
MARSH CARGO - CERTYFIKATY ON-LINE                                           
UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

GŁÓWNE KORZYŚCI:

 • Usprawnienie procesu 
rejestracji polis oraz 
wystawiania certyfikatów 
ubezpieczenia cargo.

 • Automatyzacja kalkulacji 
składki na podstawie 
obowiązującej taryfy 
- uwzględnienie 
wszystkich stawek, 
również specjalnych/
preferencyjnych.

 • Szybka wymiana informacji 
- w przypadku zgłoszenia, 
wypełniony formularz                    
i wygenerowany certyfikat 
trafiają do brokera, 
ubezpieczyciela oraz               
innych, wskazanych osób.

MarshCargo to platforma internetowa umożliwiająca rejestrację 
transportów i wystawianie certyfikatów ubezpieczenia cargo w 
bardzo krótkim okresie czasu. Narzędzie to oferujemy firmom 
działającym w różnych branżach, które chcą w szybki i wygodny 
sposób ubezpieczyć ładunki w transporcie. System oferuje szeroką 
i przyjazną użytkownikom funkcjonalność, dopasowaną do 
własnych potrzeb.

• Automatyczne przyjmowanie zgłoszenia do ubezpieczenia 
cargo - dzięki MarshCargo nie ma opóźnienia w przypadku 
zgłaszania towarów do ubezpieczenia cargo, wypełniony formularz 
trafia bezpośrednio do brokera, ubezpieczyciela oraz innych osób, 
wskazanych przez Klienta.

• Automatyczne generowanie certyfikatu cargo - dokument 
można przekazać kontrahentom, bankom czy innym instytucjom, 
które tego wymagają.

• Monitorowanie ubezpieczeń cargo - system umożliwia 
generowanie i przeglądanie raportów, które zawierają szczegółowe 
informacje na temat ilości ubezpieczonych towarów, jak również 
wyliczania składek ubezpieczeniowych.

• Elastyczność - możliwość dopasowania funkcji systemu do potrzeb 
Klienta, różne poziomy widoczności w zależności od pełnionej funkcji 
czy kompetencji użytkownika.

DLACZEGO MARSH CARGO?



KONTAKT:
Dariusz Klinger
Broker Dyrektor
Ekspert - Transport. Spedycja. Logistyka.
tel.: (22) 456 42 25
e-mail: dariusz.klinger@marsh.com

MARSH - CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Wiodący broker 
ubezpieczeniowy i doradca 
w zakresie ubezpieczeń oraz 
zarządzania ryzykiem.

 • Globalny zasięg – sieć biur 
w ponad 130 krajach na 
całym świecie, dostęp do 
unikalnych rozwiązań, w tym 
międzynarodowych.

 • 1700 Klientów z różnych 
sektorów gospodarki.

 • 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.

 • Narzędzia wspierające 
obsługę Klientów, 
usprawniające kontakt                       
z brokerem oraz umożliwiające 
m.in. zgłaszanie szkód czy 
zarządzanie polisami on-line.

WYBRANE KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA SYSTEMU:

Fragment formularza zgłoszenia ładunku do ubezpieczenia cargo

MarshCargo daje Państwu szereg unikalnych korzyści. Są to m.in.:
• Dostępność on-line 24h/7 dni w tygodniu.
• Generowanie certyfikatów z podpisem ubezpieczyciela od razu                        

po realizacji zgłoszenia transportu do ubezpieczenia.
• Cały proces tj. zgłoszenie transportu + wygenerowanie certyfikatu                

trwa maksymalnie do 5 minut.
• Weryfikowanie transportu do ubezpieczenia z limitami i warunkami 

polisy.
• Zgłaszanie ładunków do ubezpieczenia bez konieczności uzupełniania 

wszystkich danych w formularzu (dane można uzupełnić w późniejszym 
terminie).

• Możliwość kopiowania wcześniejszych zgłoszeń w celu zgłoszenia 
nowego transportu, o bardzo podobnych parametrach. Wówczas 
zgłoszenie ogranicza się do wypełnienia dosłownie kilku pól.

• Możliwość edytowania zgłoszeń oraz ich korekt  w dowolnym 
momencie.

• Ujednolicenie funkcji wystawiania certyfikatów na całym świecie.
• Kompatybilność systemu z warunkami ubezpieczenia cargo dowolnej 

firmy ubezpieczeniowej. 
• Uwzględnianie wszystkich parametrów, które składają się na finalny 

koszt ubezpieczenia. 
• Różnicowanie funkcjonalności platformy w zależności od własnych 

potrzeb.
• Zautomatyzowanie weryfikacji formularzy.

Przykładowe widoki ekranu systemu MarshCargo:
Strona startowa

Niniejsza informacja stanowi materiał 

marketingowy Marsh Sp. z o.o. i nie może 

być traktowana jako oferta w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego.


