
BEZPIECZNA FLOTA POJAZDÓW - 
WYBRANE ROZWIĄZANIA MARSH



AUDYT BEZPIECZEŃSTWA FLOTY

Audyt pozwala na przeprowadzenie analizy stanu posiadanej floty pojazdów, 
kosztów związanych z jej funkcjonowaniem, usystematyzowanie wiedzy 
(ze wskazaniem mocnych i słabych stron) oraz zaprojektowanie rozwiązań, 
które przyczynią się do optymalizacji kosztów i doskonalenia polityki 
samochodowej firmy.

W ramach Audytu bezpieczeństwa floty nasi konsultanci przeprowadzają 
następujące działania:

• Analiza postrzegania polityki samochodowej przez jej autorów oraz 
adresatów, wskazanie aspektów zgodnych, a także ewentualnych 
rozbieżności.

• Identyfikacja czynników, które wpływają na szkodowość i koszt 
ubezpieczenia komunikacyjnego.

• Przygotowanie rekomendacji zmian w “polityce samochodowej” firmy              
oraz umowie ubezpieczenia.

• Cykliczny pomiar szkodowości po przeprowadzeniu audytu.
• Rzetelny opis ryzyka dla rynku ubezpieczeniowego.

Korzyści dla Klientów:

Budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego, uwzględniającego:

• Obniżenie szkodowości.
• Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.
• Optymalizację kosztu ubezpieczenia floty.
• Podniesienie motywacji i efektywności pracowników prowadzących        

pojazdy służbowe.



ASSISTANCE MARSH A-Z

Marsh A-Z to specjalistyczna usługa, która  w przypadku wystąpienia szkody 
gwarantuje auto zastępcze na cały czas trwania naprawy. Dodatkowo, 
nasz dedykowany Zespół ekspertów, we współpracy z Klientem tworzy kryteria 
doboru serwisów naprawczych oraz koordynuje proces naprawy pojazdu. 
W ramach usługi firma zyskuje dostęp do całodobowej infolinii 24/7, która 
zapewnia Assistance.

Atutem usługi Marsh A-Z jest 
dostosowanie parametrów obsługi 
szkodowej do indywidualnych 
potrzeb Klienta. W zależności 
od stopnia szkodowości floty, 
dobieramy najbardziej optymalne 
kosztowo rozwiązania oraz 
gwarantujemy uproszczone zasady 
realizacji usługi w wyspecjalizowanej 
sieci naprawczej. Kontrolujemy jakość 
napraw poprzez stały monitoring 
oferowanych serwisów. Nieodpłatnie 
udostępniamy auto zastępcze na cały 
okres naprawy pojazdu - bez względu 
na czynniki zewnętrzne wpływające 
na czas naprawy, takie jak m.in. 
konieczność zakupu przez warsztat 
dodatkowych części.

Korzyści dla Klientów:

• Dostęp do infolinii (24/7) 
zapewniającej usługę                         
Assistance Marsh A-Z.

• Holowanie pojazdu.
• Samochód zastępczy na cały  

czas naprawy.
• Uproszczone zasady                                

realizacji usługi.
• Naprawa pojazdu                                          

w wyspecjalizowanej sieci 
naprawczej.

• Wysoka jakość napraw                         
dzięki stałemu monitoringowi                           
serwisów z sieci naprawczej.

• Możliwość wprowadzenia 
serwisów Klienta do sieci 
naprawczej.

• Optymalizacja kosztów naprawy.
• Kompleksowość serwisu - 

możliwość skorzystania 
z obsługi blacharsko-
lakierniczej oraz 
mechanicznej.



KONTAKT:

Marta Strzelczyk
Broker Dyrektor, Kierownik Działu Ubezpieczeń Komunikacyjnych
tel.: +48 22 376 18 52
e-mail: marta.strzelczyk@marsh.com

Małgorzata Orzechowska
Dyrektor Działu Likwidacji Szkód 
tel.: +48 22 376 19 58
e-mail: malgorzata.orzechowska@marsh.com

Niniejsza informacja stanowi materiał marketingowy Marsh Sp. z o.o. 
i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


