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Wyzwania: 
Klient z branży energetycznej zmierzył się z jednym z największych wyzwań inwesty-
cyjnych – budową nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne. Była to 
największa inwestycja w tym sektorze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Bardzo duże 
ryzyko wymagało zaaranżowania umowy ubezpieczenia o ogromnej pojemności ubez-
pieczeniowej. Zaangażowanie banków komercyjnych w finansowanie inwestycji i ich 
wyjątkowe wysokie wymagania odnośnie sposobu jej zabezpieczenia stanowiły doda- 
tkowe wyzwanie dla EIB.

Działania EIB i efekty: 
Specjaliści EIB opracowali unikalny program ubezpieczenia inwestycji pokrywający 
ryzyko zarówno szkód na terenie budowy, jak również w transporcie, w tym 
z odległych miejsc na świecie (Korea, Japonia). Program zawierał również ubezpiecze-
nie strat Inwestora na skutek opóźnienia w zakończeniu inwestycji na skutek szkód na 
placu budowy (CAR/EAR) a także na skutek szkód w transporcie (MDSU), co było 
rozwiązaniem unikatowym na ówczesne czasy.

Okres zaangażowania EIB, począwszy od wstępnych faz studialnych wynosił ponad 10 
lat, podczas gdy sama realizacja inwestycji zajęła 5 lat (2006-2011).

W raporcie z due diligence przeprowadzonym na rzecz Banków przez renomowanego 
brokera międzynarodowego wskazano:

„(…) program ubezpieczenia budowy zaproponowany przez (…) oraz jego Doradcę Ube- 
zpieczeniowego EIB SA w odniesieniu do realizacji umowy na budowę bloku (…) winien 
zabezpieczyć tę umowę w sposób i na poziomie wystarczającym z punktu widzenia Banków 
jak i Zleceniodawcy(…).”
„(…) Program ten daje bardzo szeroki zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
szkód w mieniu na placu budowy, szkód w mieniu podczas transportu, roszczeń OC jak 
również zabezpiecza przed ewentualną utratą zysku wskutek opóźnień w ukończeniu robót 
budowlanych w spodziewanym terminie.”

EIB wywiązało się z zadania zabezpieczenia w najwyższym stopniu inwestycji wiążącej 
się z interesem nie tylko Inwestora, ale całej polskiej gospodarki.
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