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Tylko praca daje okazję 
odkryć nam nas samych, 
pokazać czym naprawdę 

jesteśmy, a nie tylko 
to na co wyglądamy.

Joseph Conrad
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Klientów rynku morskiego obsługuje 
dedykowane Biuro Ubezpieczeń Morskich 

i Stoczniowych w centrali exito Broker.

Jesteśmy brokerem 
ubezpieczeniowym 
oferuJącym 
ubezpieczenia dla 
armatorów i stoczni

Ubezpieczenia statków:
 ubezpieczenie jednostek morskich – ryzyka „Kadłub i Maszyny” (Hull & Machinery),
 ubezpieczenie OC armatora – Protection & Indemnity (P&I);

Ubezpieczenia stoczniowe:
 ubezpieczenie budowy statków – Institute clauses for Builders’ Risks 1/06/88,
 ubezpieczenie OC remontów – Shiprepairer’s Liability Clauses z 1/90 (LSW 169A),
 gwarancje do kontraktów stoczniowych;

Ubezpieczenie typU kidnap & Ransom (k&R) obejmujące m. in.:
 pomoc w przypadku napadu piratów,
 wynajęcie negocjatora/ów do rozmów z porywaczami,
 wyznaczenie prawników do negocjacji wysokości okupu,
 logistyczne dostarczenie ustalonego okupu,
 odzyskanie porwanego statku wraz z załogą,
 wypłatę okupu w formie odszkodowania;

Ubezpieczenia cargo międzynarodowe
oparte na światowych klauzulach instytutowych tzw.: Institute Cargo Clauses 1/1/2009 

Klauzule w zależności od zakresu występują w trzech wariantach:
 ICC (A) – all risk,
 ICC (B) – ryzyka nazwane,
 ICC (C) – ryzyka nazwane podstawowe.

Oznacza to selektywną i wysoce specjalistyczną obsługę ryzyk 
ubezpieczeniowych. W tej grupie szczególne miejsce zajmuje doradztwo 
i pośrednictwo ubezpieczeniowe dla sektora armatorskiego i stoczniowego. 
Do naszych klientów należą przedsiębiorstwa posiadające jednostki 
pływające, podlegające Ustawie z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.

Oferujemy:
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ubezpieczenia Jednostek
pływaJących 
i armatorskich

Exito Broker Sp. z o.o. proponuje pełen dostęp do produktu na rynku polskim oraz przegląd 
Towarzystw zagranicznych w zakresie wszystkich niezbędnych ryzyk dla jednostek 
pływających. aranżujemy również wszelkie produkty zabezpieczające armatora, ship 
managera czy charterującego od ryzyk morskich, utraty zatrudnienia oraz ryzyk cargo, takich jak:
 podstawowa ochrona ładunku na klauzulach institute cargo clauses,
 marine business interruption,
 stock through-puts (przemieszczanie się załadunku),
 inne szyte na miarę pod potrzeby klienta.

ubezpieczenia 
stoczniowe
Exito Broker Sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym największych polskich 
holdingów związanych z branżą stoczniową oraz offshore. Doświadczenie 
w obsłudze ubezpieczeń morskich i stoczniowych pozwala nam odpowiednio 
zarządzać ryzykiem (risk management), doradzać przy selekcji majątku do 
ubezpieczenia oraz w pełni uczestniczyć w procesie likwidacji szkód.

zajmujemy się kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich niezbędnych 
ryzyk w przedsiębiorstwie stoczniowym:
 ubezpieczenia OC stoczni na klauzulach instututowych,
 ubezpieczenia ryzyk budowy jednostek pływających na każdym etapie,
 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności 

(podstawowe i nadwyżkowe),
 ubezpieczenia gwarancyjne dedykowane pod polskie i zagraniczne kontrakty,
 kompleksowe ubezpieczenia majątkowe posiadanego mienia, floty oraz 

maszyn.

Jesteśmy zaangażowani na każdym etapie aranżacji ochrony od momentu zawarcia polisy do momentu zakończenia 
likwidacji szkody. Uczestniczymy w lustracjach stanu majątku, pomagamy selekcjonować jego składniki oraz szyjemy 
ochronę dedykowaną na miarę wielkości przedsiębiorstwa!

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi 
armatorami w zakresie ubezpieczeń 
jednostek pływających o każdym 
tonażu. Doświadczenie i kontakt z 
polskimi i zagranicznymi podmiotami 
ubezpieczeniowymi pozwala nam aranżować 
każdy niezbędny produkt oraz partycypować 
przy likwidacji szkód statkowych.

P&I Hull&Machinery Loss of Hire

Crew cover Ship managers 
liability

Charterers 
Insurance

War Risks Kidnap&Ransom Total Loss
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Zgodnie z przyjętą w październiku 2015 roku ustawą o pracy na morzu, 
wynikającą z MLC 2006 w brzmieniu:
„Art. 23. 1. Agencja zatrudnienia jest obowiązana posiadać ubezpieczenie lub 

inne zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkody poniesione przez 

marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez 

armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę”

wszystkie czynnie działające agencje crewingowe są w obowiązku 
posiadania ubezpieczenia OC w zakresie wykonywanych czynności.

Umożliwiamy skorzystanie z produktu na rynku polskim oraz przegląd Towarzystw 
zagranicznych w ramach zakresu i sum gwarancyjnych wnioskowanych przez Spółkę. 
posiadamy własny formularz oceny ryzyka w języku polskim i angielskim a także jesteśmy 
do dyspozycji w przypadku konieczności oszacowania limitów i Sum Gwarancyjnych.

ubezpieczenia 
oc agencJi 
crewingowych
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ubezpieczenia 
doków, portów, 
nabrzeży, terminali

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi armatorami oraz stoczniami w zakresie 
ubezpieczeń przeładunków, załadunków, transportu elementów wież wiatrowych, sekcji 
statkowych, kontenerów. Doświadczenie i kontakt z polskimi i zagranicznymi podmiotami 
ubezpieczeniowymi pozwala nam aranżować każdy niezbędny produkt oraz partycypować 
przy likwidacji szkód na jednostkach i w portach.

zajmujemy się kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich niezbędnych 
ryzyk armatorskich:
 kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej portów

i terminali przeładunkowych,
 ubezpieczenie doków, nabrzeży, mostów w ryzykach majątkowych i morskich,
 ubezpieczenie maszyn specjalistycznych od uszkodzeń i awarii,
 ubezpieczenie cargo załadunku, wyładunku, podczas transportu,
 ubezpieczenie ładunku i środków obrotowych podczas składowania,
 ubezpieczenie wydobycia wraku (wreck removal), usunięcia odpadów (disposal 

costs) oraz ubezpieczenie zanieczyszczenia środowiska (pollution liability),
 ubezpieczenie przerwy w działalności (business interruption).
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ubezpieczenia 
energii odnawialneJ 
na lądzie i wodzie
Współpracujemy z największymi polskimi producentami elementów wież wiatrowych
instalowanych na lądzie i wodzie. Uczestniczymy w procesie ubezpieczenia od momentu 
budowy do momentu aranżowania ryzyk morskich i lądowych dla gotowych wież. 
Uczestniczymy w procesie ubezpieczenia projektu na każdym jego etapie.

Naszym klientom proponujemy pełen dostęp do produktu na rynku polskim oraz przegląd 
Towarzystw zagranicznych w zakresie wszystkich niezbędnych ryzyk dla działalności związanej 
z energią oraz jej transportem czy produkcją. Dodatkowe zaplecze morskie pozwala nam 
konsultować i analizować stan ochrony zgodnie z regulacjami prawa międzynarodowego 
i Kodeksu Morskiego. Uczestniczymy również w likwidacji szkody na każdym jej etapie. 
Opiniujemy i dostosowujemy programy naszych klientów pod kontrakty z liderami 
światowego rynku energii odnawialnej oraz produkcji elementów składowych.

zajmujemy się kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich źródeł energii oraz instalacji:
 kompleksowe ubezpieczenie ryzyk majątkowych oraz budowy i montażu,
 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności oraz
odpowiedzialności za produkt,
 ubezpieczenie maszyn specjalistycznych od uszkodzeń i awarii,
 ubezpieczenie cargo załadunku, wyładunku oraz podczas transportu drogowego,
kolejowego i morskiego,
 ubezpieczenie ładunku i środków obrotowych podczas składowania,
 ubezpieczenie przerwy w działalności (business interruption),
 ubezpieczenia morskie (P&I, H&M) instalacji podwodnych i nawodnych.

STOCZNIA

MORZE

statek

armator

STATEK
ZAłOGA

offshore

operator

PLATfORMA WIERTNICZA
WIEżA WIATROWA
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tel. +48 22 211 16 70
bumis@exitobroker.pl

wskazujemy
bezpieczną

drogę
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