
UBEZPIECZENIA
WSZYSTKICH RYZYK BANKOWYCH



Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Bankowych adresowane jest do instytucji finansowych, w tym banków 
komercyjnych, detalicznych, hipotecznych, może być również wykorzystane przez szerszy krąg instytucji 
(min. zaangażowanych w obrót papierami wartościowymi) oraz firmy ubezpieczeniowe.

Polisa zapewnia pokrycie dla bezpośrednich strat finansowych Ubezpieczającego wynikłych ze 
sprzeniewierzenia, zniszczenia / utraty wartości pieniężnych w lokalach, zniszczenia / utraty majątku w 
transporcie, fałszerstwa pieniędzy (środków płatniczych), roszczeń z tytułu papierów wartościowych, 
zniszczenia/utraty wyposażenia w lokalizacjach.

• Sprzeniewierzenie oznacza nieuczciwy czyn pracownika, działającego w pojedynkę lub w zmowie                                 
z osobami trzecimi z zamiarem wyrządzenia szkody Ubezpieczającemu lub osiągnięcia osobistych 
korzyści.

• Zniszczenie/utrata wartości pieniężnych w lokalach oznacza szkodę mającą miejsce w wyniku napadu, 
włamania, kradzieży lub niewytłumaczalnego zniknięcia oraz bezpośrednie straty wartości pieniężnych 
znajdujących się w lokalizacjach Ubezpieczonego spowodowane innymi przyczynami.

• Zniszczenie / utrata wartości pieniężnych w transporcie oznacza szkodę podczas transportu 
wykonywanego przy użyciu samochodów firmowych lub samochodów firm ochroniarskich.

• Fałszerstwo obejmuje oszukańcze modyfikacje dokumentów oraz fałszywe instrukcje skierowane pod 
adresem instytucji finansowej jakoby przez klienta, dotyczące gotówki i innych wartości pieniężnych. 
Roszczenia z tytułu papierów wartościowych obejmują kradzież, utratę, fałszerstwo lub oszukańczą 
zmianę oraz tym podobne zdarzenia.

• Straty z tytułu fałszywych pieniędzy/środków płatniczych obejmują straty wynikłe w związku z przyjęciem 
w dobrej wierze w lokalizacjach Ubezpieczającego sfałszowanych banknotów lub monet.

• Zniszczenie/utrata wyposażenia w lokalizacjach obejmuje utratę lub zniszczenie majątku, w tym meble, 
instalacje oraz wyposażenie, z jednoczesnym wyłączeniem zniszczenia/utraty sprzętu komputerowego, 
wynikłe z włamania, kradzieży, napadu lub innych przestępstw.

ZAKRES UBEZPIECZENIA



ZALETY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Bankowych jest polisą, w skład której wchodzi kilka osobnych klauzul 
ubezpieczeniowych. Dzięki temu łatwo w niej modyfikować szczegółowy zakres pokrycia. Klauzule nie 
adekwatne do potrzeb ubezpieczającego mogą zostać wyłączone, natomiast zakres ubezpieczenia może zostać 
wzbogacony o szereg klauzul dodatkowych w zależności od specyfiki działalności danej instytucji. Przykładowo, 
dla uniwersalnych banków komercyjnych dostępne są dodatkowe sekcje dotyczące skrytek depozytowych oraz 
bankomatów.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk bankowych jest produktem przeznaczonym głównie dla banków. 
Jednocześnie, dla innych instytucji finansowych, które nie prowadzą lub prowadzą w ograniczonym zakresie 
bezpośrednią obsługę klienta, istnieje możliwość odpowiedniego dostosowania warunków ubezpieczenia. 
Dla każdej instytucji finansowej istotnym ryzykiem jest sprzeniewierzenie środków dokonane przez pracowników.

Ubezpieczenie od przestępstw komputerowych nie jest automatycznie dołączane do zakresu ubezpieczenia, 
natomiast jest z reguły dostępne na wniosek Ubezpieczającego. Jest to szczególnie ważne dla instytucji 
finansowych prowadzących szeroką działalność z wykorzystaniem mediów elektronicznych (e-commerce, home 
banking, itp.).

W zależności od wielkości instytucji suma ubezpieczenia dla tej polisy może oscylować w zakresie od 5 mln Euro 
do 250 mln Euro. Sumy ubezpieczenia podawane są jako limity odpowiedzialności na każde zdarzenie i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Istnieje możliwość wykupienia opcji automatycznego przywrócenia limitów 
do ich pierwotnej wysokości po szkodzie. Rynek ubezpieczeniowy jest przygotowany do zaoferowania praktycznie 
dowolnego wymaganego poziomu limitów. 

W polisie ubezpieczenia ryzyk bankowych jest rzeczą normalną i spotykaną stosowanie relatywnie wysokich 
udziałów własnych. Ubezpieczenie to jest bowiem przeznaczone dla pokrycia szkód, które z racji rozmiaru mogą 
mieć wpływ na finanse Spółki.

PROFIL RYZYKA

Dla uzyskania oferty wymagany jest pełny pakiet informacji zawierający m.in. ogólne informacje dotyczące 
działalności, dane finansowe, szczegóły dotyczące zarządzania ryzykiem oraz statystyki szkodowości. Wizyta 
przedstawiciela ubezpieczyciela i przegląd ryzyka w Centrali firmy może być częścią procesu gromadzenia 
informacji.

INFROMACJE DLA UBEZPIECZYCIELA



KONTAKT:
Małgorzata Splett 
tel.: (22) 456 42 44 
e-mail: malgorzata.splett@marsh.com 

Anna Pluta
tel.: (22) 456 42 06
e-mail: anna.pluta@marsh.com

Niniejsza informacja stanowi materiał marketingowy Marsh Sp. z o.o. 

i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


