
Ubezpieczenia  
farm wiatrowych

Ubezpieczenie farm wiatrowych/elektrowni wiatrowych 
zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony, który obejmuje 
m.in.: szkody powstałe w wyniku błędów projektowych i wad 
materiałowych, uszkodzenia kluczowych maszyn podczas 
transportu na plac budowy (turbiny, transformatory), 
uszkodzenia turbin i wież w trakcie montażu, awarie turbin, 
nagłe działanie czynników atmosferycznych (mrozy, burze, 
huragany), niedostateczną prędkość wiatru (w porównaniu 
z założeniami budżetowymi), trzęsienia ziemi, pożary, wybuchy, 
kradzieże oraz dewastacje.

Ryzyka:
 • błędy projektowe

 • wady materiałowe 

 • awarie

 • błędy w obsłudze urządzeń 

 • pożary

 • powodzie 

 • mrozy

 • uderzenia pioruna 

 • silne wiatry

 • kradzieże z włamaniem

 • dewastacje

Optymalny pROgRam zaRządzania Ryzykiem
projektujemy i dostarczamy rozwiązania dopasowane do 
indywidualnych potrzeb naszych Klientów. właściwy dobór produktów 
ubezpieczeniowych pozwoli m.in. na uzupełnienie działania 
zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych, systemów dozoru,  
jak również zapisów umów serwisowych oraz gwarancji udzielanych 
przez wykonawców/producentów.  
 
nasi eksperci, aktywnie współpracując z Klientem, poszukują 
kompromisu pomiędzy zakresem ochrony, a jego kosztem i tworzą 
optymalny program zarządzania ryzykiem.



Co nas wyróżnia?
 • Wiodący broker ubezpieczeniowy 

i doradca w zarządzaniu ryzykiem

 • Globalny zasięg – sieć biur w ponad 
130 krajach na całym świecie 

 • Ponad 145 lat międzynarodowego 

doświadczenia - od 26 lat w Polsce

 • 1700 międzynarodowych i polskich 

Klientów reprezentujących różne 

branże

 • Zdobywca wielu prestiżowych 

nagród – m.in. Best Trade 

Insurance Broker (Trade Finance 

Magazine), Best Global Supply 

Chain Risk Consulting Services 

Provider (Global Finance 

Magazine), Gazele Biznesu, 

Dynamiczna Firma

 • Zaangażowanie przy projektach 

wiatrowych o łącznej mocy około 

1000 MW

kontakt: 
Marcin Zimowski

Lider Praktyki Energetyka Wiatrowa

tel.: +48 669 430 219

e-mail: marcin.zimowski@marsh.com  

nasze ROzwiązania
proponujemy rozwiązania, które obejmują m.in. następujące obszary:
•	identyfikacja ryzyka w projektach wiatrowych,
•	ocena ubezpieczalności zidentyfikowanego ryzyka,
•	Konstrukcja programów ubezpieczeniowych, dopasowanych

do potrzeb naszych Klientów,
•	negocjacje najkorzystniejszych warunków ochrony ubezpieczeniowej,
•	przygotowywanie audytów programów ubezpieczeniowych

na potrzeby instytucji finansowych,
•	wsparcie w prowadzeniu rozmów z instytucjami finansowymi,
•	administrowanie dokumentacją ubezpieczeniową,
•	wsparcie Klientów w procesie likwidacji szkód.

pROdukty ubezpieCzeniOwe dla faRm wiatROwyCh
•	Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (car/ear)
•	Ubezpieczenie opóźnienia w oddaniu inwestycji - na skutek szkód

powstałych podczas budowy/montażu (aLop)
•	Ubezpieczenie mienia w transporcie (carGo)
•	Ubezpieczenie opóźnienia w oddaniu inwestycji - na skutek szkód

powstałych podczas transportu (mDSU)
•	Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w fazie operacyjnej (pD)
•	Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń (mb)
•	Ubezpieczenie utraty zysku w fazie operacyjnej (bi i mLop)
•	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (oc)
•	Ubezpieczenie skutków niedostatecznej prędkości wiatru

kOmu pOleCamy ubezpieCzenie faRm wiatROwyCh?
•	inwestorom,
•	projektantom,
•	przedsiębiorstwom budowlanym,
•	dostawcom turbin i innych kluczowych komponentów farmy wiatrowej,
•	przedsiębiorstwom transportowym i spedycyjnym,
•	bankom,
•	firmom oferującym konsulting na rzecz podmiotów z branży

energetyki wiatrowej.

dlaCzegO maRsh? 
wybierając marsh zyskują państwo:
•	niezależnego i doświadczonego reprezentanta interesów 

firmy w relacjach z zakładami ubezpieczeń na etapie negocjacji umów
ubezpieczenia oraz rozliczania i zaspokajania roszczeń,

•	identyfikację natury ryzyka w działalności przedsiębiorstwa,
•	Opracowanie optymalnego programu ubezpieczeniowego,
•	Określenie czynników warunkujących koszty ubezpieczenia,
•	korzystne rozwiązania na rynku ubezpieczeniowym,

dostarczane przez najlepszych partnerów spośród firm 
ubezpieczeniowych,

•	zarządzanie cyklem ubezpieczeniowym i ryzykiem
w perspektywie długoterminowej,

•	monitorowanie zmian na rynku ubezpieczeniowym,
pozwalające na działania prewencyjne.

Niniejsza informacja stanowi materiał 

marketingowy Marsh Sp. z o.o. 

i nie może być traktowana jako oferta 

w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 


