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LEADERSHIP, KNOWLEDGE, SOLUTIONS...WORLDWIDE.

LETECTVÍ A KOSMICKÝ PRŮMYSL 

V leteckém a kosmickém průmyslu působí široké spektrum subjektů - 
Aerolinky, Výrobci/Poskytovatelé služeb/Dodavatelé pohonných hmot, 
Letiště/ŘLP/Úřady, Vesmír & Družice ...
Ke změnám dochází stále rychleji a firmy působící v leteckém průmyslu 
musí čelit velmi různorodým situacím.

Silnou stránkou MARSH je schopnost 
předvídat potřeby klientů a přizpůsobo-
vat pružně své služby a kapacity tak, aby 
dokázal využít všechny příležitosti, které 
se objeví.

NAŠE ZKUŠENOSTI
•	Aerolinky - více než 190 významných 

klientů

•	Výrobci/Poskytovatelé služeb/Doda-
vatelé pohonných hmot - více než 400 
významných klientů

•	 Letiště/ŘLP/Úřady - více než 85 vý-
znamných klientů

•	 Letectví ostatní/Rotor wing - více než 
350 významných klientů

•	Vesmír & Družice - více než 85 vý-
znamných klientů

SLUŽBY MARSH
MARSH provede identifikaci a vyhodno-
cení rizika, jeho řízení / kontrolu a trans-
fer rizika (buď skrze standardní pojištění 
nebo inovativní techniky financování 
rizika).

•	Revize stávajícího pojistného krytí, 
vyhledání nových možností.

•	Návrh pojistného programu „na míru“ 
a sjednání s pojistiteli při dosažení 
nejlepší možné ceny pojištění.

•	 Specializace při likvidaci škod:

 – Servis 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, 365 dní v roce.

 – Poradenství pro business 
continuity/krizový management.

 – Okamžité shromáždění fondů na 
podporu aerolinek v případě nouze.

•	Komunikace:

 – Informace týkající se nových trendů 
a produktů v pojištění.

 – Informace ohledně novinek 
v letectví.

 – Informace o škodách.

 – Tržní přehledy.

MARSH je denně v kontaktu se všemi 
nejvýznamnějšími pojistiteli působícími 
v letectví. Makléři MARSH umisťují na 
pojistných trzích větší objem pojistného 
než jakákoliv jiná společnost.

Díky rozvoji specializace pro letecký 
akosmický průmysl je MARSH schopen:

•	 Identifikovat okamžitě trendy ovliv-
ňující letecký sektor a jakékoliv s ním 
spojené rizikové záležitosti, pokud se 
objeví.

•	Ve spolupráci s klienty vyhodnocovat 
a efektivně řídit jejich rizika.

•	 Sdílet rozsáhlé zkušenosti při analy-
zování výše limitů, škodních trendů 
a úrovně spoluúčastí napříč odvětvím.

Kontakt
Václav Dvořák
+420 221 418 131
vaclav.dvorak@marsh.com 


