


2



Wiemy jak wymagająca jest branża, w której działasz. 
Wyzwaniom jakie stawia mogą sprostać jedynie eksperci, 
obdarzeni dodatkowo kreatywnym i innowacyjnym podej- 
ściem do rozwiązywania jej problemów.

Dlatego właśnie to Energo-Inwest-Broker SA (EIB) od 
kilkunastu lat w pełni zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw 
sektora energetycznego w zakresie ubezpieczeń 
i zarządzania ryzykiem. 

Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest specjalizacja. 
Profesjonaliści zatrudnieni w EIB, pracujący w ramach 

„EIB - lider polskiego rynku
w zakresie doradztwa prawno-ubezpieczeniowego 
dla przedsiębiorstw energetycznych i przemysłowych”

EIB – PROJEKT STWORZONY DLA ENERGETYKI

zespołów branżowych stale opracowują i wdrażają nowe 
rozwiązania dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb 
ubezpieczeniowych – niezależnie od tego, w której z gałęzi 
energetyki działasz.

EIB zostało powołane do życia jako branżowy broker 
sektora energetycznego. Spełniliśmy pokładane w nas 
nadzieje. Dziś jesteśmy liderem polskiego rynku w zakresie 
doradztwa prawno-ubezpieczeniowego dla przedsię- 
biorstw energetycznych, a marka EIB jest gwarantem 
bezpieczeństwa dla największych przedstawicieli tej 
branży.
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WYJĄTKOWOŚĆ RYZYKA KTÓRE CIĘ OTACZA

Wyjątkowy charakter ryzyk występujących w Kopalniach wymaga szczególnych 
rozwiązań ubezpieczeniowych. Zdajemy sobie sprawę, że standardowa oferta rynku 
nie odpowiada na potrzeby Twojej Spółki, więc skonstruowaliśmy specjalny zakres 
ochrony. Nasi Klienci z tego sektora są zabezpieczeni także w przypadku wystąpienia 
zjawisk uznawanych dotąd za nieubezpieczalne, takich jak ruchy górotworu czy też 
szczególne ryzyka hydrologiczne.

WSPÓLNA PERSPEKTYWA

Staramy się spojrzeć na biznes Twoimi oczami. Stąd nasza dbałość o partnerskie relacje, które w efekcie mają doprowadzić do 
przedstawienia Tobie optymalnej propozycji zarządzania ryzykiem. Wiemy jak istotna dla Twojej Firmy jest właściwa ochrona 
dla maszyn górniczych oraz przeprowadzenie szczegółowej analizy powiązania interesów wydobywcy z interesami odbiorców 
paliwa. Dzięki naszym Partnerom spoglądamy na Przedsiębiorstwo z ich perspektywy i doradzamy, w jaki sposób najlepiej 
przygotować je do wyzwań przyszłości.

GÓRNICTWO

Asekuracja szczególnych 

ryzyk górniczych

Zabezpieczenie spadku 

przychodów 

spowodowanych 

uzależnieniem od głównego 

odbiorcy

Zaangażowanie zespołu 

doświadczonych ekspertów

w zakresie likwidacji szkód

w przedsiębiorstwach 

górniczych

Rozwiązania 

ubezpieczeniowe 

pozwalające na pełną 

restytucję do stanu sprzed 

szkody

 Atrakcyjny koszt ochrony
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DOŚWIADCZENIE KTÓRE PROCENTUJE
 
Zarządzanie Spółką o znaczeniu strategicznym wiąże się z odpowiedzialnością za 
zapewnienie jej narzędzi do nieprzerwanej pracy. Rozumiemy jak ważne w Spółkach 
wytwórczych jest zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu jej kluczowych 
maszyn: kotłów i turbozespołów. Doskonale znamy ryzyka na jakie narażone jest 
Twoje Przedsiębiorstwo: od kilkunastu lat pomagamy w likwidacji największych 
szkód, jakie wydarzają się w polskiej energetyce. To doświadczenie pozwala nam 
przygotować dla Ciebie procedurę szybkiego i skutecznego wychodzenia z ewent- 
ualnej sytuacji kryzysowej.

NOWOCZESNE SYSTEMY STWORZONE WSPÓLNIE Z TOBĄ

Znamy specyfikę Twojej branży i poprzez świeże i innowacyjne spojrzenie na jej 
problemy, połączone ze ścisłą współpracą z Klientem, przygotowujemy dla Ciebie 
nowoczesne rozwiązania. Przykładem niech będą konstruowane przez EIB umowy 
ubezpieczenia zapewniające pełną odbudowę majątku do stanu sprzed szkody. 
Nie musisz przy tym opierać się na często nieobiektywnej i kosztownej wycenie 
majątku przez rzeczoznawców lub na historycznych wartościach określonych 
w księgach rachunkowych.

Program ochronny 

odpowiadający skali ryzyka 

związanego z eksploatacją 

majątku o dużej wartości

Doświadczenie w zakresie 

kontraktowania w trybie 

zamówień publicznych

Nowoczesne systemy wypłaty 

odszkodowań niezależne od 

wartości historycznych 

i księgowych

Szkolenia pracowników 

w zakresie procedur 

bezpieczeństwa

ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW W KTÓRYCH UCZESTNICZYSZ

Spoglądamy na dynamiczne procesy zachodzące w Twojej branży okiem osoby, 
której zadaniem jest kontrola ryzyka. Budujemy kompleksowe programy ochronne 
dla skomplikowanych i unikatowych projektów inwestycyjnych m.in. w nowe moce 
wytwórcze. Zyskujesz bezpieczeństwo i oszczędności - coś czego powinieneś 
oczekiwać od swojego profesjonalnego Doradcy ubezpieczeniowego.

ENERGETYKA
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UMOWY UBEZPIECZENIA NA KTÓRE MOŻESZ LICZYĆ

Zakłady energetyczne, Spółki przesyłowe eksploatują majątek rozproszony często 
na dużych obszarach. Wiemy jakie trudności wiążą się z dbaniem o linie 
energetyczne czy też gazociągi, dlatego nasz zespół przywiązuje szczególną uwagę 
do skonstruowania pełnej ochrony od zjawisk żywiołowych oraz awaryjnych. 
Ponadto przygotowujemy dla Ciebie procedury, które zapewniają skuteczną 
likwidację szkód o charakterze masowym, wywołanych takimi zdarzeniami jak 
huragany lub powodzie. W ramach działań prewencyjnych organizujemy dla Twoich 
pracowników szkolenia, na których zapoznają się z modelami postępowania 
w przypadku sytuacji kryzysowych. Dzięki temu masz pewność, że umowa 
ubezpieczenia będąca przyrzeczeniem wypłaty odszkodowania, zostanie 
zrealizowana.

DYSTRYBUCJA

Procedury przygotowane do 

likwidacji szkód 

o charakterze masowym

Wyjątkowy poziom ochrony 

w przypadku roszczeń osób 

trzecich

Doświadczenie w zakresie 

kontraktowania w trybie 

zamówień publicznych

Szkolenia i procedury mające 

na celu prewencję 

i minimalizację ryzyka

BEZPIECZNY OBSZAR ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH

Eksploatowanie majątku, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie właściwie każdego 
z nas, wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniego zabezpieczenia 
przed możliwymi roszczeniami osób trzecich. W przypadku Twojej Spółki, silnie 
powiązanej również z sektorem przemysłowym, instrument ten nabiera 
podstawowego znaczenia. Dlatego nasz dział prawny przygotowuje taką 
konstrukcję polisy ubezpieczeniowej OC, która w sposób idealny dopasowana jest 
do Twojej sytuacji prawnej i faktycznej. Czujemy się podobnie jak Ty odpowiedzialni 
za Twój wizerunek i dobre relacje z Klientami.
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O KROK PRZED KONKURENCJĄ

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że rosnące 
potrzeby podmiotów sektora energetycznego nie 
pozwalają na chwilę przestoju w poszukiwaniu jeszcze 
lepszych rozwiązań. Dzięki temu jesteśmy o krok przed 
konkurencją. 
Specjaliści EIB dbają o przygotowywanie dla Ciebie 
nowoczesnych metod zarządzania trudnymi obszarami 
ryzyk. Takim obszarem są bez wątpienia zjawiska 
pogodowe, których nieprzewidywalność ma szczególny 
wpływ na wyniki finansowe spółek ciepłowniczych. 
Dlatego nasz zespół przygotował instrument 
ubezpieczeniowy, który pozwala na kontrolę wpływu np. 
temperatury na wielkość sprzedaży i Twoje przychody.

SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA KTÓRE ZMIENIAJĄ SIĘ W TWOJE ZALETY

Mamy świadomość tego w jak szczególny sposób rynek, na którym pracujesz, jest regulowany przepisami prawa. Dlatego 
unikatowość ta znajduje swoje odzwierciedlenie w umowach ubezpieczenia przygotowywanych przez naszych ekspertów. 
Wspólnie z każdym Klientem opracowujemy dostosowaną do jego sytuacji formułę efektywnej likwidacji szkód, która 
uwzględnia określony w przepisach prawa obowiązek niezwłocznego przystępowania do prac naprawczych po awarii 
i zapewnienia ciągłości dostaw energii. Kwestie, które inni nazywają problemami, my zamieniamy dla Ciebie w korzystne 
warunki.

CIEPŁOWNICTWO

Nowoczesne instrumenty zarządzania 

ryzykiem pogodowym i zabezpieczenia 

planowanych przychodów

Kompleksowy program zapewniający 

ochronę od ryzyk awaryjnych, żywiołowych, 

a także przerw w działalności

Efektywne procedury likwidacji szkód 

dostosowane do uwarunkowań pracy 

Przedsiębiorstwa

Zespół ekspertów świadomych 

specyfiki branży i zachodzących 

w niej procesów
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CZYSTA ENERGIA

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE

Naszym celem jest stałe dostosowywanie oferty do potrzeb sektora energetycznego. 
Misji tej podporządkowujemy strategię EIB oraz naszą organizację. To co nas 
odróżnia od innych brokerów to fakt, że nie tylko wsłuchujemy się w Twoje bieżące 
zapotrzebowania, ale wyprzedzamy je przedstawiając gotowe rozwiązania. Takim 
projektem jest „Czysta Energia” – odpowiedź EIB na rosnące w Polsce inwestycje 
w odnawialne źródła energii. Wokół tego programu powstał specjalny zespół złożony 
z naszych pracowników, którzy opracowują optymalne rozwiązania ubezpie- 
czeniowe dla procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego m.in. w farmach 
wiatrowych, elektrowniach wodnych, instalacjach spalania biomasy.

OPŁACALNY BIZNES

Chcielibyśmy, żebyś poczuł się bezpiecznie na każdym etapie budowania biznesu. Nasz projekt „Czysta energia” zakłada 
przygotowanie kompleksowej ochrony w czasie procesu inwestycyjnego, a następnie podczas eksploatacji. Zależy nam też na 
tym, żeby nadzieje pokładane w podjętym przedsięwzięciu spełniły się. Dlatego nasi specjaliści przygotowali specjalny produkt 
ubezpieczeniowy, który stabilizuje Twoje przychody w długim okresie poprzez kontrolę finansową nad nieprzewidywalnością 
pogody, m.in. zmiennością siły wiatru.

Projekt bezpieczeństwa na 

każdym etapie budowania 

biznesu

Nowoczesne instrumenty 

zarządzania ryzykiem 

pogodowym i stabilizacji 

osiąganych przychodów

Doświadczeni 

negocjatorzy 

Bogate „know-how” 

w zakresie zabezpieczenia 

projektów typu offshore 

i onshore
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BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

WYJĄTKOWOŚĆ PROJEKTÓW

Rozwijający się przemysł, technologia oraz związane z nimi rosnące 
zapotrzebowanie na energię wymuszają na całym sektorze energetycznym 
przeprowadzenie gigantycznych inwestycji. Jak niespotykana w polskich realiach jest 
to skala niech świadczą wyliczenia specjalistów mówiące o dziesiątkach miliardów 
złotych koniecznych do zainwestowania w branży. 

Proces ten jest także niezwykły z punktu widzenia ryzyka z nim związanego. Jego 
wyjątkowy charakter sprawia, że polisy, które zabezpieczają Twój majątek, 
działalność podczas normalnej pracy, „zawieszają” swoje obowiązywanie 
w odniesieniu do prac inwestycyjnych. Dlatego w ramach EIB wyodrębniliśmy 
i stawiamy do Twojej dyspozycji zespół zajmujący się opracowywaniem 
specjalistycznych projektów ubezpieczeniowych przeznaczonych wyłącznie dla 
potrzeb procesu inwestycyjnego. Jego wyjątkowy charakter wymaga wyjątkowych 
rozwiązań, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
i terminowym zakończeniem.

Każdorazowa analiza 
ryzyka związanego 
z konkretną inwestycją

Przygotowanie 
postanowień dotyczących 
ubezpieczenia inwestycji 
do projektu umowy 
zawieranej z Wykonawcą/ 
załączanej do Specyfikacji

Negocjacje zapisów 
dotyczących wymogów 
ubezpieczeniowych na 
etapie wyłaniania 
Wykonawcy

Opracowanie 
szczegółowego programu 
i wyłonienie Ubezpie- 
czyciela inwestycji

Bieżący monitoring/ 
Opiniowanie wymogów 
stawianych Wykonawcom

Szkolenie uczestników 
procesu inwestycyjnego/ 
Wykonawców w zakresie 
obowiązków
ubezpieczeniowych 
i procedur zachowania 
w sytuacji kryzysowej

Zespół specjalistów 
z doświadczeniem 
w likwidacji szkód 
budowlanych/ 
montażowych

Kompleksowa obsługa
procesu inwestycyjnego:
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EIB

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy 
ze Spółkami sektora energetycznego

Programy ubezpieczenia chroniące 
producentów ponad 50% energii 
elektrycznej w Polsce

Przygotowanie programów ochronnych 
dla majątku o wartości ponad 60 mld zł

Dbanie o bezpieczeństwo ponad 30 tys. 
pracowników w ramach grupowych 
ubezpieczeń

Pierwsze miejsca na liście najpoważniejszych 
Partnerów największych zakładów 
ubezpieczeń w Polsce

Doświadczenie w przeprowadzeniu ponad
140 postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługę ubezpieczeniową

Ponad 7 tys. postępowań w zakresie 
likwidacji szkód przeprowadzonych
tylko od roku 2000
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CENTRALA TORUŃ
87 -100 Toruń, ul. Jęczmienna 21
tel. +48 (56) 669 34 00
fax +48 (56) 669 34 09
e-mail:eib@eib.com.pl

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć w jaki sposób EIB może pomóc Twojemu Przedsiębiorstwu 
w podwyższeniu poziomu i jakości programu bezpieczeństwa napisz do nas:

energetyka@eib.com.pl

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:

ODDZIAŁ WARSZAWA
00 -722 Warszawa, ul. Podchorążych 39a lok 3
tel. +48 (22) 559 14 60
fax +48 (22) 851 27 19
e-mail:eib-waw@eib.com.pl

ODDZIAŁ KATOWICE
40 -133 Katowice, ul. Alfonsa Górnika 4/2
tel. +48 (32) 258 37 50
fax +48 (32) 258 47 45
e-mail:eib-kat@eib.com.pl
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Niniejszy materiał stanowi własność intelektualną EIB, która podlega pełnej ochronie prawnej.






