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Jesteśmy największą, światową organizacją 
ubezpieczeniową. Zatrudniamy 62 000 
pracowników świadczących usługi 
ubezpieczeniowe 88 milionom klientów. 
Niniejsza broszura wyjaśnia, kim jesteśmy 
oraz co wyróżnia naszą ofertę. 
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Identyfi kując zagrożenia i ryzyka, na jakie 
narażeni są nasi klienci, wciąż modyfi kujemy 
ofertę AIG, tworząc jednocześnie nowe 
produkty i kategorie nowych usług.

Tworzymy długoterminowe rozwiązania 
ubezpieczeniowe, aby zapewnić naszym 
klientom bezpieczeństwo i umożliwić im 
realizację założonych celów biznesowych. 
Każdy produkt, który oferujemy, uzupełniamy 
wiedzą i doświadczeniem zespołu ds. likwidacji 
szkód. Klienci chcą, byśmy chronili ich 
majątek, a to rodzi wielką odpowiedzialność. 
Przyjmujemy ją, wspierając klientów zarówno 
przed, jak i po wystąpieniu szkody – 
niezależnie od jej rozmiarów. 

Nasza praca rozpoczyna się na długo 
przed wystąpieniem zdarzenia szkodowego. 
Oferujemy jeden z najszerszych asortymentów 
produktów w branży ubezpieczeniowej. 
Pracownicy AIG, w oparciu o swoje 
doświadczenie oraz zasoby fi rmy, pracują 
nad eliminacją lub ograniczeniem ryzyka 
i odpowiednią ochroną przed skutkami szkody.

Uważamy, że nasze wartości oraz 
zaangażowanie zawodowe pozwolą sprostać 
wyzwaniom stawianym AIG. Działamy od 
ponad 90 lat, świadcząc usługi tysiącom fi rm 
i milionom klientów indywidualnych.

Bring on tomorrow
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Jesteśmy dostawcą elitarnych usług 
ubezpieczeniowych dla klientów, którzy 
oczekują nowoczesnych narzędzi 
fi nansowych. Nasza oferta przeznaczona 
dla klientów korporacyjnych łączy sprawną 
obsługę, elastyczną strukturę transakcji 
i nowatorskie produkty.
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Przedsiębiorstwa o międzynarodowym 
zasięgu często posiadają kilkanaście 
rodzajów ubezpieczeń w różnych 
systemach prawnych, wymagających 
lokalnej obsługi i globalnej koordynacji. 
Takim klientom zapewniamy efektywne 
rozwiązania ubezpieczeniowe i opiekę 
doradców, zajmujących się obsługą 
polis oraz zarządzaniem przepływami 
pieniężnymi w obrębie naszej sieci na 
całym świecie. Gwarantuje to sprawny 
i kompleksowy serwis, niezależnie od 
oddziału AIG, z którym współpracuje 
klient.

Jesteśmy jednym z liderów w zakresie 
opracowywania i obsługi rozwiązań 
ubezpieczeniowych dla fi rm o globalnym 
zasięgu. Naszym klientom proponujemy 
kompleksową ochronę w ramach 
międzynarodowych programów 
ubezpieczeniowych, jak również sprawne 
ich wdrażanie na rynkach lokalnych. 
Dotyczy to również fi rm zarejestrowanych 
w Polsce i rozwijających działalność 
poza jej granicami.

Oferowane przez nas rozwiązania są 
projektowane indywidualnie i odnoszą 
się do rzeczywistych potrzeb klienta. 
Zapewnia to równowagę pomiędzy 
transferem a zachowaniem ryzyka. 
Nasze rozwiązania obejmują m.in. 
tworzenie i zarządzanie fi rmami typu 
captive lub rent-a-captives. Mogą 
też być oparte na innej strukturze, 
która umożliwi klientom realizację 
celów biznesowych oraz właściwą 
ocenę i alokację ryzyka. Bogate 

doświadczenie w tym zakresie sprawia, 
że AIG jest jednym z najchętniej 
wybieranych partnerów przez korporacje 
o światowym zasięgu. 

Nowoczesne fi rmy coraz częściej 
są zainteresowane oryginalnym 
i optymalnym kosztowo sposobem 
zarządzania ryzykiem. Dotyczy to zwykle 
ich skomplikowanej i niestandardowej 
działalności biznesowej. Jednocześnie 
AIG ma udokumentowaną historię 
wprowadzania na rynek nowatorskich 
zmian w zakresie warunków 
ubezpieczeniowych, obsługi roszczeń 
i tworzenia złożonych programów 
strukturyzowanych. Posiadane 
doświadczenie daje nam szeroki 
dostęp do danych na temat przyczyn 
występowania szkód oraz sposobów 
zapobiegania ich skutkom. AIG 
świadczy zintegrowane usługi w zakresie 
ryzyka: od procesów jego identyfi kacji 
oraz oceny, po opracowanie rozwiązań 
kontroli i fi nansowania. Wykorzystujemy 
w tym celu międzynarodowe 
doświadczenie ponad 400 konsultantów 
ds. oceny ryzyka. W fi rmach naszych 
klientów rekomendują oni działania 
dotyczące zarządzania ryzykiem. 
Tym samym dostarczamy klientom 
wymiernych korzyści, widocznych 
w wynikach osiąganych przez ich 
przedsiębiorstwa. 

Prowadzimy pełną dokumentację 
świadczonych usług, monitorując 
działalność AIG i wskazując klientom 
płynące z niej korzyści.

Zarządzanie relacjami 
z klientami
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Od ponad 90 lat 
pomagamy ludziom 
tworzyć bezpieczniejszą 
przyszłość.



Jesteśmy znani z tego, że w aktywny sposób 
wspieramy naszych klientów. Proponujemy im 
produkty o szerokim zakresie, takie jak ubezpieczenie 
D&O, którego głównym celem jest ochrona władz 
spółek przed rosnącymi zagrożeniami wynikającymi 
z prowadzonej działalności biznesowej, produkty 
ochronne przeznaczone dla fi rm inwestujących na 
rynkach wschodzących, ubezpieczenie chroniące 

przed utratą danych, czy też ubezpieczenia szkód 
w środowisku. Mamy także wiodącą na rynku 
pojemność ubezpieczeniową sięgającą 1,5 mld 
dolarów, którą możemy zaoferować do ochrony 
ryzyk majątkowych.
Produkty tego rodzaju zapewniają naszym klientom 
efektywną ochronę, umożliwiając im realizację 
aktualnych i nowych celów biznesowych. 
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Co zatem przyniesie jutro?

Co dostrzegamy, patrząc w przyszłość?

Rozwój rynku nieruchomości
W odpowiedzi na wzrost aktywności inwestycyjnej na 
rynku nieruchomości oddajemy do dyspozycji naszych 
klientów pojemność ubezpieczeniową sięgającą 1,5 mld 
dolarów. 

W powietrzu i na lotnisku
Coraz więcej osób podróżuje samolotami. Zwiększa to 
ryzyko wystąpienia zdarzenia szkodowego na lotniskach 
i w samolotach. Wiedza techniczna i doświadczenie, 
którym dysponuje AIG, zapewnia wyjątkowe możliwości 
zarządzania ryzykiem lotniczym.

Wzrost znaczenia transportu morskiego
Transport morski rozwija się intensywnie wraz z rozwojem 
fi rm o globalnym zasięgu. Potrafi my sprostać rosnącym 
potrzebom związanym ze wzrostem ryzyka w tym obsza-
rze. Dodatkowo eksperci Marine Loss Control Engineering 
zapewniają naszym klientom profesjonalne doradztwo 
w zakresie technik prewencyjnych związanych z ryzykiem 
wystąpienia szkody.

Ekstremalne zjawiska meteorologiczne
Ekstremalne zjawiska pogodowe powodują coraz więcej 
zakłóceń. W 2012 roku pomogliśmy ponad 830 000 
osób podróżujących służbowo, minimalizując zakłóce-
nia wynikające z opóźnień w transporcie.

Ryzyko utraty reputacji
Zespół ekspertów AIG potrafi  w skuteczny sposób wzmoc-
nić markę i chronić ją przed, w trakcie i po wystąpieniu 
zdarzenia negatywnie kształtującego wizerunek fi rmy.

Działalność akcjonariuszy
Większe zaangażowanie biznesowe akcjonariuszy może 
skutkować wzrostem liczby roszczeń wobec władz spó-
łek. Aby zapewnić ochronę członkom zarządów i ułatwić 
im podejmowanie często skomplikowanych decyzji biz-
nesowych kontynuujemy udoskonalanie naszego fl ago-
wego produktu – ubezpieczenia D&O.

Rynki wschodzące
Rynki wschodzące, takie jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, 
tworzą nowe możliwości inwestycyjne. W trosce o bez-
pieczeństwo inwestycji naszych klientów opracowujemy 
rozwiązania ubezpieczeniowe, których celem jest ochrona 
przedsiębiorstw przed ryzykiem związanym z transakcjami 
międzynarodowymi, głównie w krajach rozwijających się. 

Ryzyka polityczne
Od lat 70. ubezpieczamy ryzyka polityczne. Obecnie 
realizujemy projekty w tym zakresie dotyczące większej 
niż kiedykolwiek liczby nowych rynków.

Ekspansja na nowe rynki
Trwa ekspansja gospodarcza na nowe i wschodzące 
rynki. Jako fi rma ubezpieczeniowa o światowym zasięgu 
uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach z nią związa-
nych. Robimy to w trosce o powodzenie biznesowe na-
szych klientów.

Utrata danych elektronicznych
Rośnie liczba przypadków utraty i wycieku danych elek-
tronicznych z fi rm oraz cyberataków na fi rmowe systemy 
komputerowe. Produkt CyberEdge łączy usługi z zakresu 
bezpieczeństwa danych oraz usługi doradcze z szerokim 
zakresem ochrony odpowiedzialności prawnej i cywil-
nej związane z cyberryzykiem. Połączenie wiedzy naszej 
i klienta zwiększa bezpieczeństwo danych.



Obsługa roszczeń jest mocną stroną 
naszej działalności. Dysponujemy jednym 
z najbardziej doświadczonych w branży 
ubezpieczeniowej międzynarodowym 
zespołem, zajmującym się likwidacją 
skomplikowanych szkód. Nasze 
doświadczenia obejmują wszystkie gałęzie 
przemysłu na terenie Europy i wsparte 
są międzynarodową siecią specjalistów 
i inżynierów na całym świecie.

Zespół ds. relacji z klientami pomaga nam 
budować długotrwałe relacje biznesowe. 
Pracownicy AIG świadczący usługi doradcze 
na rzecz klientów współpracują z zespołami 
ds. likwidacji szkód w różnych krajach, po to 
aby zapewnić spójność usług. Nasza otwarta 
komunikacja z klientami i brokerami w całym 
okresie ważności polisy pozwala szybko 
rozwiązywać ewentualne problemy.

W celu zapewnienia naszym klientom 
profesjonalnego serwisu, nieprzerwanie 
inwestujemy w optymalizację procesów 
związanych z likwidacją szkód. 

W 2013 roku otworzyliśmy trzy Centre of 
Excellence w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
zajmujące się sprawną likwidacją złożonych 
i wielowymiarowych szkód oraz ekspresową 
obsługą mniej skomplikowanych roszczeń. 
W przyszłości Centre of Excellence będą 
powstawały w kolejnych krajach Europy.

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 fi rma wypłaca należne 
odszkodowania szybko i sprawnie, 
wykorzystując międzynarodowe i lokalne 
doświadczenie.

Roszczenia: 
moment prawdy
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W 300 biurach na całym świecie 
zatrudniamy ponad 13 000 pracowników 
ds. likwidacji szkód. Codziennie wypłacamy 
ponad 100 mln dolarów z tytułu roszczeń 
majątkowych i OC.
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Underwriterzy w AIG wyróżniają się 
wyjątkowym poziomem specjalistycznej 
wiedzy technicznej. Są także przyzwyczajeni 
do obsługi wielu trudnych ryzyk – różnego 
typu, dotyczących różnych branż lub 
położenia geografi cznego. 

Doświadczenie i intuicja handlowa wskazuje 
nam, w jaki sposób odpowiednie połączenie 
zarządzania ryzykiem i kontroli szkód może 
złagodzić skutki nawet najtrudniejszych 
i nietypowych zdarzeń losowych. 

Współpracujemy z naszymi klientami na 
całym świecie, poznając różne aspekty 
ich działalności i związanych z nią ryzyk. 
Staramy się skutecznie minimalizować ryzyko 
wystąpienia szkody po to, aby klienci mogli 
skupić się na rozwijaniu własnej działalności.

Wybór AIG oznacza dostęp do globalnej 
wiedzy technicznej dotyczącej różnorodnych 
dziedzin, popartej w dużym stopniu 
lokalnym doświadczeniem. Dostarczamy 
nowych, pomysłowych rozwiązań nawet dla 
najbardziej wymagających klientów.

Nasze unikatowe połączenie globalnej 
i lokalnej wiedzy oznacza, że identyfi kujemy 
nowe trendy dotyczące ryzyk. Pozwala to 
na opracowanie nowych metod w zakresie 
zarządzania ryzykiem, skutecznie 
redukujących liczbę zdarzeń szkodowych. 

Zarządzamy ryzykiem, 
aby kontrolować 
powstawanie szkód



Dostrzegamy pełny obraz sytuacji 
i chronimy klientów zanim poniosą 
stratę – tak działamy w AIG.
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Ubezpieczenia 
transportowe
Dostosowujemy usługi 
w zakresie kontroli 
i zarządzania szkodami 
do konkretnych klientów, 
poczynając od producentów, 
przez terminale morskie, 
stocznie i operatorów 
logistycznych, aż po wielkie 
operacje transportowe, 
a także właścicieli jachtów.

Kontrola 
szkód 
dopasowana 
do wymogów 
działalności

Ubezpieczenia 
lotnicze 
Wykonujemy usługi 
związane z oceną ryzyka, 
od inspekcji i przeglądów 
dokumentacji po doradztwo 
w zakresie programów 
bezpieczeństwa, 
rekomendacje dotyczące 
działań w trakcie lotów 
oraz konserwację 
samolotów.

Odpowiedzialność 
cywilna
Nasze usługi obejmują 
realizację programów 
szkoleniowych dla 
pracowników, zarządzanie 
podwykonawcami, badanie 
przyczyn wystąpienia zdarzeń 
szkodowych i doradztwo 
w ocenie ryzyka, prowadzenie 
szkoleń dotyczących 
bezpieczeństwa produktów. 
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Ubezpieczenia fl oty 
samochodowej
Wychodzimy poza 
„standardową” ocenę 
i skupiamy się na kwestiach 
zasadniczych, w tym świadomości 
ryzyka i szkoleniu z zakresu 
doskonalenia technik jazdy, 
indywidualnych szkoleniach 
dla kierowców oraz szkoleniach 
dotyczących rozmów 
powypadkowych.

Majątek
Zespół inżynierów 
ds. oceny ryzyka pomaga 
fi rmom zmniejszyć skutki 
potencjalnych zagrożeń. 
Dostarczamy szeroki 
asortyment produktów 
od inżynierii elektrycznej, 
mechanicznej i cywilnej po 
bezpieczeństwo i ochronę 
przeciwpożarową.

Ubezpieczenia 
Financial Lines
Klientom reprezentującym 
małe i duże przedsiębiorstwa 
dostarczamy narzędzia 
i usługi zapewniające ochronę 
menedżerów i dyrektorów. 
Ubezpieczeni mają dostęp 
do materiałów, na podstawie 
których dokonuje się analizy 
ryzyk, na jakie narażone są 
władze spółek.

Podróże biznesowe
W ofercie znajduje się 
szeroki wybór usług 
ograniczających ryzyko. 
Są to m.in. szkolenia 
sytuacyjne i świadomościowe, 
poradniki krajowe, strony 
internetowe do przechowywania 
informacji o paszportach, 
biletach, dokumentach 
medycznych oraz alarmowe 
systemy ostrzeżeń SMS.
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Wprowadzenie fi rmy na rynek 
międzynarodowy stwarza wyjątkowe 
wyzwania. Z perspektywy ubezpieczenia 
oznacza to konieczność upewnienia się, 
czy spełnione zostały lokalne wymogi 
zgodności oraz znalezienia skutecznych 
sposobów likwidacji szkód. Dzięki 
największej w branży ubezpieczeniowej 
prywatnej międzynarodowej sieci 
oddziałów mamy idealną pozycję, aby 
w tym pomóc.

Nasza strategia polega na ekspansji na 
rynki, które identyfi kujemy jako coraz 
ważniejsze dla naszych klientów. Dlatego 
w 75% naszych biur krajowych jesteśmy 
obecni od ponad 50 lat. Gdziekolwiek 
decydują się Państwo udać, jesteśmy 
gotowi by Wam pomóc.

Nasze lokalne zespoły udzielą Państwu 
wsparcia przed, w trakcie oraz po 
wystąpieniu szkody. Zapewnią gwarancję 
zgodności polis ubezpieczeniowych 
z lokalnymi przepisami prawnymi, 
praktyką prowadzenia działalności 
oraz kulturą danego kraju. Za ich 
pośrednictwem nawiążą Państwo 
również długotrwałe relacje z lokalnymi 
profesjonalistami: kancelariami 
prawnymi, inżynierami, likwidatorami 
szkód i organami nadzoru. 

Działalność globalna 
na lokalnym rynku

W Polsce jesteśmy od 25 lat. 
Nasi klienci codziennie 
mogą czerpać korzyści, 
ze współpracy z AIG.

Korzystasz z naszej globalnej sieci na 
wiele sposobów.

Jesteśmy mniej zależni od innych 
ubezpieczycieli lub agentów. Pozwala 
to lepiej kontrolować prowadzoną 
działalność oraz budować długotrwałe 
relacje z klientami. Gwarantujemy 
doskonały serwis, prawidłową 
dokumentację polisową oraz lokalne 
wsparcie w procesie likwidacji szkód. 

Dotyczy to wszystkich naszych klientów, 
bez względu na rozmiar prowadzonej 
przez nich działalności gospodarczej. 



Gdziekolwiek jesteś, 
my Cię chronimy.

Bring on tomorrow
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