OFERTA BROKERSKA

Oferujemy Państwu nieodpłatne usługi
kompleksową obsługę prowadzonej przez Państwa
ubezpieczeń.

brokerskie
działalności

obejmujące
w zakresie

W ramach świadczonej usługi podejmujemy się zarządzania ubezpieczeniami w
zakresie wszelkich zainteresowań majątkowych, komunikacyjnych, finansowych,
osobowych i życiowych związanych z Państwa przedsiębiorstwem.
Działając w imieniu i na rzecz Państwa, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w
pełni profesjonalnie wykonamy wszystkie czynności do jakich zobowiązani lub
uprawnieni będziecie Państwo we wszelkich kwestiach związanych z ubezpieczeniami
zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w kontaktach zewnętrznych z zakładami
ubezpieczeń, sprawcami szkód i poszkodowanymi.
Ze względu na wielość zagadnień jakich dotyczy oferowana przez nas usługa ,
czynności zarządzania ubezpieczeniami pogrupowane zostały przez nas w 7
odrębnych działów, z których pierwszy realizowany będzie jednorazowo bezpośrednio
po zawarciu umowy natomiast pozostałe permanentnie przez cały okres świadczenia
usługi.
1. Wdrożenie umowy
2. Zarządzanie ryzykiem
3. Zarządzenie portfelem
4. Zarządzanie szkodą
5. Wsparcie negocjacyjne
6. Raportowanie.
7. Strefa klienta
W ramach każdego z działów realizowane są czynności opisane w zbiorze procedur
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy brokerskiej.
Poniżej przedstawiamy sposób realizacji poszczególnych działów.
Ad. 1. – wdrożenie umowy
Bezpośrednio po zawarciu umowy brokerskiej niezbędnym będzie pozyskanie od
Państwa kserokopii dokumentów rejestrowych, finansowych, księgowych i innych,
zgodnie z wykazem zawartym w zbiorze procedur celem szczegółowego określenia
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. W dalszej kolejności przewidujemy
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lustrację miejsc ubezpieczenia czyli dokładne oględziny wszystkich lokalizacji z
udziałem osób kompetentnych w zakresie:
a) umiejscowienia zakładu i konfiguracji terenu,
b) konstrukcji budynków i budowli,
c) zaopatrzenia w media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)
d) bezpieczeństwa i higieny pracy
e) bezpieczeństwa pożarowego
f) zabezpieczenia i ochrony terenu zakładu oraz poszczególnych obiektów
g) procesów technologicznych w procesie produkcji
h) środków transportu
Na podstawie danych i wyjaśnień uzyskanych podczas lustracji oraz dostarczonych
dokumentów sporządzimy katalog ilościowo wartościowy przedmiotów ubezpieczenia
oraz określimy jakie ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne związane są z posiadanym
mieniem oraz prowadzoną działalnością.
Tak określony katalog przedmiotów ubezpieczenia i ryzyk skonfrontujemy z posiadaną
przez Państwa ochroną ubezpieczeniową poprzez porównanie go z uwidocznionymi w
czynnych polisach rodzajami zawartych ubezpieczeń i przyporządkowanymi im
przedmiotami, sumami ubezpieczenia i warunkami ochrony ubezpieczeniowej.
Efektem tych prac będzie RAPORT O STANIE UBEZPIECZEŃ z elementami
programu ubezpieczeniowego. W raporcie oprócz opisu stanu faktycznego wskażemy
niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa, minimalny zakres ochrony
ubezpieczeniowej oraz zarekomendujemy, o ile z analizy wyniknie taka potrzeba
podjęcie działań doraźnych w formie wniosku o doubezpieczenie czy też włączenie do
zakresu ubezpieczenia ryzyk nie ubezpieczonych.
Ad. 2. – zarządzanie ryzykiem
Głównym zadaniem
ubezpieczeniowego.

działu
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Bazując na informacjach i dokumentach uzyskanych podczas wdrażania umowy oraz
prowadzonych sukcesywnie konsultacjach z Państwem opracujemy i przekażemy do
zatwierdzenia program ubezpieczeniowy zawierający wykaz zagrożeń wynikających z
rodzaju i miejsca prowadzonej działalności, rodzaju i wartości mienia
wykorzystywanego do działalności oraz określenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa w oczekiwanej i możliwej do uzyskania
postaci.
W trakcie prac nad założeniami do programu ustalimy możliwe do zrealizowania
scenariusze szkodowe, których identyfikacja determinować będzie rekomendację dla
zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Dla przykładu, w pierwszej kolejności zamierzamy
na podstawie map topograficznych oraz wizji lokalnej ustalić, czy na terenie zakładu
istnieje zagrożenie powodzią a jeżeli tak to jaka część mienia może być dotknięta
szkodą.
Jak wynika z naszych doświadczeń dla zapewnienia optymalnej ochrony niezbędnym
będzie zawarcie oraz utrzymanie w mocy n/w rodzajów ubezpieczeń podzielonych na
4 główne zadania tj. ubezpieczenia:
• majątkowe i OC,
• komunikacyjne
• finansowe
• osobowe
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Każdemu z ubezpieczeń przyporządkowano wstępnie niezbędnie konieczny bez
względu na dalsze ustalenia zakres czynności do wykonania i danych do uzyskania
przed podjęciem decyzji o rekomendacji dla zakresu wnioskowanej ochrony.
Ubezpieczenia majątkowe i OC
a) mienia od zdarzeń losowych
do ustalenia:
- czy ubezpieczenie w formule od wszystkich ryzyk czy od ryzyk nazwanych,
- czy istnieje zagrożenie powodzią,
- określenie stref ogniowych, wartości znajdującego się w ich obrębie mienia i
przewidywanej maksymalnej szkody jaka może powstać w wyniku pożaru,
- czy i w jakim stopniu stosowane technologie generują zagrożenie pożarem,
- jakie są źródła poboru wody dla celów gaśniczych i odporność instalacji
gaśniczej na odłączenie energii elektrycznej w związku z prowadzoną akcją
gaśniczą.
b) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
do ustalenia:
- przewidywana wartość maksymalnej szkody jaka może powstać w wyniku
pojedynczego zdarzenia ( włamania, rabunku, dewastacji )
- czy w kontekście stosowanych zabezpieczeń istnieje ryzyko kradzieży zwykłej,
- jaki jest zakres odpowiedzialności zatrudnianej agencji ochrony mienia.
c) sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
do ustalenia:
- określenie strategicznych jednostek, których ubezpieczenie jest niezbędne bez
względu na okres eksploatacji,
- zakres terytorialny wykorzystywania sprzętu przenośnego,
d) maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
do ustalenia:
- rodzaje maszyn i ich podatność na awarie i uszkodzenia związane z
eksploatacją i obsługą
- minimalna wartość urządzenia, poniżej której urządzenia nie będą zgłaszane do
ubezpieczenia,
- możliwość szkody całkowitej i przewidywana wartość szkody częściowej w
poszczególnych urządzeniach,
- czy, a jeżeli tak, to które urządzenia mogą czasowo przebywać poza miejscem
ubezpieczenia, jak często i na jak długo,
e) odpowiedzialności cywilnej
do ustalenia:
- jakie są możliwości doraźnego oddziaływania zakładu na otoczenie zewnętrzne,
sąsiednie budynki itp.,
- czy istnieje możliwość wyrządzenia szkód środowiskowych polegających na
nagłym przedostaniu się substancji szkodliwych do powietrza, ziemi, wód,
- określenie stanu dróg wewnętrznych pod kątem zagrożenia szkodą w
pojazdach obcych i własnych,
- czy awaria własna może negatywnie oddziaływać na sąsiednie obiekty,
- czy Zarząd Spółki może swoimi działaniami wyrządzić szkodę udziałowcom lub
podmiotom zewnętrznym.
Ubezpieczenia komunikacyjne
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a) odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych:
do ustalenia:
- czy a jeżeli tak, to które pojazdy nie podlegające rejestracji podlegają
obowiązkowi ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) auto – casco
do ustalenia:
- które pojazdy podlegają ubezpieczeniu AC,
- czy a jeżeli tak, to które pojazdy mogą wyjeżdżać poza granice Polski,
c) szyby
do ustalenia:
- rodzaje pojazdów, dla których wymagane będzie to ubezpieczenie.
d) Assistance
do ustalenia:
- rodzaje pojazdów, dla których wymagane będzie to ubezpieczenie,
- zakres terytorialny poruszania się w/w pojazdów,
- czy a jeżeli tak, to dla których pojazdów ma obowiązywać pomoc w przypadku
awarii na trasie
e) NNW kierowcy i pasażerów
kwestia oczywista, nie wymaga żadnych dodatkowych ustaleń
Ubezpieczenia finansowe
a) Gwarancje kontraktowe
do ustalenia:
- czy spółka bierze udział w przetargach a jeżeli tak, to czy wymagane są
ubezpieczeniowe gwarancje wadium a po wygraniu przetargu gwarancje
wykonania oraz usunięcia wad i usterek,
- jakie są możliwości zawarcia umów generalnych o udzielanie gwarancji.
b) Gwarancja zapłaty należności
do ustalenia:
- czy spółka sprzedaje swoje produkty z odroczonym terminem zapłaty,
- czy spółka stosuje własne procedury dot. analizy kontrahentów,
- czy spółka stosuje własne formy zabezpieczenia zapłaty
- jakie są możliwości zawarcia umów generalnych zabezpieczających cały obrót
lub jego wybraną część
Ubezpieczenia osobowe
a) Grupowe ubezpieczenie pracownicze
do ustalenia:
- struktura zatrudnienia
- wysokość składki miesięcznej
- czy składki będą opłacane przez pracowników, pracobiorcę czy też wspólnie,
- czy ubezpieczenie ma obejmować pracowników, czy również małżonków i
partnerów oraz dorosłe dzieci.
- badanie rynku pod kątem możliwości uzyskania korzystniejszych warunków tj.
wyższych świadczeń przy dotychczasowym poziomie składki oraz przy
założeniu jej wzrostu.
- ustalenie czy jest możliwe uzyskanie zasilenia z funduszy prewencyjnych za
zakupu przedmiotów i usług z zakresu bezpieczeństwa pracy.
b) Grupowe ubezpieczenie opieki medycznej plus Medycyna Pracy
do ustalenia:
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- czy pracodawca jest zainteresowany finansowaniem tego produktu dla
wszystkich pracowników czy też wybranej grupy menadżerów i kierowników.
- czy pracodawca jest zainteresowany połączeniem ubezpieczenia kosztów
opieki medycznej z kosztami medycyny pracy,
- czy są zainteresowani pracownicy, którzy chcieliby wykupić ubezpieczenie
opieki medycznej i finansować ją z własnych środków.
c) Koszty leczenia za granicą
do ustalenia:
- czy pracownicy spółki wyjeżdżają w podróże służbowe za granicę.
Po uzyskaniu akceptacji dla założeń przystąpimy do negocjacji z zakładami
ubezpieczeń celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dla ubezpieczenia wszystkich
zgłoszonych ryzyk w uzgodnionym zakresie.
Uzyskane oferty prezentujemy w programie ubezpieczeniowym zawierającym ich
analizę zarówno pod kątem ceny jak i proponowanego zakresu ubezpieczenia ze
szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju wyłączeń i ograniczeń jak również
potrąceń z odszkodowania, które w końcowym rozrachunku stanowią o koszcie
uzyskania odszkodowania. Konkluzja programu zawiera REKOMENDACJĘ dla
najkorzystniejszej oferty.
Po uzyskaniu pisemnej akceptacji dla rekomendowanej oferty zawieramy umowy
ubezpieczenia oraz egzekwujemy wystawienie stosownych polis, certyfikatów w
odpowiednich terminach i formach.
W ramach wdrażania programu ubezpieczeniowego, bezpośrednio po wyłonieniu
ubezpieczyciela i zawarciu umów ubezpieczenia, podpisaniu i odebraniu polis
przeprowadzimy szkolenie dla pracowników Państwa odpowiedzialnych za
poszczególne komórki organizacyjne w zakresie uzyskanej ochrony ubezpieczeniowej
oraz obowiązujących procedur dot. kontaktów z brokerem, zgłaszania mienia do
ubezpieczenia, zgłaszania i likwidowania szkód.
Ad. 3. – zarządzanie portfelem
W ramach tego działu do zadań naszych należy przede wszystkim ewidencjonowanie
zawartych umów ubezpieczenia tak aby zapewnić kontrolę nad terminami płatności i
wznowień oraz umożliwić generowanie wszelkiego rodzaju zestawień. Posiadany
przez nas, autorski system informatyczny pozwala zapisywać wszystkie informacje o
zawieranych
ubezpieczeniach
ze
szczególnym
uwzględnieniem
rodzaju
ubezpieczenia, miejsca, przedmiotu i okresu ubezpieczenia oraz wysokości i terminów
opłacania składek oraz wszelkich płatności na rachunek polisy. Ewidencjonowaniu
podlegają również wszelkie zapisy o przelewie praw z polisy jak również inne
oświadczenia woli.
Wykorzystując zapisane informacje system na początku każdego tygodnia
automatycznie generuje informacje o wygasających polisach i terminach płatności rat
składek jak i o stwierdzonych faktach nie opłacenia raty i zagrożenia wygaśnięciem
polisy.
Podpisane w ramach posiadanych kompetencji polisy przekazywane są wraz z notą
brokerską zawierającą informacje o numerach polis i wysokości należnych składek
oraz wskazaniem numeru rachunku bankowego na który ma być przekazana należna
składka. W zależności od Państwa wyboru potwierdzonego w umowie brokerskiej
składka może być przekazywana na rachunek brokera lub bezpośrednio na rachunek
zakładu ubezpieczeń. Ze względów organizacyjnych i możliwość pełnej kontroli nad
_____________________________________________________________________
SALOMON Makler Ubezpieczeniowy

Strona nr 5/10

Oferta brokerska

płatnościami preferujemy przekazywanie składki na nasze konto z jednoczesnym
zastrzeżeniem przekazania jej właściwym ubezpieczycielom bez zbędnej zwłoki z
zastrzeżeniem terminów określonych w polisach. Nadmieniamy, iż zgodnie z art. 6a
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym „Sumy pieniężne
przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego pośrednikowi
ubezpieczeniowemu uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpieczeń”.
W ramach tego działu realizujemy również zlecenia na doubezpieczenia nowo
nabytych składników majątku w tym środków transportu. Wnioski do ubezpieczyciela
składane są na podstawie przekazanego w dopuszczalnej w kontaktach klient – broker
formie ( przeważnie korespondencja e-mail ). Do zlecenia winny być dołączone
dowody nabycia a w przypadku pojazdów również dowód rejestracyjny lub co najmniej
potwierdzenie nadania numeru rejestracyjnego z zastrzeżeniem dostarczenia dowodu
rejestracyjnego niezwłocznie po jego uzyskaniu.
Ad. 4. – zarządzanie szkodą
W ramach zarządzania szkodą wykonujemy wszelkie czynności związane ze
zgłoszeniem i likwidacją szkody.
W pierwszej kolejności w rozmowie z zainteresowanym na podstawie uzyskanych
informacji o szkodzie określamy warunki, które muszą być spełnione dla uzyskania
odszkodowania. Doradzamy jakie czynności należy wykonać na miejscu szkody aby
zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń.
Po ustaleniu, że zdarzenie objęte jest ochroną ubezpieczeniową zgłaszamy szkodę do
zakładu ubezpieczeń po uprzednim uzyskaniu od osoby zainteresowanej wszelkich
informacji i dokumentów niezbędnych dla skutecznego uruchomienia procedury
likwidacyjnej. W następnej kolejności ustalamy termin i miejsce oględzin przedmiotu
z
ubezpieczycielem,
żądając
od
szkody.
Prowadzimy
korespondencję
zainteresowanego pracownika Państwa wszelkich dokumentów i wyjaśnień
wymaganych przez ubezpieczyciela. W szczególności redagujemy pisma
roszczeniowe w oparciu o zatwierdzone kosztorysy i poniesione koszty na usunięcie
skutków szkody.
UWAGA – nie podejmujemy decyzji o zleceniu naprawy i wyborze jej
wykonawcy.
Odszkodowania przekazywane są bezpośrednio na rachunek Państwa.
W przypadku odmowy wypłaty lub wypłaty odszkodowania w kwocie zaniżonej
wdrażamy postępowanie odwoławcze. Redagujemy odwołanie wskazując na
stwierdzone uchybienia formalne i przywołując w uzasadnieniu okoliczności powstania
szkody, niezbędne czynności jakie należało podjąć w celu ratowania mienia i
usunięcia szkody. Postępowanie prowadzimy aż do uzyskania ostatecznej decyzji
ubezpieczyciela. W przypadku konieczności wniesienia pozwu do sądu służymy
wszelką pomocą działowi prawnemu w uzyskaniu wszelkich informacji od zakładu
ubezpieczeń oraz obowiązujących w danej kwestii rozwiązań formalno – prawnych.
W przypadku szkód na osobie bądź mieniu osób trzecich, uprawnionych do
dochodzenia odszkodowania od Państwa analizujemy wniesione roszczenia pod
kątem zasadności oraz odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń. W
przypadku stwierdzenia całkowitego braku odpowiedzialności odpowiadamy osobie
wnoszącej roszczenie. W przypadku stwierdzenia, że odpowiedzialność zachodzi
zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Następnie
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analogicznie do szkód własnych Państwa udzielamy wszelkich wyjaśnień
wymaganych przez ubezpieczyciela, egzekwując niezbędne dokumenty i informacje
od osoby odpowiedzialnej aż do uzyskania ostatecznej decyzji ubezpieczyciela.
Ad. 5. – wsparcie negocjacyjne
Podstawowym zadaniem czynności wchodzących w zakres tego działu jest
zapewnienie bezpieczeństwa dla inwestycji lub usług realizowanych na zamówienie
Państwa. Każda umowa winna być przez nas przeanalizowana pod kątem określenia
minimalnych warunków ubezpieczenia niezbędnych dla zabezpieczenia interesów
Państwa szczególnie w przypadku powstania szkody w obiekcie budowlanym i braku
możliwości usunięcia szkody przez wykonawcę ze względu na brak środków, lub w
skrajnym przypadku z powodu zerwania umowy z dowolnych względów niekoniecznie
związanych ze szkodą. Minimalne warunki ubezpieczenia powinny również
zabezpieczyć Państwa jako zleceniodawcę przed roszczeniami osób trzecich
poszkodowanych w związku z realizowaną na Państwa zlecenie budową lub
świadczoną usługą.
W przypadku wyboru dostawcy lub wykonawcy usług poddamy analizie polisy
przedstawione przez wykonawcę pod kątem zabezpieczenia Państwa interesów.
Taka analiza będzie również przeprowadzona w każdym przypadku udziału Państwa
w przetargu jako oferent, wykonawca. Określimy wówczas czy wymagania
zamawiającego nie są zbyt wygórowane, czy możliwe jest ich spełnienie oraz jakie są
warunki i koszty niezbędne dla ich spełnienia.
Ad. 6. – raportowanie
W ramach świadczonej usługi zobowiązujemy się do regularnego nie rzadziej niż w
ustalonym okresie raportowania (np. kwartał) informowania Państwa o wykonywanych
na Państwa rzecz czynnościach faktycznych i prawnych. W szczególności
zobowiązujemy się do przekazywania w formie elektronicznej n/w zestawień
aktualnych na ostatni dzień raportowanego okresu:
a) polis czynnych
b) szkód i roszczeń zgłoszonych i niezlikwidowanych
c) polis, których termin wznowienia przypada w przyszłym okresie
d) płatności przypadających w przyszłym okresie.
Niezależnie od wykazów i zestawień okresowych zobowiązanie nasze obejmuje
sporządzenie i przedstawienie raportu rocznego z wykonania umowy brokerskiej.
Raport roczny zawierać będzie pogrupowane wg rodzajów ubezpieczeń informacje o
liczbie zawartych umów ubezpieczenia, kwotach zapłaconych składek, liczbie
zgłoszonych i zlikwidowanych lub odmówionych szkód.
Nadmieniamy, iż dysponujemy możliwością dowolnego modyfikowania generowanych
wydruków. W skrajnym przypadku dopuszczamy możliwość przeorganizowania
struktury bazy danych celem rozszerzenia zakresu ewidencjonowanych informacji i
wygenerowania wydruku spełniającego Państwa oczekiwania. Biorąc pod uwagę, iż
eksploatowany przez nas program do ewidencji i analizy ubezpieczeń jest programem
autorskim a źródła są naszą własnością intelektualną możemy Państwa zapewnić, iż
czas w jakim wspomniane modyfikacje zostaną wprowadzone będzie skrócony do
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niezbędnego minimum a modyfikacja zestawienia z wykorzystaniem posiadanych
informacji będzie dostępna do końca następnego dnia roboczego.
Ad. 7. – strefa klienta
Dla klientów zainteresowanych tą formą usługi oferujemy dostęp do strefy klienta na
naszej stronie internetowej. Limitowany nadanymi uprawnieniami wielodostęp
zabezpieczony hasłami przydzielanymi wskazanym przez Państwa poszczególnym
użytkownikom.
W utworzonym specjalnie dla Państwa folderze znajdą się pogrupowane wg rodzajów
ubezpieczeń informacje o zawartych ubezpieczeniach i zgłoszonych szkodach. W
specjalnym folderze znajdą się pogrupowane w porządku chronologicznym wszystkie
wygenerowane raporty. Każda szkoda zostanie zaewidencjonowana w osobnym
katalogu zawierającym wszystkie dokumenty wysłane i odebrane przez nas co da
Państwu możliwość bieżącego monitorowania procesu likwidacji szkody. W strefie
klienta zamieszczone zostały formularze zgłoszenia szkód, których wykorzystanie
ułatwia i porządkuje wymianę informacji o zgłoszonych roszczeniach.
Na zakończenie naszej oferty zapewniamy Państwa, iż dołożymy wszelkich starań aby
świadczona przez nas usługa spełniła Państwa oczekiwania ku obopólnemu
zadowoleniu i korzyści.
Nadmieniamy, iż Firma „SALOMON” prowadzi działalność brokerską w zakresie
ubezpieczeń nieprzerwanie od 1991 roku. Pierwsze zezwolenie na prowadzenie
działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń zostało udzielone firmie SALOMON
Sp. z o.o. przez Ministra Finansów 27.12.1991 roku z nr 99. Obecnie w związku ze
zmianą formy prawnej działalność brokerska jest prowadzona na podstawie
zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 181/97 z dnia
31.07.1997r. udzielonego Panu Markowi Aleksandrowi Salomonowi.
Właścicielem firmy jest Marek Aleksander Salomon, magister prawa, absolwent
Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, legitymujący się 36 letnim stażem w
ubezpieczeniach ( Państwowy Zakład Ubezpieczeń – Naczelnik Wydziału
Ubezpieczeń Wypadkowych i Życiowych, STU HESTIA Insurance – Dyrektor
Przedstawicielstwa w Gdyni, od 1991 roku broker ubezpieczeniowy ).
Oprócz Marka Aleksandra Salomona uprawnienia do wykonywania czynności
brokerskich w zakresie ubezpieczeń posiadają wpisani do rejestru brokerów:
Marek Aureliusz Salomon - mgr inż. technicznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, absolwent
Doktoranckich Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Ryzykiem i
Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych, legitymujący się 15 letnim stażem w
ubezpieczeniach,
Paweł Salomon - inż. zarządzania przedsiębiorstwem, absolwent Politechniki
Gdańskiej,
absolwent
Podyplomowych
Studiów
Prawa
i
Pośrednictwa
Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, legitymujący się 11
letnim stażem w ubezpieczeniach.
Pracownicy naszego biura w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 41-43 lokal nr 23 pozostają
do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00 z
możliwością konsultacji poza godzinami pracy pod wskazanym numerem telefonu
komórkowego.
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Realizowane przez nas ubezpieczenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Majątkowe
Techniczne
Stocznie
Odpowiedzialność Cywilna
Finansowe i gwarancyjne
Gwarancje ubezpieczeniowe
Komunikacyjne
Jednostki pływające – morskie i śródlądowe
Rolne
• Osobowe
• Zakładowy program ubezpieczeń pracowniczych
• Majątkowe
-

mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
mienie od wszystkich ryzyk
dewastacja mienia
gotówka od kradzieży i rabunku
oszklenie wewn. i zewn. od rozbicia

• Techniczne
- sprzęt elektroniczny od szkód materialnych i ryzyk informatycznych
- mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym, lądowym, morskim i
powietrznym
- wszystkie ryzyka budowy i montażu
- maszyny od uszkodzeń i awarii
- utrata zysku w wyniku zdarzeń losowych
- utrata zysku wskutek przerwy w działaniu maszyn i urządzeń
- oszklenie wewn. i zewn. od rozbicia

• Stocznie
- Produkcyjne - wszystkie ryzyka związane z budową statków i innych
obiektów pływających
- Remontowe - wszystkie ryzyka, w tym OC związane z remontem statków i
innych obiektów pływających w kraju jak i za granicą

• Odpowiedzialność Cywilna
-

z tyt. prowadzenia działalności i posiadania mienia
za produkt
członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
pracodawcy za skutki wypadków przy pracy
zawodowa
–
menadżerów,
inżynierów
kontraktu,
rzeczoznawców itp.
- przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
- spedytora w ruchu krajowym i międzynarodowym
- w życiu prywatnym

architektów,
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• Finansowe
- gwarancje handlowe :
- windykacja należności

kredyt kupiecki krajowy i zagraniczny

• Gwarancje ubezpieczeniowe
- gwarancje kontraktowe: wadialne
dobrego wykonania kontraktu
terminowego usunięcia wad i usterek
zwrotu zaliczki

• Komunikacyjne – flotowe i jednostkowe
-

OC komunikacyjne
Auto – Casco
Assistance w kraju i za granicą
Zielona Karta
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
Ochrona prawna wskazanego kierowcy lub wszystkich użytkowników danego
pojazdu w kraju i za granicą

• Jednostki pływające
-

CASCO morskich i śródlądowych jednostek pływających
OC armatora ( P & I )
Rzeczy osobiste członków załogi
NNW i Koszty Leczenia członków załogi w kraju i za granicą

• Rolne
- obowiązkowe:
- odpowiedzialności cywilnej
- budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
- dobrowolne:
- zwierzęta i uprawy
- mienie ruchome
- maszyny, urządzenia, wyposażenie

• Osobowe
-

Następstwa nieszczęśliwych wypadków grupowe lub indywidualne
Koszty leczenia w kraju
Medycyna pracy
Koszty leczenia za granicą

• Zakładowy program ubezpieczeń pracowniczych
-

ubezpieczenie na życie
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
opieka medyczna w RP
koszty leczenia podczas zagranicznych podróży służbowych
medycyna pracy
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