
RYZYKA

 • Przerwy w działalności 
przedsiębiorstwa

 • Uszkodzenia maszyn i urządzeń

 • Awarie

 • Błędy pracowników

 • Pożary

 • Eksplozje

 • Powodzie

 • Wichury, huragany

Marsh Property Risk Consulting to specjalistyczne usługi
i doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem majątkowym.
Przeprowadzamy techniczne oceny ryzyka, przygotowujemy
pełne raporty ubezpieczeniowe, doradzamy przy doborze,
projektowaniu i wykonywaniu stałych urządzeń gaśniczych -
dostarczamy rozwiązania, które pomagają naszym Klientom
lepiej zrozumieć ich profil ryzyka i znaleźć odpowiednią ochronę.

PROPERTY RISK 
CONSULTING

DLACZEGO MARSH PROPERTY RISK CONSULTING?
• Bogata wiedza i doświadczenie zdobyte podczas rozwiązywania 

złożonych problemów naszych Klientów,
• Indywidualne podejście - proponowane przez nas rozwiązania 

         uwzględniają specyfikę działalności Klienta oraz branży,                                                      
         w której funkcjonuje,

• Dostęp do globalnego know-how grupy Marsh & McLennan                         
Companies,

• Specjalizacje branżowe - jeśli projekt wymaga multidyscyplinarnych 
kompetencji, tworzymy dedykowany zespół ekspertów.



NASZE ROZWIĄZANIA

Proponujemy rozwiązania zapewniające ochronę posiadanego majątku,
przy wykorzystaniu efektywnych kosztowo działań i środków.

KONTAKT

• Inspekcje ubezpieczeniowo - 
techniczne (na potrzeby rynku 
ubezpieczeniowego)

• Wsparcie przy wdrożeniu                                 
rekomendacji formułowanych  
przez ubezpieczycieli.

• Przygotowywanie niezależnych 
raportów oceny ryzyka                                                 
i rekomendacji jego zmniejszenia.

• Raporty oceny ryzyka                                    
dla nowych lokalizacji.

• Oceny techniczne majątku                        
podczas przejęć.

• Badania zgodności                                                                         
zabezpieczeń obiektów                                                                         
i instalacji z obowiązującymi 
przepisami i normami.

CO NAS WYRÓŻNIA?

• Jesteśmy niezależnym doradcą – nasze rozwiązania zawsze 
dopasowujemy do potrzeb Klientów, specyfiki ich branży                                                                                                                                           
oraz działalności,

• Pomagamy zabezpieczać majątek oraz zachować ciągłość                                 
w prowadzeniu działalności przez naszych Klientów,

• Tworzymy niezależne raporty oceny ryzyka, akceptowane na rynku                
polskim oraz rynkach zagranicznych,

• Projektowane przez nas rozwiązania są efektywne kosztowo –                                                                                                                                               
opracowujemy możliwe do wdrożenia rekomendacje,                                               
zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami,

• Posiadamy doświadczenie poparte międzynarodowym know-how                           
oraz rosnącą liczbą zrealizowanych projektów.
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Niniejsza informacja stanowi materiał 
marketingowy Marsh Sp. z o.o. i nie może 
być traktowana jako oferta w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego.


