ryzyka wycofania wadliwego produktu z rynku). 
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oferowane fi rmom świadczą-
cym usługi profesjonalne, w tym z takich branż jak: informatyka, agencje reklamowe, 
wydawnictwa, prawnicy, doradztwo gospodarcze, instytucje fi nansowe.

Ryzyka terroryzmu – pojemność 250 mln EUR/USD oferowana wszystkim branżom 
z wyjątkiem ambasad.

Branżowy przewodnik po ofercie AIG

Legenda
Stopień zainteresowania ubezpieczeniem danej działalności:

 wysoki

 średni ( oferta po szczegółowej ocenie ryzyka)

 niski (małe prawdopodobieństwo przygotowania oferty)

1 –  z wyłączeniem ryzyk związanych z podziemnym ruchem 
zakładu górniczego

2 –  z wyłączeniem transportu drobiu, mięsa oraz owoców morza

3 –  wymogi dotyczące zabezpieczeń tryskaczowych



Szanowni Państwo,
AIG prowadzi działalność na polskim rynku od roku 1991. W tym 
czasie, korzystając z doświadczeń Grupy, w oparciu o wiedzę naszych 
pracowników, a także dzięki znajomości specyfi ki lokalnego rynku, 
wprowadziliśmy wiele innowacyjnych produktów i usług ubezpiecze-
niowych, przeznaczonych dla klientów korporacyjnych i indywidual-
nych. Jednym z niezmiennych założeń naszej strategii jest intensywna 
współpraca z Brokerami, którą chcielibyśmy w dalszym ciągu rozwijać.

Jesteśmy zdania, że w dobie nieustannych zmian gospodarczych 
i ekonomicznych, obejmujących nie tylko ubezpieczenia, ale także 
struktury AIG, do dobrego zrozumienia naszych planów biznesowych 
konieczna jest komunikacja z rynkiem.

Od początku naszej działalności w Polsce wierzymy, że osiągnięcie 
sukcesu wymaga otwartego dialogu z klientami i partnerami bizne-
sowymi. Dlatego też, oddajemy w Wasze ręce niniejszy dokument, 
mając nadzieję, że stanie się on przewodnikiem opisującym ofertę 
AIG i przyczyni się do dalszego rozwoju naszej współpracy.

W AIG od lat specjalizujemy się w aranżowaniu programów ubez-
pieczeniowych dla różnych sektorów oraz branż rynkowych. Możemy 
poszczycić się profesjonalnym zespołem ds. oceny ryzyka oraz likwi-
dacji szkód. Wiedza i bogate doświadczenie umożliwiają nam spójne 
zarządzanie procesami ubezpieczeniowymi nie tylko dla ryzyk skon-
centrowanych lokalnie, ale również dla tych rozproszonych w świecie. 
Jesteśmy liderem rynku ubezpieczeń w zakresie opracowywania oraz 
obsługi programów międzynarodowych, w ramach których proponu-
jemy naszym klientom kompleksową ochronę bez względu na miejsce 
prowadzonej działalności.

Niniejszy przewodnik prezentuje Państwu ofertę AIG ze wskazaniem 
tych branż, dla których mamy konkurencyjne i unikatowe rozwiązania 
ubezpieczeniowe, dostosowane do potrzeb wynikających ze specyfi ki 
danej branży.

Broszura jest także próbą odpowiedzi na Państwa pytanie, dotyczące 
branż preferowanych przez AIG na rynku polskim.

Główne sektory rynkowe, na których skupia się AIG w Polsce to:

   nieruchomości komercyjne

   telekomunikacja i IT

   instytucje fi nansowe

   handel detaliczny

   produkcja maszyn i urządzeń

   branża spożywcza

   budownictwo

   produkcja energii

   usługi profesjonalne.

Lista zaprezentowanych branż nie zamyka katalogu możliwości AIG 
w Polsce. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter 
informacyjny, a ich głównym celem jest ułatwienie Państwu komuni-
kacji z naszym Zespołem.

Zapraszamy do współpracy i dialogu,
Zespół AIG
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4 – a)  dostawa i dystrybucja energii i gazu – prefe-
rowane ubezpieczenie nadwyżkowe

b)  z wyłączeniem ubezpieczenia OC gmin 
w zwią zku z posiadaniem i utrzymaniem 
dróg i lokalów komunalnych

5 – bez wysypisk i transportu odpadów
6 –  lotniska – pod warunkiem posiadania ubezpie-

czenia ryzyk lotniczych w standardzie warun-
ków wypracowanych przez rynek londyński

7 –  ubezpieczenia techniczne – wymagana lustracja 
inżyniera AIG wyspecjalizowanego w danym 
sektorze



WIODĄCE NA RYNKU PRODUKTY
OD NAJWIĘKSZEGO UBEZPIECZYCIELA
GRUPY RYZYK FINANCIAL LINES

ZALETY AIG
   pojemność – najwyższa pojemność ubezpieczeniowa 

(1,5 mld USD) dostępna na lokalnym rynku 
u pojedynczego ubezpieczyciela, pozwalająca 
akceptować wybrane duże ryzyka w 100%, oferując 
tym samym realną korzyść klientom – w postaci pełnej 
decyzyjności na wypadek szkody

   doświadczenie – zespół doświadczonych 
underwriterów posiadających wysokie kompetencje, 
co gwarantuje szybkie i elastyczne podejście przy 
podejmowaniu decyzji na etapie ofertowania, jak 
i w trakcie trwania okresu ubezpieczenia 

   engineering – zespół wysoko wyspecjalizowanych 
inżynierów działający na rynkach europejskich 
i międzynarodowych, pomagający w tworzeniu 
kompleksowych alternatywnych programów 
ubezpieczeniowych oraz w opracowywaniu skutecznych 
metod zarządzania ryzykiem mających na celu 
ograniczenie prawdopodobieństwa powstania lub 
wielkości zakresu potencjalnej szkody (tzw. account 
engineering)

   likwidacja szkód – prawdziwy partner w utrzymaniu 
ciągłości biznesu dzięki dużemu doświadczeniu 
w obsłudze szkód wynikających ze zdarzeń 
katastrofalnych 

    szeroki zakres ubezpieczenia – dostęp do 
unikatowej oferty ubezpieczeniowej charakteryzującej 
się szerokim zakresem ubezpieczenia (łączone ryzyka 
PD/BI/MB/MLOP/EEI)

   międzynarodowe programy ubezpieczeniowe – 
możliwość aranżowania programów międzynarodowych 
uwzględniających polisy lokalne poza terytorium Polski; 
w krajach UE możliwość wystawiania polisy w Polsce 
w oparciu o FOS (Freedom of Service) 

   terroryzm – jesteśmy liderem na rynku polskim 
w ubezpieczaniu ryzyk terrorystycznych – pojemność 
250 mln EUR/USD

   nieruchomości komercyjne – oferujemy unikatowy 
produkt na rynku polskim stworzony na potrzeby 
ubezpieczeń majątkowych dla nieruchomości 
komercyjnych, gwarantujący najszerszy zakres 
ubezpieczenia mienia i utraty czynszu.

Ubezpieczenia majątkowe



ZALETY AIG
   wiodąca na rynku pozycja AIG w obszarze ryzyk 

fi nansowych, zwłaszcza D&O

   bogate doświadczenie w zakresie likwidacji szkód 
umożliwiające rzetelne rozpoznanie i sprawną 
obsługę szkody 

   rozwiązania produktowe oferujące ochronę 
ubezpieczeniową z zakresu odpowiedzialności 
członków władz organów (D&O), odpowiedzialności 
zawodowej, CyberEdge i ryzyk związanych ze 
sprzeniewierzeniami, porwaniami i wymuszeniami 
oraz fuzjami i połączeniami – dla spółek z branż 
produkcyjnych, usługowych czy fi nansowych. 

FAKTY O D&O
   w ciągu ostatnich 5 lat AIG Oddział 

w Polsce wypłacił na podstawie polis 
D&O blisko 45 000 000 PLN

   najwyższa wartość roszczenia: 
138 000 000 PLN

   największe wypłacone odszkodowanie: 
17 300 000 PLN

   najwyższe koszty likwidacji: 
3 800 000 PLN

   najdłużej trwające postępowanie cywilne: 
10 lat i 11 miesięcy.

Ubezpieczenia Financial Lines

KLUCZOWE SEKTORY
Ubezpieczenia mienia i utraty zysku dla:

   zakładów energetycznych i dostawców 
mediów

   przemysłu budowlanego i ryzyk 
związanych z budownictwem

   przemysłu chemicznego 
i farmaceutycznego

   przemysłu naftowego i petrochemicznego

   przemysłu morskiego.

ZALETY AIG
   jedna z największych pojemności 

ubezpieczeniowych na rynku – 1 mld USD 

   zespół wysoko wyspecjalizowanych 
inżynierów na całym świecie, 
pomagających w tworzeniu programów 
ubezpieczeniowych

   zespół ds. likwidacji szkód doświadczony 
w obsłudze dużych szkód występujących 
w energetyce oraz w innych sektorach 
z katalogu ubezpieczeń technicznych

   globalny zasięg fi rmy daje możliwości 
tworzenia międzynarodowych programów, 
z jednoczesnym wykorzystaniem 
doświadczeń na rynkach lokalnych 
w międzynarodowym środowisku, oraz 
doświadczenie na rynkach lokalnych. 

Ubezpieczenia techniczne



ZALETY AIG

   wieloletnie 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, zmniejszać ryzyko ich 
strat, minimalizując ukryte koszty roszczeń (zakłócenie 
działalności i utrata kontraktów).

KLUCZOWE SEKTORY

Linie lotnicze
   ubezpieczenie casco statku powietrznego 

oraz ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej

   wykupienie udziału własnego.

Produkty i porty lotnicze
   odpowiedzialność właścicieli i operatorów 

portu lotniczego

   lotniskowa obsługa naziemna i dostawcy 
usług

   odpowiedzialność za skutki wad produktu

   zakłady naprawcze i konserwacyjne.

Lotnictwo ogólne (General Aviation)
   ochrona ubezpieczeniowa dla statków 

powietrznych wykorzystywanych na 
potrzeby własne oraz komercyjne.

Działania wojenne i terroryzm
   nadwyżkowe ubezpieczenie OC – wojna, 

terroryzm

   ubezpieczenie casco statku powietrznego 
na wypadek działań wojennych.

ZALETY AIG
   underwriterzy upoważnieni do podejmowania decyzji na poziomie 

lokalnym

   globalne doświadczenie zespołów ds. likwidacji szkód 

   zaangażowanie AIG w budowanie partnerskich relacji między 
underwriterami, brokerami i klientami 

   słuchanie i odpowiadanie na potrzeby klientów oraz świadczenie 
zindywidualizowanych usług 

   doświadczone zespoły z udokumentowaną historią wprowadzania 
nowatorskich produktów

   najwyższa pojemność ubezpieczeniowa dostępna na rynku lokalnym, 
dzięki której jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom klientów 
i akceptować wybrane duże ryzyka w 100%.

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia lotnicze



MOŻLIWOŚCI AIG
   największy wyspecjalizowany zespół underwriterów 

ubezpieczeń środowiskowych w Europie 

   pojemność ubezpieczeniowa przeznaczona dla 
lokalnych produktów ubezpieczeniowych sięgająca 
50 mln EUR

   pokrycie dla szkód powstałych w wyniku 
zanieczyszczenia zarówno o charakterze nagłym 
i przypadkowym, jak i stopniowym, a także dla 
szkód w bioróżnorodności, zgodnie z Ustawą 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz.U. 2007 nr 75, poz. 493)

   dostęp do internetowych narzędzi szkoleniowych, 
przewodników sprzedażowych i innych materiałów 
przeznaczonych dla specjalistów branży ubezpieczeniowej

   nowatorska usługa PIER Europe umożliwiająca 
bezpośredni dostęp do specjalistów z zakresu usuwania 
skutków incydentów środowiskowych, tworzenia i realizacji 
planów naprawczych oraz zarządzania wizerunkiem

   bogate doświadczenie we współpracy z fi rmami 
w ramach tzw. captive insurance przeznaczonego dla 
większych klientów – obsługa, fronting oraz pojemność 
nadwyżkowa.

KLUCZOWE SEKTORY
Elastyczność polis ubezpieczeniowych z tytułu szkód 
środowiskowych sprawia, że mogą być stosowane 
w większości sektorów bez względu na zakres i skalę 
działalności:

   producenci – od przemysłu lekkiego po ciężki, 
w tym chemiczny, rafi nacji ropy naftowej, odlewnie 
stali

   dostawcy energii i mediów

   fi rmy zajmujące się zarządzaniem odpadami

   fi rmy transportowe i logistyczne

   fi rmy budowlane i i inwestorzy projektów 
budowlanych

   właściciele nieruchomości i deweloperzy, w tym 
również ich najemcy 

   handel detaliczny i hurtowy, magazyny, biura.

ZALETY AIG
   wiodące produkty ubezpieczeniowe oraz wsparcie 

dla 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 praktyk rynkowych, standardów 
ubezpieczeniowych, prawa środowiskowego, 
przepisów oraz wymogów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie całej Europy 

   gromadzone przez dziesięciolecia doświadczenie 
w ubezpieczaniu ryzyka odpowiedzialności za 

szkody środowiskowe oraz dostęp do globalnej 
sieci ubezpieczeń i doświadczeń biur we wszystkich 
rejonach świata 

   umiejętność dostosowania struktury ochrony 
ubezpieczeniowej i programów ubezpieczeniowych, 
pozwalająca zaspokoić indywidualne potrzeby 
klientów 

   fachowo realizowane i w pełni zgodne z przepisami 
prawnymi programy międzynarodowe – ochrona 
globalna lub w wybranych krajach. 

Ubezpieczenia środowiskowe



UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYCOFANIA WADLIWEGO
PRODUKTU Z RYNKU ORAZ UBEZPIECZENIE KOSZTÓW
SKAŻENIA PRODUKTU SPOŻYWCZEGO

   innowacyjne produkty ubezpieczeniowe 
– elastyczne podejście do specyfi ki działalności 
każdego z klientów, umożliwiające tworzenie 
rozwiązań dostosowanych do potrzeb indywidualnych; 
ubezpieczenia z grupy Crisis Management: 
ubezpieczenie kosztów wycofania produktu 
z rynku lub kosztów umyślnego skażenia produktu 
spożywczego, dostępne jako samoistny produkt 
ubezpieczeniowy (odrębny limit odpowiedzialności)

   wieloletnie umowy ubezpieczenia 
– możliwość zawierania umów ubezpieczenia OC 
z nieprzerwanym okresem ubezpieczenia do trzech 
lat, z zastrzeżeniem standardowych postanowień 
dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy 
przed upływem tego okresu; w przypadku umów 
ubezpieczenia OC związanych z pojedynczym 
kontraktem budowlanym – możliwość zawarcia 
ubezpieczenia na okres do siedmiu lat, wraz 
z okresem gwarancyjnym

ZALETY AIG

   doświadczenie – zespół underwriterów o długoletnim doświadczeniu w zakresie 
kwotowania i ubezpieczania ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną; 
możliwość korzystania z obszernej bazy wiedzy i usług międzynarodowego zespołu 
ekspertów w zakresie technicznej oceny ryzyka oraz likwidacji szkód 

   wysokie limity odpowiedzialności – najwyższa pojemność ubezpieczeniowa 
(100 mln USD) dostępna na lokalnym rynku u pojedynczego ubezpieczyciela, 
umożliwiająca zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej 
dla ryzyk o charakterze katastrofi cznym, skracając jednocześnie czas potrzebny 
na otrzymanie oferty umowy ubezpieczenia; wspomniana powyżej pojemność 
może zostać zwiększona po uzyskaniu indywidualnej akceptacji

   ubezpieczenie nadwyżkowe / reasekuracja fakultatywna – atrakcyjny cenowo 
sposób na dodanie kolejnych poziomów ochrony ubezpieczeniowej i zwiększenie sumy 
gwarancyjnej ponad polisę podstawową, również jeżeli jest ona ulokowana w innym 
zakładzie ubezpieczeń; standardowo oferowana klauzula drop-down umożliwiająca 
zastąpienie polisy podstawowej ubezpieczeniem nadwyżkowym w przypadku 
wyczerpania podstawowego limitu odpowiedzialności; dodatkowa ochrona dostępna 
również w formie reasekuracji fakultatywnej, w tym proporcjonalnej

Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej



PODSTAWOWE I NADWYŻKOWE
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ

KLUCZOWE SEKTORY
   przedsiębiorstwa międzynarodowe 

niezależnie od wielkości i branży

   producenci żywności i napojów
– wycofanie wadliwego produktu 
z rynku. 

   międzynarodowe programy ubezpieczeniowe 
– możliwość aranżowania programów 
międzynarodowych uwzględniających polisy lokalne 
poza terytorium Polski, w tym w USA i Kanadzie; 
w ramach polis zlokalizowanych w Polsce ochrona 
ubezpieczeniowa dla szkód powstałych na całym 
świecie, z uwzględnieniem lokalnego prawa 
i jurysdykcji

   wartość dodana – szeroki zakres usług 
konsultantów – oferowany za pośrednictwem 
Global Loss Prevention Practice – w celu uzyskania 
opłacalnych i wymiernych efektów w ograniczaniu 
ryzyka towarzyszącego prowadzonej działalności, 
zwiększaniu wydajności pracy i poprawy 
konkurencyjności na rynku; przy współpracy 
z klientami i brokerami zapewniamy dostęp do 
wiodących rozwiązań minimalizujących koszty ryzyka, 
takich jak inspekcje ryzyka i doradztwo w zakresie 
zarządzania 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 z zakresu 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. 

Zarządzanie kryzysowe



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.

KLUCZOWE SEKTORY
   obsługa fi rm o zasięgu międzynarodowym, niezależnie 

od wielkości i branży

   fi rmy planujące ekspansję na rynki międzynarodowe

   programy ubezpieczeniowe typu captive

   ubezpieczenia aspektów działalności biznesowej 
regulowanych przepisami prawa lokalnego.

ZALETY AIG
   największa sieć w sektorze ubezpieczeń korporacyjnych, dzięki 

prowadzeniu działalności w ponad 90 krajach

   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

   unikatowy globalny system komunikacji zapewniający ciągłość 
w wystawianiu lokalnych polis i obsłudze klienta na całym świecie

   certyfi kat 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
   sprawna wypłata odszkodowań i przyjazny 

dla klienta proces likwidacji szkód

   szeroka oferta ubezpieczeń od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i następstw chorób

   wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu 
kompleksowych programów przedłużonych 
gwarancji 

   bogata oferta ubezpieczeń turystycznych 
na wyjazdy indywidualne i służbowe, za granicę 
i po kraju

   unikatowe doświadczenie w konstruowaniu 
ubezpieczeniowych programów lojalnościowych 
we współpracy z partnerami z różnych branż: 
bankowość, telekomunikacja, sprzedaż detaliczna, 
kluby książki, sieci stacji benzynowych:

–  wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 
działań telemarketingowych w Polsce 

–  stanowimy zewnętrzną sieć sprzedaży 
dla naszych partnerów biznesowych 

–  możliwość wielomilionowych inwestycji 
w relacje pomiędzy naszymi partnerami 
biznesowymi a ich klientami 

   doświadczony zespół znający polski rynek 
i dodatkowo posiadający wiedzę z rynków 
zagranicznych

   unikatowe rozwiązania, wykreowane specjalnie 
na potrzeby współpracującego z nami partnera 
i sprofi lowanie pod kątem grupy docelowej z użyciem 
zaawansowanych technik analitycznych.

Ubezpieczenia dla 
klientów indywidualnych

Programy międzynarodowe



Razem 
jesteśmy silniejsi!

Grupowe 
ubezpieczenia osobowe

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.

ZALETY AIG
   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 lojalność klienta 

    wyspecjalizowane zespoły underwriterów NNW 
charakteryzują się dużą decyzyjnością i możliwością 
udzielania 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.

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

   brak wyłączeń odnośnie do wykonywanych 
zawodów oraz terytoriów (z zastrzeżeniem 
obowiązującego prawa).



www.aig.pl
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