OCHRONA SPECJALNA

UBEZPIECZENIE OD PORWANIA I OKUPU

Ubezpieczenie od porwania i okupu dedykujemy firmom, instytucjom
finansowym i zamożnym osobom prywatnym – wszystkim tym, w których
przypadku prawdopodobieństwo porwania dla okupu, czy wymuszenia jest
wysokie. Według danych Hiscox - światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń
Kidnap & Ransom, w 2010 roku najwięcej porwań miało miejsce w Nigerii
(16% w skali globu). Na liście krajów szczególnie niebezpiecznych znalazły się
kraje Ameryki Południowej, Azji i Afryki. W Polsce porywanych jest około 100200 osób rocznie. Jednak z uwagi na mały odsetek zdarzeń zgłaszanych na
policję, trudno jest oszacować prawdziwą liczbę dokonywanych z tego tytułu
przestępstw.

RYZYKA

Obiektem porwań stają się najczęściej pracownicy sektora finansowego, budowlanego
i energetycznego oraz przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych. Celem
porywaczy są osoby kluczowe dla spółki – członkowie zarządu i rady nadzorczej
oraz ich rodzina i goście. W zależności od potrzeb firmy do grona ubezpieczonych
osób mogą należeć: Zarząd, Rada nadzorcza,Pracownicy o określonym profilu
ryzyka (np.: często podróżujący, wykonujący swoje obowiązki zawodowe zagranicą),
a nawet wszyscy pracownicy. Standardowo ochroną objęci są krewni oraz goście osób
ubezpieczonych. Ubezpieczeniem objęta jest także sama firma.

•• Groźba ujawnienia
poufnych informacji

•• Uprowadzenie
•• Żądanie okupu
•• Bezprawne
zatrzymanie
•• Piractwo powietrzne,
drogowe, wodne
•• Wymuszenie wobec
firmy

•• Groźba
wprowadzenia wirusa
komputerowego do
systemów firmy

PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA:
• Uprowadzenie ubezpieczonych osób (również poza godzinami pracy,
w trakcie urlopów, zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą)
• Wymuszenie (żądanie okupu pod groźbą wyrządzenia szkody na mieniu
prywatnym lub osobie)
• Bezprawne zatrzymanie (np. przez policję lub władze państwa)
• Piractwo powietrzne/drogowe/wodne
• Wymuszenie wobec firmy (żądanie okupu pod groźbą wyrządzenia
szkody na mieniu firmy, w tym np. wprowadzenie defektu do produktów)
• Wymuszenie pod groźbą ujawnienia poufnych informacji (tajemnic
handlowych, numerów kart kredytowych) lub wprowadzenia wirusa
komputerowego do systemów firmy

ŚWIADCZENIA OBJĘTE OCHRONĄ:
Odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela obejmuje szereg
świadczeń, przysługujących osobom ubezpieczonym lub firmie, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okup
Koszty wynajęcia doradcy kryzysowego
Odszkodowanie za śmierć lub utratę części ciała ofiary przestępstwa
Straty z tytułu przerw w działalności firmy
Koszty tłumacza i doradcy PR
Koszty podroży, usług medycznych (w tym terapii psychologicznej)
Wynagrodzenia osoby uprowadzonej utracone na skutek zdarzenia
Inne kwoty związane bezpośrednio ze zdarzeniem
Koszty roszczeń przeciwko ubezpieczonej firmie skierowanych przez
osoby poszkodowane
• Koszty tzw. reakcji na zagrożenie, rozumiane jako koszty oszacowania
faktycznego zagrożenia oraz koszty dodatkowej ochrony zagrożonych
osób lub mienia
Praktyką przy ubezpieczeniach od porwania i okupu są także dodatki
w postaci szkoleń prewencyjnych, prowadzonych przez wyspecjalizowane
w zakresie tych ryzyk firmy konsultingowe. Klient zyskuje również
dostęp do strony internetowej, gdzie znajdują się analizy ryzyka porwań
w poszczególnych rejonach świata oraz rekomendacje dotyczące
bezpieczeństwa w tym zakresie.
Limit sumy ubezpieczenia zależy m.in. od wysokości przychodów firmy,
wartości majątku, liczby osób ubezpieczonych, kierunku, częstotliwości
i długości planowanych podroży oraz szkodowości za okres ostatnich kilku lat.
Zwykle kwota limitu oscyluje w granicach 1-15 mln EUR. Jednak ze względu
na fakt, że wielkość przeciętnego okupu żądanego przez porywaczy
systemtycznie rośnie, podobną tendencją charakteryzuje się także wysokość
limitów w ubezpieczniu od porwania i okupu.
Na polskim rynku ubezpieczeniowym ubezpieczenia od porwania i okupu
znajdują się aktualnie w ofercie Chartis i HDI Asekuracja, ofert ochrony
poszukujemy również na rynku londyńskim.
Niniejsza informacja stanowi materiał marketingowy Marsh Sp. z o.o. i nie może być traktowana
jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

CO NAS WYRÓŻNIA?
•• Wiodący broker
ubezpieczeniowy
i doradca w zarządzaniu
ryzykiem
•• Globalny zasięg – sieć biur
w ponad 130 krajach na całym
świecie
•• Ponad 140 lat
międzynarodowego
doświadczenia - od ponad
26 lat w Polsce
•• 1700 Klientów
•• 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
•• Międzynarodowe
doświadczenie w zakresie
ubezpieczenia od porwania
i okupu

KONTAKT:
Małgorzata Splett
tel.: (22) 456 42 44
e-mail: malgorzata.splett@marsh.com
Michał Dobek
tel.: (22) 376 56 23
e-mail: michal.dobek@marsh.com

