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NASZE DOŚWIADCZENIE



Zespół Marsh Polska wyróżnia silna specjalizacja 
branżowa oraz produktowa. W ramach struktury 
organizacyjnej Marsh działają 22 praktyki branżowe 
(zespoły dedykowane do obsługi spółek działających 
w poszczególnych branżach, m.in.: finansowej, 
produkcyjnej, transportowej) oraz 14 specjalizacji 
w zakresie ryzyka (eksperci dedykowani do obsługi 
Klientów w zakresie wybranych rodzajów ryzyk, m.in.:  
ryzyka finansowe, fuzje i przejęcia, inwestycje, ryzyka 
cybernetyczne, należności handlowe). 

Praktyka FINPRO (Ubezpieczenia Finansowe 
i Profesjonalne) to aktualnie największa praktyka 
brokerska na świecie dedykowana obsłudze Instytucji 
Finansowych oraz ubezpieczeniom w działalności 
profesjonalnej.

Praktyka FINPRO w Marsh Polska to również 
największa polska praktyka brokerska zajmująca 
się doradztwem w zakresie ubezpieczeń 
i zarządzania ryzykiem polskim Instytucjom 
finansowym. 

PRAKTYKA FINPRO (UBEZPIECZENIA FINANSOWE I PROFESJONALNE)

Do dyspozycji naszych Klientów pozostaje również 
Zespół konsultantów ds. zarządzania ryzykiem 
majątkowym, którzy świadczą usługi w zakresie 
inżynieryjnej oceny ryzyka, przeprowadzają inspekcje 
ubezpieczeniowe oraz mogą zapewnić wsparcie 
konsultingowe w innych obszarach. W ramach 
struktury organizacyjnej formy działają także 
dedykowane zespoły specjalistów ds. likwidacji szkód 
majątkowych, finansowych oraz komunikacyjnych.

FINPRO skupia obecnie 1000 specjalistów w skali 
globalnej oraz 6 specjalistów FINPRO w Marsh Polska. 
To co nas wyróżnia to codzienna współpraca 
z rynkiem londyńskim, będącym europejskim 
hubem dla ubezpieczeń linii finansowych. 
Dzięki temu nasi Klienci mogą korzystać 
z innowacyjnych rozwiązań (wordingów, 
warunków ubezpieczenia, benchmarkingów) 
oferowanych na rynku wyłącznie przez Marsh.



Liczba zawartych przy udziale Marsh Polska polis ubezpieczeń ryzyk 
profesjonalnych:

• Polisy ryzyk bankowych (Crime/PI) - ponad 90 umów od początku istnienia  Praktyki                      
w Polsce.

• Polisy OC członków władz (D&O) - ponad 145 umów zawieranych rocznie.
• Programy ubezpieczenia mienia i OC dla polskich banków -  aktualnie 13 programów.

ZESPÓŁ MARSH FINPRO W POLSCE - W LICZBACH

Doradztwo i obsługa programów światowych instytucji finansowych (13 programów 
od początku istnienia FINPRO Polska), w tym adaptacja programów lokalnych w celu 
odzwierciedlenia wymogów programu światowego.

Likwidacja szkód z ubezpieczeń profesjonalnych przez dział FINPRO - ponad 120 szkód 
w likwidacji od 2010 roku.

Likwidacja szkód z ubezpieczeń pozafinansowych - dział likwidacji szkód Marsh, 
obsługa około 6 500 szkód rocznie.

Praktyka FINPRO Polska dedykowana jest 
obsłudze instytucji finansowych w zakresie 
zarządzania ryzykiem (raporty Due Diligence 
dla podmiotów kupujących nowe spółki) 
oraz następujących linii ubezpieczeniowych: 
ubezpieczenia mienia, OC ogólnej, ryzyk bankowych 
(BBB/CC/PI), OC członków władz (D&O), innych 
ubezpieczeń OC zawodowej, gotówki w lokalizacji 
i transporcie, od ryzyk cyber, od ryzyka porwania 
i okupu, terroryzmu, od ryzyk podatkowych, prospektu

emisyjnego (POSI), projektów budowalnych, mienia 
w transporcie, tytułu prawnego, ryzyk transakcyjnych 
(wsparcie fuzji i przejęć), itd. 

Klienci z branży finansowej współpracując z Marsh 
zyskują dostęp do dedykowanych likwidatorów szkód 
w przypadku zarówno ubezpieczeń finansowych, 
jak i pozafinansowych. W sprawach spornych 
z ubezpieczycielami Klienci otrzymują wsparcie 
Praktyki Claims Advocacy Marsh UK.
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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.


