
Ubezpieczenia dla wymagających

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA





Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego 
przedsiębiorstwa. Wiemy, jak ważne dla Ciebie jest 
stworzenie mechanizmów, które skutecznie je ograniczą lub 
wyeliminują. W dobie nowoczesnej gospodarki rynkowej 
oraz dynamicznego rozwoju wszystkich jej gałęzi, właściwe 
zarządzanie ryzykiem staje się koniecznością.

Postępująca specjalizacja branżowa sprawia, że również Ty 
potrzebujesz profesjonalnego doradcy – uznanego w kraju 
specjalisty w zarządzaniu ryzykiem. EIB to coś więcej niż 
ubezpieczenia. EIB to filozofia bezpieczeństwa przedsię- 
biorstwa, to indywidualne rozwiązania dedykowane także 
dla Twojej firmy.

EIB - optymalna formuła
zabezpieczenia Twojego przedsiębiorstwa

EIB – Z MYŚLĄ O TWOIM BEZPIECZEŃSTWIE

Jako jeden z liderów doradztwa ubezpieczeniowego 
w Polsce, stawiamy do dyspozycji zespół doświadczonych 
specjalistów, którego zadaniem jest opracowanie 
optymalnej formuły zabezpieczenia prowadzonej przez 
Ciebie działalności.
 
W poszukiwaniu i implementowaniu najkorzystniejszych 
rozwiązań daleko wykraczamy poza standardy rynku 
ubezpieczeń. Nasza innowacyjność i kreatywność 
odpowiada na Twoje oczekiwania i potrzeby. Dołącz do 
grona tych, którzy już nam zaufali.

Zaufaj i Ty.  Nic nie ryzykujesz.



OCHRONA MIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dobra umowa ubezpieczenia to taka, która zapewni Ci pełną kompensację poniesionej szkody. Spełnienie tego warunku 
uzależnione jest od wielu czynników. Twoi doradcy z EIB opracowują szereg rozwiązań, które zapewnią Twojemu 
przedsiębiorstwu środki na restytucję zniszczonego mienia. Rozwiązanie proponowane przez EIB to nie tylko  ubezpieczania 
mienia według wartości odtworzeniowej, lecz także stworzone w reakcji na szybko wzrastające koszty pracy i materiałów 
budowlanych - nowoczesne mechanizmy chroniące Twój majątek przed negatywnymi skutkami niedoubezpieczenia.

RYZYKO POD KONTROLĄ

Gospodarka to system naczyń połączonych. Każde z nich wymaga indywidualnego 
podejścia, w szczególności gdy chodzi o bezpieczeństwo. Poszczególne elementy 
procesu gospodarczego cechuje bowiem występowanie specyficznych 
i charakterystycznych tylko dla nich ryzyk. EIB zajmuje się ich identyfikacją oraz 
wdrażaniem rozwiązań eliminujących zagrożenia, które mogłyby zakłócić 
prawidłowy przebieg Twoich przedsięwzięć. 

Indywidualne podejście 
do każdego 
przedsiębiorstwa

Realna ochrona Twojego 
majątku – pełne 
odtworzenie mienia 
po szkodzie

Identyfikacja i eliminacja 
ryzyk prowadzonej przez 
Ciebie działalności

Zabezpieczenie 
wszystkich etapów 
procesu gospodarczego

Szczegółowa analiza 
ryzyka prowadzonej 
działalności



Specjalistyczne 
ubezpieczenia maszyn
i urządzeń

Szeroki zakres ochrony 
przy optymalnym jej 
koszcie

Szkolenia pracowników
w zakresie procedur 
bezpieczeństwa

Innowacyjne rozwiązania 
w zakresie ubezpieczenia 
strat finansowych 
spowodowanych szkodą

Polisa OC dostosowana
do charakteru i rozmiaru 
Twojej działalności



POGODA NA BIZNES

Jeśli działalność Twojej firmy uzależniona jest w dużej mierze od warunków 
pogodowych takich jak wiatr, opady czy temperatura powietrza, to zapewne 
chciałbyś maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ czynników pogodowych na jej 
wyniki finansowe. EIB stara się zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klienta, 
dlatego również w tym obszarze oddajemy do Twojej dyspozycji zespół 
specjalistów. Przygotowali oni specjalny produkt ubezpieczeniowy, który 
długookresowo stabilizuje Twoje przychody, eliminując ryzyko wpływu anomalii 
pogodowych na Twój biznes.

BEZPIECZNE TRANSAKCJE

Przedsiębiorcy bardzo często regulują swoje zobowiązania z odroczonym terminem 
płatności. Jednak tzw. kredyt kupiecki pociągać może za sobą także pewne 
niebezpieczeństwa. W obrocie gospodarczym mogą wystąpić sytuacje, w których 
Twój kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań terminowo bądź staje się 
niewypłacalny. Chcąc uchronić Twoje przedsiębiorstwo przed tymi zagrożeniami, 
proponujemy Ci produkt ubezpieczeniowy, który ma na celu zabezpieczenie 
kapitału obrotowego przed nagromadzeniem nieściągalnych długów. Dzięki niemu 
zyskujesz zapewnienie szybkiej i pełnej kompensacji poniesionych strat.

Nowoczesne 
instrumenty 
zarządzania ryzykiem 
pogodowym

Doświadczeni
negocjatorzy

Szeroka gama 
ubezpieczeń finansowych

Ochrona przed 
niewypłacalnością 
kontrahentów



BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

Każdy z projektów polegających na budowie nowoczesnych obiektów, ich modern-
izacji czy też montażu nowego urządzenia wymaga wyjątkowego podejścia. Zwykłe 
polisy często okazują się niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
procesu budowlanego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujesz 
sprawdzonych i dostosowanych do każdego kontraktu propozycji. Od ich jakości 
zależeć może powodzenie rynkowe Twojej firmy.

Dlatego programy ubezpieczeniowe przygotowane przez EIB dokładnie 
odzwierciedlają wymagania, które stawia każda z inwestycji. Łączą w sobie 
międzynarodowe standardy ubezpieczania procesu budowlanego ze specyfiką 
lokalnego rynku, przy wykorzystaniu unikatowych rozwiązań opracowanych w toku 
wieloletnich doświadczeń EIB. Wyjątkowy projekt otrzymuje wyjątkową ochronę.

Program ubezpiecze-
niowy odzwierciedlający 
skalę i złożoność ryzyka

Jednolity program dla 
projektów wymagających 
zaangażowania dużej 
liczby podwykonawców 
i dostawców

Gotowe rozwiązania 
ubezpieczeniowe dla 
prac modernizacyjnych 
i rewitalizacji obiektów 
przemysłowych 

Pełna ochrona także 
w newralgicznym 
momencie realizacji 
inwestycji – podczas 
prób i testów

ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Program ElB - Bezpieczna Flota zapewnia profesjonalne podejście do kwestii 
związanych z szeroko pojętymi szkodami komunikacyjnymi. To kompleksowa 
oferta, która łączy w sobie nie tylko standardowy produkt ubezpieczeniowy, ale 
także elementy prewencji szkodowej i nowoczesnych programów naprawczych. Dla 
przedsiębiorstwa transportowego każdy wypadek oznacza wysokie straty 
finansowe, nie wspominając o czysto ludzkich dramatach dotykających samych 
pracowników i ich rodziny. Mając tego świadomość, EIB promuje wysokie standardy 
zarządzania bezpieczeństwem floty.

CARGO

Twój sukces w dużej mierze uzależniony jest od bezpieczeństwa przewożonych 
towarów. Wiemy, jak ważne dla Ciebie jest zadowolenie kontrahentów, które 
buduje pozycję rynkową Twojego przedsiębiorstwa. Ryzyko uszkodzenia lub utraty 
ładunku jest jednak wpisane w działalność każdego przewoźnika. W sytuacjach 
krytycznych szybkie naprawienie wyrządzonej szkody ma charakter priorytetowy. 
Oferowane przez ElB ubezpieczenie CARGO zapewnia pełną i najbardziej 
adekwatną do potrzeb ochronę przewożonych towarów, nie angażując przy tym 
środków Twojej firmy.

Skuteczne zarządzanie 
ubezpieczeniami 
flotowymi

Nowoczesne
programy ograniczające 
szkodowość

Profesjonalne
doradztwo w zakresie 
ryzyk transportowych

Bezpieczeństwo 
Twoich kontrahentów
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SYSTEM OBSERWACJI SZKÓD EIB SOS

Rozumiemy, jak ważny jest dla Ciebie łatwy i szybki dostęp do wszelkich informacji – 
także tych związanych z procesem likwidacji szkód. System Obserwacji Szkód EIB 
SOS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom. To internetowa platforma 
stworzona specjalnie dla potrzeb przedsiębiorców. Dzięki temu innowacyjnemu 
rozwiązaniu możesz w każdej chwili sprawdzić terminowość i zaawansowanie prac 
nad likwidacją szkody. EIB SOS to elektroniczny dostęp do wszystkich dokumentów 
i danych jej dotyczących. To gwarancja profesjonalizmu naszych pracowników oraz 
pełnej transparentności naszych działań.

Wdrażanie procedur 
postępowania
w sytuacjach
kryzysowych

Doświadczeni 
specjaliści w zakresie 
likwidacji szkód

Bezpłatne doradztwo
w zakresie zagadnień 
prawno-
-ubezpieczeniowych

Ponad 13 tys. 
postępowań w zakresie 
likwidacji szkód 
przeprowadzonych
od 2000 roku

POMOC W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Każda umowa ubezpieczenia nie jest niczym innym, jak przyrzeczeniem wypłaty odszkodowania. Tej właśnie idei 
podporządkowujemy  cały proces obsługi Klienta i naszą wewnętrzną organizację jako spółki. Stąd w ramach działań 
prewencyjnych organizujemy szkolenia dla pracowników Twojej firmy, na których zapoznają się z obowiązkami 
ubezpieczeniowymi oraz modelami postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nasza obsługa ma charakter zespołowy – 
w każdym zespole znajdują się doświadczeni specjaliści w zakresie likwidacji szkód. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że 
Twój doradca nie tylko skonstruował narzędzie, które chroni Twój majątek, ale także w przypadku powstania szkody udostępni 
profesjonalistów, którzy doprowadzą do sprawnej wypłaty odszkodowania. 
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KADRA ZARZĄDZAJĄCA
I PRACOWNICY 

OCHRONA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Zarządzając przedsiębiorstwem, ponosisz odpowiedzialność nie tylko wobec spółki, 
ale także wobec osób trzecich. Zmieniające się nieustannie przepisy regulujące 
obrót gospodarczy oraz dynamiczne zmiany na rynku połączone z  ograniczonymi 
możliwościami w zakresie przewidywania rozwoju sytuacji sprawiają, że warto się 
zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami podejmowanych decyzji. EIB 
proponuje skuteczne rozwiązanie w postaci ubezpieczenia chroniącego w tym 
zakresie interesy nie tylko kadry zarządzającej, ale także samego przedsiębiorstwa. 
Opracowany przez naszych ekspertów autorski program ubezpieczenia, jedyny taki 
na polskim rynku, to  gwarancja pełnego bezpieczeństwa – Twojego, jak 
i kierowanej przez Ciebie spółki.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH PRACOWNIKÓW

Usługa brokerska EIB to także ubezpieczenia zdrowotne i grupowe ubezpieczenia 
na życie. Nasi specjaliści opracowują optymalne pod względem zakresu świadczeń 
i warunków finansowych programy ubezpieczenia.  Efekty przyjdą szybko – 
podwyższony komfort leczenia to nie tylko zwiększenie dyspozycyjności Twoich 
pracowników, ale także doskonały czynnik motywacyjny. Zyskujesz bezpieczeństwo 
– coś czego powinieneś oczekiwać od swojego profesjonalnego doradcy 
ubezpieczeniowego – a dodatkowo zadowolenie załogi.

Ochrona kadry 
zarządzającej przed 
negatywnymi skutkami 
podejmowanych 
decyzji

Unikalne na polskim 
rynku ubezpieczenie 
strat finansowych 
spółki

Grupowe 
ubezpieczenia na życie 
– szeroki zakres + 
atrakcyjny koszt

Nowoczesne 
programy ubezpieczeń 
zdrowotnych



Kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze 
przedsiębiorstw różnych branż

Programy ubezpieczeniowe chroniące majątek 
wart ponad 80 mld zł

Ponad 32 tys. pracowników ubezpieczonych 
w ramach ubezpieczeń grupowych

Doświadczenie w przeprowadzeniu ponad 
370 postępowań o udzielenie zamówienia  
publicznego na usługę ubezpieczenia

Pierwsze miejsca na liście najpoważniejszych 
partnerów największych zakładów ubezpieczeń

Siła negocjacyjna w kontaktach z zakładami 
ubezpieczeń

Wyspecjalizowane biuro zajmujące się 
likwidacją szkód majątkowych i OC

Ponad 13 tys postępowań w zakresie likwidacji 
szkód przeprowadzonych tylko od roku 2000
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Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa:

EIB



Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób możemy pomóc w podwyższeniu
poziomu i jakości Twojego bezpieczeństwa, napisz do nas:

eib@eib.com.pl

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:
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Niniejszy materiał stanowi własność intelektualną EIB, która podlega pełnej ochronie prawnej.

2010

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Jęczmienna 21, 87 – 100 Toruń
Toruń

tel. 56 669 34 00, fax 56 669 34 09

www.eib.com.pl

ODDZIAŁY

Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok. 3, 00-722 Warszawa
tel. 22 559 14 60, fax 22 851 27 19

Katowice
ul. A. Górnika 4/2, 40-133 Katowice
tel. 32 258 37 50, fax 32 258 47 45

PRZEDSTAWICIELSTWA

Kraków
ul. Pilotów 73, 31-462 Kraków
tel. 12 627 34 00, fax 12 627 34 09

Lublin
ul. Chemiczna 7/23, 20-950 Lublin
tel./fax 81 744 89 57

Włocławek
ul. Targowa 7, 87-800 Włocławek
tel./fax 54 231 15 36




