PRZEMYSŁ CHEMICZNY
NASZE ROZWIĄZANIA

Przemysł chemiczny zmaga się z ciągłymi wyzwaniami w zakresie zarządzania
ryzykiem: środowiskowym, katastrof naturalnych, przerw w łańcuchu dostaw,
bezpieczeństwem produkcji, czy zmiennością surowców. Każde z tych ryzyk
może wpłynąć na prowadzoną przez firmę działalność gospodarczą.
Jako fachowi doradcy pomagamy naszym Klientom rozwijać ich biznes
w bezpiecznym środowisku, poprzez definiowanie, projektowanie
i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań branżowych.
WIEDZA EKSPERCKA I MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE
Nasz zespół posiada doświadczenie poparte międzynarodowym know-how
i znajomością specyfiki działalności branży chemicznej. Do grona naszych
Klientów należą największe i najbardziej znane marki na świecie. Dzięki
przynależności do grupy Marsh & McLennan Companies oferujemy
indywidualne podejście do ryzyka na wielu rynkach lokalnych.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Wyróżnia nas nie tylko bogaty zakres oferowanych usług i produktów, lecz
również dostęp do sprawdzonych, unikalnych rozwiązań. Dzięki dokładnemu
zrozumieniu szczególnych rodzajów ryzyka, w obliczu których stają dziś firmy
z branży chemicznej jesteśmy w stanie zaoferować niestandardowe usługi
ubezpieczeniowe oraz doradcze. Gromadzimy wiedzę i doświadczenia z tej
branży, dotrzymujemy kroku najnowszym tendencjom gospodarczym
wpływającym na firmy, doradzamy oraz dostarczamy rozwiązania zapewniające
przewagę konkurencyjną w obszarach takich, jak identyfikacja i analiza ryzyk,
tworzenie dedykowanych programów ubezpieczeniowych, ich kompleksowa
obsługa i administracja.

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE
DLA FIRM ZWIĄZANYCH Z:
• Produkcją chemikaliów,
• Pestycydów,
• Środków ochrony roślin,
• Farb,
• Klejów,
• Lakierów,
• Chemii użytkowej,
• Materiałów chemii
gospodarczej,
• Włókien sztucznych,
• Produktów gumowych,
• Tworzyw sztucznych.
KORZYŚCI:
• Branżowe rozwiązania,
• Benchmarking,
• Dostęp do rynków
międzynarodowych,
• Silna pozycja negocjacyjna,
• Wiedza ekspercka,
• Adwokatura szkodowa,
• Polityka prewencyjna,
• Doradztwo
pozaubezpieczeniowe,
• Inżynieryjna ocena ryzyka.
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ZMIENNOŚĆ
SUROWCA
CZĘSTOTLIWOŚĆ

• Ryzyka pożarowe
i utrata przychodu,
• Zarządzanie ciągłością
działalności,
• Ryzyka terrorystyczne,
• Ryzyka cybernetyczne,
• Katastrofy ekologiczne,
• Ryzyka środowiskowe,
• Ryzyka w łańcuchu dostaw,
• Wadliwość produktu
i jego następstwa,
• Zanieczyszczenie
produktu i wycofanie
produktu z rynku,
• Wypadki przy pracy,
• Ryzyka budowlano montażowe.
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INFORMACJE O MARSH
MARSH W POLSCE:
• Wiodący doradca ds. ubezpieczeń i zarządzania
ryzykiem.
• Usługi brokerskie, reasekuracyjne oraz doradcze.
• Ponad 630 000 000 PLN plasowanej składki rocznie.
• Likwidacja ponad 9000 szkód majątkowych w ciągu
roku.
• 5 biur: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław.
• Ponad 120 pracowników, 88 licencjonowanych
brokerów, którzy aktywnie współpracują z kolegami
z grupy Marsh & McLennan Companies, dzieląc się
wiedzą i doświadczeniem w zakresie obsługi Klientów
z danej branży.
• Obsługa ponad 1700 Klientów (lokalnych oraz
międzynarodowych).

GUY CARPENTER

Marsh należy do Grupy Marsh & McLennan Companies,
którą tworzą dostawcy specjalistycznych usług, pomagający
swoim Klientom chronić oraz zwiększać wartość ich firm
w następujących obszarach:
• Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami, pośrednictwo
w zakresie reasekuracji fakultatywnej (Marsh).
• Doradztwo związane z szeroko pojętym zarządzaniem
zasobami ludzkimi (Mercer).
• Reasekuracja obligatoryjna (Guy Carpenter).
• Konsulting w ramach strategii usług finansowych
oraz regulacji prawnych (Oliver Wyman).
• Zarządzanie wizerunkiem marek i firm (Lippincott).
• Doradztwo ekonomiczne i prawne (NERA Economic
Consulting).

MARSH

MERCER

OLIVER WYMAN GROUP

MERCER MARSH
BENEFITS

W Polsce grupę Marsh & McLennan Companies reprezentują: Marsh, Mercer, Oliver Wyman oraz Guy Carpenter.

KONTAKT:
W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z ekspertami
Praktyki Chemicznej Marsh:
Magdalena Miedza
Magdalena.Miedza@marsh.com
+48 22 456 43 27

Małgorzata Pyl
Malgorzata.Pyl@marsh.com
+48 12 629 64 05

Marsh Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00 - 807 Warszawa

Marsh Sp. z o.o.
ul. Szlak 67
31-153 Kraków

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

