
Zespół Ryzyk Kredytowych i Politycznych działa
w strukturach Marsh od 2000 roku, czyli praktycznie 
od samego początku funkcjonowania rynku ubezpieczeń 
należności w Polsce. Kilkunastoletnie doświadczenie, 
przekładające się na doskonałą znajomość zarówno rynku, 
jak i produktu, pozwala na tworzenie niestandardowych, 
zindywidualizowanych programów ubezpieczenia 
należności.

MARSH - BROKER UBEZPIECZENIOWY                                            
KREDYTU KUPIECKIEGO

Rozwiązania te zapewniają optymalny zakres ochrony                                    
ubezpieczeniowej, ułatwiają proces obsługi umowy oraz 
ograniczają możliwość powstawania sytuacji spornych przy 
wypłacie odszkodowań. Ubezpieczenie należności dotyczy 
jednego z najistotniejszych składników majątku 
Ubezpieczającego - wierzytelności. 

Dlatego też Klient jest zawsze włączany w proces negocjacji 
warunków ubezpieczenia. Pozwala to na zachowanie 
przejrzystości tworzonych rozwiązań, gwarantując jednocześnie 
ich maksymalne dostosowanie do oczekiwań i potrzeb Klienta.

RYZYKA:

• Niewypłacalność dłużnika,

• Znaczące opóźnienia w płatnościach,

• Polityczne.

WSPÓŁPRACA:

• Audyty istniejących  umów ubezpieczenia,

• Przygotowanie założeń dla programów              

ubezpieczenia kredytu kupieckiego,                                              

uwzględniających specyfikę prowadzonej 

działalności,

• Negocjacje,

• Wdrożenia wynegocjowanych programów             

ubezpieczeniowych,

• Szkolenia dla działów finansowych oraz 

sprzedażowych naszych Klientów,

• Administracja zawartymi umowami                    

ubezpieczenia,

• Wsparcie w zakresie ustalania limitów                    

kredytowych,

• Pomoc w procesie likwidacji szkód.



CO NAS WYRÓŻNIA?

• Doskonała znajomość produktów ubezpieczeniowych: 
wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i obsłudze  programów 
ubezpieczeniowych.

• Bardzo dobra znajomość rynku oraz poszczególnych branż: 
rokrocznie Zespół Ryzyk Kredytowych i Politycznych prowadzi ponad 
tysiąc negocjacji w imieniu Klientów działających w różnorodnych 
obszarach  biznesowych.

• Pozyskane zaufanie: współpraca z naszymi Klientami ma charakter 
długoterminowy. Dotyczy to także przedsiębiorstw, których obsługę 
przejęliśmy wraz z zaaranżowanymi już umowami ubezpieczenia.

• Unikalne doświadczenie: naszymi Klientami w zakresie                             
ubezpieczenia należności są firmy o różnej skali działalności,                               
o obrotach od kilkunastu mln PLN do kilku mld PLN. Są to zarówno 
polskie, jak i międzynarodowe firmy i korporacje, spółki giełdowe,                
a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

• Skala działalności: najwięksi ubezpieczyciele kredytu kupieckiego - 
Atradius, Coface oraz Euler Hermes potwierdzają, iż Marsh 
Polska od wielu lat pozostaje dla nich kluczowym partnerem.                                           
Taka pozycja umożliwia nam wypracowywanie specyficznych,                                                                                                                     
zindywidualizowanych rozwiązań, niedostępnych dla firm                                     
bezpośrednio współpracujących z ubezpieczycielami, jak również 
tych konkurentów Marsh, których cechuje o wiele mniejsza skala 
współpracy  z ubezpieczycielami kredytu kupieckiego.

• Szeroki wachlarz usług  brokerskich: negocjacje programu 
ubezpieczenia należności  nie wyczerpują zakresu usług oferowanych 
przez specjalistów z Zespołu Ryzyk Kredytowych i Politycznych. 
W ramach współpracy prowadzimy szkolenia dla działów                                 
finansowo-windykacyjnych oraz handlowych, zapewniamy pomoc 
w bieżącej administracji zawartych umów ubezpieczenia. Istotnym 
wsparciem dla naszych Klientów jest współpraca w zakresie decyzji 
limitowych oraz wsparcie na etapie likwidacji szkód.

• Zapisy indywidualne stosowane przez ubezpieczycieli tylko 
w polisach zawieranych przy współudziale Marsh dotyczą 
zmian w obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz                      
wprowadzają interpretacje poszczególnych punktów umów, 
uszczegóławiających prawa i obowiązki stron.
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KONTAKT:

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


