
RAPORTY 
OCENY RYZYKA

Raporty Oceny Ryzyka są niezależnymi, wyczerpującymi i wiarygodnych opracowaniami, 
prezentującymi aktualny profil ryzyka zakładów produkcyjnych, obiektów magazynowych lub 
handlowo-usługowych. Raporty dostarczają informacji na temat zagrożeń w zakresie prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia, wskazują podatności sprzyjające ich wystąpieniu, a także określą 
możliwe metody ich minimalizacji bądź eliminacji.

Raporty Oceny Ryzyka mogą zostać wykorzystane w procesie plasowania ryzyka na rynku ubezpieczeniowym 
w zakresie ubezpieczenia majątku oraz ciągłości działalności (BI). Praktyka Marsh Property Risk Consulting 
posiada wysoką wiarygodność, a Raporty sporządzane przez konsultantów Marsh są powszechnie 
rozpoznawane oraz akceptowane przez polski i zagraniczny rynek ubezpieczeniowy. Dzięki opisowi  
rzeczywistego stanu bezpieczeństwa i obiektywności zastępują one typowe inspekcje prowadzone 
przez ubezpieczycieli.

Konsultanci Marsh wyróżniają się unikalną wiedzą i praktycznym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa 
technicznego obiektów przemysłowych. Zakres i metodologia oceny ryzyka stosowana przez Marsh jest 
wynikiem wieloletnich doświadczeń i znajduje swoje odzwierciedlenie w kompleksowym podejściu do 
procesu oceny, wyczerpujących opracowaniach dokumentujących jej przeprowadzenie oraz praktycznych 
i rzeczowych rekomendacjach poprawy ryzyka.



Scenariusze, wyliczenia szkodowe oraz opisy majątku i zabezpieczeń zawarte w Raportach Oceny Ryzyka służą 
ułatwieniu bądź umożliwieniu plasowania ryzyka, dotarciu do większej liczby ubezpieczycieli, pozwalają także na 
wykrycie ewentualnych luk w pokryciu bieżącego ubezpieczenia lub niedoszacowaniu wartości. Każdy Raport 
Marsh zawiera dwa scenariusze i wyliczenia dla przeciętnej oraz maksymalnej potencjalnej szkody (PML).

Raporty Oceny Ryzyka Marsh wyróżniają się tym, że:
• Są znacznie obszerniejsze od sprawozdań przygotowywanych przez ubezpieczycieli i zawierają komplet 

informacji potrzebnych do ubezpieczenia majątku i ciągłości działalności,
• Mogą służyć plasowaniu ryzyka u wielu ubezpieczycieli i reasekuratorów oraz mogą być użyte na różnych 

rynkach ubezpieczeniowych,
• Przygotowywane są przez konsultantów mających doskonałą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa 

technicznego, których rolą jest nie tylko ocena, ale przede wszystkim doradztwo nakierowane na kosztowo - 
efektywną poprawę profilu ryzyka (maksimum korzyści przy optymalnych nakładach),

• Opierają się na wiedzy nie tylko jednego konsultanta, ale doświadczeniach całego zespołu Marsh, 
standardach, wymaganiach ubezpieczeniowych i dobrych praktykach adekwatnych dla danej branży,

• Zawierają rozsądne rekomendacje, które uwzględniają nie tylko punkt widzenia ubezpieczyciela, ale przede 
wszystkim interes naszego Klienta,

• Tam, gdzie jest to możliwe, rozwiązania proponowane są wariantowo, wraz z pełną informacją o wszystkich 
aspektach wiążących się z ich wdrożeniem,

• Proces oceny ryzyka jest jawny i przejrzysty, a gotowy dokument staje się własnością Klienta,                                            
nie ubezpieczyciela,

• Mogą być aktualizowane okresowo, wraz z rozwojem procesów i zabezpieczeń, aby stale prezentować   
bieżący profil ryzyka na potrzeby odnowień ubezpieczenia.
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