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Międzynarodowy zespół GrECo Budownictwo & Nieruchomości świadczy usługi brokerskie i zarządza ryzykiem oraz 
doradza w zakresie likwidacji szkód dla lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych firm z branży budowlanej  
i nieruchomości, takich jak: deweloperzy, wykonawcy, projektanci, inżynierowie, a także inwestorzy oraz banki.

Zmieniające się warunki ramowe
Szybki postęp w technologii i metodach budowlanych zbiega się w czasie z ograniczonymi zasobami siły roboczej i niskimi 
marżami, przy jednoczesnym wysokim ryzyku i konieczności poniesienia znacznych inwestycji kapitałowych w urządzenia  
i maszyny. Ostatnie lata przyniosły jedne z największych w historii straty ubezpieczeniowe, częściowo wynikające z niekorzyst-
nych warunków pogodowych, a częściowo ze zdarzeń spowodowanych przez człowieka.

Stabilne wsparcie
Pomagamy w optymalizacji i transferze ryzyka. Jako brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni doradzamy w zakresie alokacji  
i zarządzania ryzykiem oraz umożliwiamy naszym Klientom dostęp do lokalnych, krajowych i międzynarodowych rynków ubez-
pieczeniowych, w celu wdrożenia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej. Nasza wiedza techniczna i zdolności analityczne tworzą 
dodatkową wartość dla firm projektowych i przedsiębiorstw. Stale monitorujemy rozwój sytuacji na rynku ubezpieczeń i spra-
wiamy, że nasi Klienci są świadomi wszelkich przyszłych implikacji.

Podejście holistyczne
Specjalizujemy się w budownictwie i nieruchomościach, dzięki czemu mamy możliwość gromadzenia wiedzy na temat tych  
sektorów. Mamy doświadczenie w zakresie krajowych i międzynarodowych kontraktów budowlanych oraz w obsłudze  
projektów prowadzonych przez międzynarodowych inwestorów, wykonawców i  podwykonawców. Nasza znajomość branży 
i fachowa wiedza pozwalają na zmniejszenie strat i umożliwiają tworzenie rozwiązań, które idealnie pasują do siebie.  
Postrzegamy ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem jako narzędzie umożliwiające osiąganie korzystnego poziomu akceptacji ryzyka.

Z poważaniem,

Richard Krammer
Group Practice Leader Construction and Real Estate 

Specjalizacja GrECo  
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Współpraca z podmiotami 
finansującymi Projekt
Doradztwo dla podmiotów  
finansujących w zakresie ryzyka 
i ubezpieczeń
Składanie regularnych  
i okresowych sprawozdań
Umowy SLA z podmiotami 
finansującymi w zakresie fazy 
wykonawczej  i fazy eksploatacji

Specyficzne wymagania doty-
czące ubezpieczeń  
w Projekcie
Program Ubezpieczeniowy 
kontrolowany przez Inwestora 
vs program kontrolowany 
przez Wykonawcę

Weryfikacja wymagań  
ubezpieczeniowych
Analiza ryzyka kraju
Doradztwo w zakresie zgodności 
ubezpieczeń w danym kraju
Przegląd programu  
ubezpieczeniowego
Wstępne indykacje w zakresie 
ubezpieczeń

Ubezpieczenia transakcyjne 
(Warranty & Indemnity)
Ubezpieczenia OC  
Członków Władz 
Ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej 
zawodowej

Analiza ochrony ubezpiecze-
niowej
Bezproblemowa integracja 
istniejących rozwiązań z  
programem ubezpieczenio-
wym Projektu
Doradztwo w zakresie  
inżynierii i ocena ryzyka

Ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej zawodowej
Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej 
Świadczenia dla pracowników

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej
Ubezpieczenie prac budowlano-
-montażowych
Ubezpieczenie utraty planowa-
nego zysku wskutek opóźnienia 
w uruchomieniu
Ubezpieczenie ryzyk terrory-
zmu i sabotażu
Ubezpieczenie ryzyk politycz-
nych
Ubezpieczenie kluczowych 
maszyn i urządzeń
Ubezpieczenie od wad ukry-
tych budynków i budowli
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W GrECo wierzymy, że tylko specjali-
ści, którzy z pełnym zaangażowaniem 
skupiają się na swojej dziedzinie, mogą 
zagwarantować klientom obiecane roz-
wiązanie i najlepszą obsługę. Dzięki 
specjalizacji możliwa jest skuteczność, 
nieosiągalna dla osób, które znają się 

ogólnie na ubezpieczeniach i zajmują 
się wszystkimi produktami. Międzyna-
rodowy zespół GrECo Budownictwo & 
Nieruchomości świadczy kompleksowe 
usługi dla: wykonawców, inwestorów, 
architektów, inżynierów i banków. 



Wiążące indykacje w zakresie 
ubezpieczeń
Przegląd umowy na prace 
budowlano-montażowe oraz 
plasowanie ubezpieczenia
Analiza ubezpieczonego  
i nieubezpieczonego ryzyka
Dialog na temat strategii transfe-
ru ryzyka i podejścia w zakresie 
efektywności kosztów

Proaktywna likwidacja szkód
Niezależna inżynieria ryzyka  
i inspekcja placu budowy
Warsztaty z zakresu ryzyka 
operacyjnego i ubezpieczeń
Analiza danych dotyczących 
szkód oraz wnioski końcowe
Raportowanie lokalne  
i centralne
Doradztwo ubezpieczeniowe 
w zakresie częściowych lub 
całkowitych odbiorów

Proaktywne zarządzanie  
roszczeniami

Niezależna inżynieria ryzyka  
i raportowanie
Przygotowanie i wdrożenie  
programu ubezpieczeniowego
Bezproblemowe przejście z  
ubezpieczeń fazy wykonawczej
Proaktywne zarządzanie szkodami
Raportowanie lokalne i centralne 
Analiza danych dotyczących 
szkód oraz wnioski końcowe
Certyfikaty ubezpieczeniowe  
na żądanie

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej
Ubezpieczenie prac budowlano-
-montażowych
Ubezpieczenie utraty planowane-
go zysku wskutek opóźnienia w 
uruchomieniu
Ubezpieczenie ryzyk terroryzmu 
i sabotażu
Ubezpieczenie ryzyk politycznych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń
Ubezpieczenie szkód  
w środowisku
Ubezpieczenie skutków porwań 
i szantażu
Świadczenia dla pracowników/
Odpowiedzialność cywilna 
pracodawcy
Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie prac budow-
lano-montażowych – okres 
konserwacji
Ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej zawodowej
Ubezpieczenie od wad ukrytych 
budynków i budowli 
Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej

Ubezpieczenie mienia  
od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej
Ubezpieczenie następstw 
przerwy w działalności
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenie skutków  
porwań i szantażu
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Nasze usługi obejmują cały łańcuch two-
rzenia wartości, od studium wykonalności, 
poprzez prace projektowe, aż po prace 
budowlano-montażowe i okres konserwa-
cji (gwarancji). Zapewniamy gruntowne 
zrozumienie alokacji ryzyka, zapisów umów 
budowlano-montażowych oraz ubezpie-

czeń. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie 
programów ubezpieczeniowych, poma-
gamy w negocjacjach z wykonawcami, 
podwykonawcami, zamawiającymi oraz 
ich prawnikami, a także przyczyniamy się 
do pomyślnej realizacji Projektu poprzez 
zmniejszenie poziomu niepewności.





1 Analiza  
ryzyka

2 Strategia 

3  
Inżynieria  
ryzyka

4  
 
Obsługa

5  
 
Doradztwo

Poprzez naszą koncentrację na branży budowlanej, inżynieryjnej i nieruchomości rozu-
miemy specyfikę organizacji Projektów i powiązań pomiędzy inwestorami, wykonawcami,  
instytucjami finansującymi, podwykonawcami i władzami, dzięki czemu możemy pomóc  
 w ustaleniu właściwego kursu w zakresie ryzyka i ubezpieczeń.

Doradzamy Klientom, jak dokładnie można dokonać transferu i alokacji ryzyka, a także  
w którym miejscu rozwiązań ubezpieczeniowych znajdzie się Klient w momencie wy-
stąpienia szkody. Połączenie dostępu do rynków lokalnych i międzynarodowych ubez-
pieczycieli pozwala na zapewnienie największego poziomu bezpieczeństwa przy  
najniższych kosztach przeniesienia ryzyka.

Posiadamy wyspecjalizowaną jednostkę oferującą usługi w zakresie oceny ryzyka  
i zarządzania ryzykiem.
Ocena ryzyka na terenie budowy i wsparcie w jego kontrolowaniu przynosi korzyści 
zarówno w postaci pomyślnego zakończenia projektu, jak również obniżenia kosztów 
transferu ryzyka.
 

Wartość strategii transferu ryzyka i jakość jej realizacji uwidacznia się dopiero w przy-
padku wystąpienia szkody. Szczegółowe raporty, dostęp online do danych dotyczących 
szkód oraz nasze proaktywne zarządzanie szkodami pozwala Klientowi zaoszczędzić czas  
i pieniądze oraz umożliwia mu skoncentrowanie się na podstawowej działalności.

Finansowanie projektu bez możliwości bezpośredniego wpływu na jego realizację 
oznacza, że możliwości interwencji po dokonaniu wyboru uzgodnień są ograniczone. 
Doradzamy bankom, finansistom i innym uczestnikom projektu w zakresie analizy  
ryzyka oraz oceniamy programy ubezpieczeniowe pod kątem ich adekwatności i moż-
liwości optymalizacji.

Nasze usługi. Twoje korzyści.

6 Wsparcie  
przy szkodach

Nasze usługi doradcze są skoncentrowane nie tylko na typowe roszczenia, lecz także angażu-
jemy się w proces obsługi likwidacji roszczeń wymagających niestandardowych działań. Wie-
loletnie i bogate doświadczenie w obsłudze szkód budowlanych umożliwia nam analizowane 
spraw szkodowych zarówno w aspekcie prawnym jak  i w kontekście realizacji i specyfiki da-
nego projektu. Roszczenia rozpatrywane są zgodnie z najlepszymi standardami branżowymi, 
a współpraca z ubezpieczycielami, rzeczoznawcami, czy też prawnikami , umożliwia nam szyb-
ko i profesjonalnie osiągnąć kompromis, nawet w przypadku pojawienia się spornych kwestii. 



Nasi Klienci.

Wykonawca stoi w obliczu szczegól-
nego ryzyka budowlanego i inżynie-
ryjnego. Często ryzyka te są umownie 
przypisywane sferze wykonawców  
i to w tym obszarze pojawia się wiele 
nieprzewidywalnych okoliczności. 
W sytuacjach zmiany przedmiotu 
kontraktu Wykonawcy muszą przy-
gotowywać dokładne kalkulacje, 
aby mieć podstawę zgłoszenia uza-
sadnienia poniesionych kosztów. 

Ostateczne zrozumienie wszelkich 
ryzyk związanych z przygotowaniem 
i wykonaniem kontraktu oraz pod-
jęcie decyzji, które ryzyka są pono-
szone przez Wykonawcę, które prze-
niesione na inne podmioty, a które 
pozostają ubezpieczone, zwiększa 
poziom bezpieczeństwa Projektu. 
Jeden nieudany Projekt może zni-
weczyć rezultaty kilkudziesięciu 
innych udanych Projektów. 

Wykonawcy

Usługi projektowe i inżynieryjne 
stanowią podstawę wszystkich 
Projektów. Zaczynając od studiów 
wykonalności, poprzez rozwiązania 
obarczone dużą wymagalnością w 
zakresie prac projektowych, a skoń-
czywszy na nadzorze nad realiza-
cją Projektu, prace te niosą ze sobą 
wysoki stopień ryzyka i niepewności. 

Projekty stają się coraz bardziej zło-
żone, zwłaszcza przy rosnącej liczbie 
powiązań z innymi uczestnikami Pro-
jektu i wymagań organizacyjnych. 
Często oznacza to przesuwanie  granic 
technicznych możliwości ubezpiecze-
nia. Zrozumienie, czy i w jakim zakresie 
ubezpieczenie  prac budowlano-mon-
tażowych (np. ubezpieczenie OC zawo-
dowej) zapewni ochronę ubezpiecze-
niową Projektu, oraz w jaki sposób 
można zaspokoić roszczenia z innych 
polis w zakresie wykonywanych prac 
projektowych, może być kwestią eko-
nomicznego przetrwania spółki.

Projektanci

Realizacja Projektu wiąże się z wyso-
kim stopniem złożoności i znacznymi 
inwestycjami kapitałowymi. Chociaż 
wiele ryzyk może zostać przeniesio-
nych na inne strony umowy, zawsze 
istnieje ryzyko rezydualne. 

Zapewniamy wsparcie we wszyst-
kich fazach Projektu, ściśle współ-
pracujemy z doradcami prawnymi  
i pomagamy uniknąć luk w umowach 
lub polisach. Wyjaśniamy Klientom 
różnice między programami ubezpie-
czeniowymi  kontrolowanymi przez 
Inwestora, a programami zawiera-
nymi przez Wykonawcę, zależności 
związane z określeniem siły wyższej 
oraz możliwe kombinacje dostoso-
wane do konkretnych wymagań. 
Rozwiązanie ubezpieczeniowe dla 
Projektu musi być przejrzyste, nieza-
wodne, łatwe w zarządzaniu i efek-
tywne kosztowo.

Inwestorzy



Nieprzewidziane opóźnienia lub 
nawet niemożność ukończenia Pro-
jektu mogą prowadzić do znacz-
nych konsekwencji i problemów  
z obsługą finansowania. Pomagamy 
w określeniu istotnych ryzyk związa-
nych z Projektem, przypisując je do 
jego poszczególnych uczestników. 
Zaaranżowany program ubezpiecze-
niowy zapewnia właściwą ochronę, 
aby w przypadku wystąpienia szkody 
umożliwić jak najszybsze dokończe-
nie Projektu zgodnie z harmonogra-
mem i bez dodatkowych strat.

Zakres ubezpieczeń wykracza daleko 
poza zwykłe ubezpieczenie majątkowe 
i odpowiedzialności cywilnej, obejmu-
jąc również ubezpieczenia transak-
cyjne „Warranty and Indemnity”.

Deweloperzy

Z punktu widzenia instytucji finansu-
jącej, odpowiednie zabezpieczenie 
Projektu ma bezpośredni wpływ na 
powodzenie finansowanego przedsię-
wzięcia. Jako podmiot współubezpie-
czony lub beneficjent, nie może mieć 
wątpliwości odnośnie uzgodnionego 
zakresu ubezpieczenia, który mógłby 
się okazać niepełny w przypadku 
wystąpienia szkód skutkujących bra-
kiem ochrony.

Doradzamy bankom i inwesto-
rom, identyfikujemy ryzyka ubez-
pieczalne i nieubezpieczalne oraz 
wskazujemy ich wpływ na Projekt.

Instytucje finansujące



Ubezpieczenie obejmuje pokrycie nieprzewidzianych szkód 
majątkowych w prowadzonych pracach powstałych w trakcie 
ich realizacji. Ubezpieczenie to może zostać wykupione przez 
każdego, najczęściej przez inwestora lub generalnego wyko-
nawcę. Zazwyczaj ubezpieczeniem objęci są wszyscy uczest-
nicy biorący udział w Projekcie. Niewystarczająca analiza lub 
wyłączenie określonych ryzyk może prowadzić do nieubezpie-
czonych szkód i roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie prac  
budowlano-montażowych

Nasze rozwiązania. 

Ubezpieczenie obejmuje utratę zysków, jak również wszelkie 
koszty stałe poniesione w przypadku, gdy Projekt nie zosta-
nie ukończony z powodu ubezpieczonych szkód majątkowych 
powstałych w trakcie budowy/montażu. Należy zachować 
ostrożność, aby pogodzić to ubezpieczenie z ewentualnymi 
zapisami o karach umownych w umowach o roboty budow-
lane i montażowe. Wbrew twierdzeniom, ubezpieczenie to 
może być również zawarte przez wykonawcę z właścicielem 
projektu jako beneficjentem odszkodowania.

Ubezpieczenie utraty planowanego zysku 
wskutek opóźnienia w uruchomieniu

Odpowiedzialność może wynikać albo z przepisów prawa, 
albo z umowy. Ubezpieczenie obejmuje szkody w majątku 
osób trzecich, uszkodzenia ciała i straty finansowe będące ich 
następstwem. Ponadto może ono obejmować również czyste 
straty finansowe. Należy podkreślić, że nawet umowy o drobne 
prace lub na niewielkie kwoty mogą prowadzić do znacznych 
roszczeń, co sprawia, że ubezpieczenie to jest jednym z najważ-
niejszych czynników gwarantujących przetrwanie finansowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie aktywów niezbędnych do wykonania prac od nie-
przewidzianych szkód majątkowych (i opcjonalnie wynikających z 
nich strat finansowych) jest głównym przedmiotem ubezpiecze-
nia w zakresie tego rozwiązania. Podstawowe rozróżnienie doty-
czy mechanicznej awarii w porównaniu z uszkodzeniami spowo-
dowanymi czynnikami zewnętrznymi.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń

Często projektanci nie są w pełni współubezpieczeni w ramach 
ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, Aby zapewnić 
pełną ochronę, istotne jest posiadanie lub zawarcie ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Zapewnia ono 
ochronę, gdy do szkody dojdzie w związku z wykonywaniem 
czynności zawodowych (np. błąd w projekcie). 

Ubezpieczenie odpowiedzialności  
cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów usunięcia i napra-
wienia szkód wynikających z wad ukrytych. Nabywane jest 
przez deweloperów i właścicieli nieruchomości w celu uła-
twienia sprzedaży lub w celu ochrony przed wykonawcami 
w likwidacji. Może być również wykorzystane jako substytut 
innych zabezpieczeń finansowych (gwarancji).

Ubezpieczenie od wad ukrytych  
budynków i budowli 





Specjalizacje GrECo. Wartość dodana.

W GrECo specjalizujemy się w wybranych branżach i rozwiązaniach. 

Nasze głębokie doświadczenie i kultura organizacyjna 
zapewniają nam autentyczność, elastyczność i wytrwałość, 
dzięki którym możemy wyjść poza rutynę i dostarczać naszym 
Klientom indywidualne rozwiązania. Działamy odpowiedzialnie 
i zawsze stawiamy naszych Klientów na pierwszym miejscu, jest-
eśmy wrażliwi zarówno na potrzeby ich branży, jak i na wszelkie 
związane z nią ryzyka. Walczymy o interesy Klientów z większą 
pasją, determinacją i profesjonalizmem niż ktokolwiek inny.

Od ponad 95 lat współpracujemy z naszymi Klientami, rozumie-
jąc ich potrzeby i oczekiwania. Klienci zaufali naszym rozwiąza-
niom, wiedząc, że oni i ich pracownicy, a także ryzyka operacyjne 
i finansowe ich przedsiębiorstwa są bezpieczne. Udzielane przez 
nas porady i rekomendacje są połączeniem wysoko wyspecjal-
izowanego, krajowego i międzynarodowego know-how, wielo-
języcznych zespołów oraz skutecznej oceny ryzyka, uwzględnia-
jącej lokalne wymagania.

Motoryzacja & 
Mobilność

Affinity Lotnictwo Media & 
Technologie

Budownictwo & 
Nieruchomości

Energetyka 
& Górnictwo 

Instytucje  
finansowe

Żywność 
& Rolnictwo

Ochrona zdrowia Żegluga Turystyka Transport &
Logistyka

Majątek i linie 
techniczne

Odpowiedzialność  
cywilna i linie  

finansowe

Kredyt 
kupiecki  
i ryzyka  

polityczne

Transport Komunikacja Employee 
Benefits



Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy autoryzowanym coverholderem renomowanego rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s of London, 
jedynym w Europie Środkowej i Wschodniej. który może zaoferować pojemność dla ryzyk projektów budowlano-montażowych 
od określonych ubezpieczycieli Lloyd’s. 

Certyfikat Lloyd’s obejmuje możliwość dostarczenia pojemności dla projektów budowlano-montażowych o wartości do 150 mln EUR 
na wszystkich 30 rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej, w Rosji i na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. Możliwości 
te mogą być wykorzystywane albo na zasadzie bezpośredniej, tam gdzie Lloyd’s może wystawić polisę ubezpieczeniową, albo w 
formie reasekuracji, zarówno jako udziału w ryzyku lub nadwyżki.

Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów, oferujemy: 

Możliwości

Szybkość

Reasekuracja  
bezpośrednia  
i fakultatywna  

Zasięg geograficzny

Pojemność ubezpieczeniowa dla projektów o wartości do 150 mln EUR

Szybkie plasowanie - 24 godziny na wstępną indykację i 72 godziny na przedstawienie ostatecznych wa-
runków wiążących, w tym wystawienie podpisanych certyfikatów ubezpieczeniowych/reasekuracyjnych

Pojemność w ramach oferowanego rozwiązania może być wykorzystana w ramach wskazanej 
formy reasekuracji lub na warunkach lidera reasekuracji zgodnie z życzeniem Klienta

Ponad 30 krajów w Europie, Rosji i na obszarze WNP



 

Kim jesteśmy.
Od samego początku jesteśmy prywatną firmą rodzinną. 
Nasza niezależność jest przywilejem: nie odpowiadamy przed 
analitykami giełdowymi czy kursami akcji, koncentrujemy się 
wyłącznie na obsłudze naszych klientów. Nasza rozbudowana 
sieć kontaktów, prekursorskie działania w regionie CESEE 

O nas.                                                                                                                         

 95+ 
lat doświadczenia

 1034 
Milionów EUR uplasowanej składki

€

 124 
Milionów EUR obrotu 

oraz zaufanie, jakim nas obdarzono, uczyniły z nas wiodącego 
brokera i doradcę ubezpieczeniowego w regionie. Jako firma 
rodzinna o silnych europejskich korzeniach, jesteśmy z tej 
pozycji lidera szczególnie dumni. 

 17 
krajów

1,100+ 
pracowników

Gdzie jesteśmy.

61 
biur

Oddziały GrECo

GrECo nova



 

 

Czym się zajmujemy.
W naszych rozwiązaniach zarządzania 
ryzykiem i ubezpieczeniami dla przemysłu, 
handlu i sektora publicznego kładziemy 
nacisk na indywidualność. GrECo zapew-
nia optymalne bezpieczeństwo dla pra-
cowników, ryzyka operacyjnego i finanso-
wego klientów oraz zarządza tym ryzykiem 
na wszystkich poziomach.

Nasze relacje z Klientami bazują na 
zaufaniu i bliskości. W połączeniu z sze-
rokim wachlarzem specjalizacji i wiedzy 
specjalistycznej, mamy możliwość precy-
zyjnej oceny ryzyka oraz dostosowanie  
i optymalizację ryzyka i kosztów ubezpie-
czenia dla naszych Klientów.

Globalny 
zasięg. 
GrECo nova to światowa sieć bro-
kerów ubezpieczeniowych, gwaran-
tująca naszym Klientom wyraźne 
korzyści we wszystkich prowadzo-
nych przez nich przedsięwzięciach.

nova independence.
Niezależne doradztwo na 
całym świecie.
Od momentu powstania GrECo jest 
firmą rodzinną z głęboko zako-
rzenioną niezależnością. Właśnie 
ta niezależność definiuje nas na 
całym świecie. Dlatego też współ-
pracujemy głównie z wiodącymi 
brokerami lokalnymi, którzy są tak 
samo niezależni jak my, podzie-
lają nasze podstawowe wartości i 
dbają o własny wizerunek.

nova flex. 
Maksymalna elastyczność 
na całym świecie.
Dokądkolwiek się wybierasz, my już 
tam jesteśmy. Będąc niezależnym 
doradcą ds. ryzyka i ubezpieczeń, 
jesteśmy elastyczni i samodzielnie 
wskazujemy najlepsze możliwe 
lokalne rozwiązania dla naszych 
Klientów. Nasza otwartość w wybo-
rze daje nam maksymalną swobodę 
działania. Nie tylko szukamy odpo-
wiedniego partnera dla Ciebie, ale 
już z nim współpracujemy!

nova value. 
Najwyższa jakość na  
całym świecie.
Nie tylko działamy odpowiedzialnie, 
ale również bierzemy na siebie odpo-
wiedzialność za zagwarantowanie, że 
wybrani przez nas lokalni pośrednicy 
świadczą usługi najwyższej jakości. 
Tego właśnie, bez zadawania zbęd-
nych pytań, oczekujemy od nich w 
imieniu naszych Klientów. W tym celu 
uzgodniliśmy z partnerami komplek-
sowe standardy usług. Oznacza to, że 
gwarantujemy jakość GrECo na całym 
świecie - gdziekolwiek jesteś.

Oprócz realizowania naszej podstawo-
wej działalności jako brokerzy i konsul-
tanci w zakresie ubezpieczeń korpora-
cyjnych, działamy również jako brokerzy 
reasekuracyjni, eksperci ds. ryzyka oraz 
twórcy rozwiązań kompleksowych dopa-
sowanych do potrzeb Klienta.



Wszystkie prawa z tytułu niniejszego opracowania są zastrzeżone. Niniejsze opracowanie wraz ze wszystkimi 
jego elementami jest objęte ochroną praw autorskich. Zawarte w nim informacje są poufne. Opracowania i jego 
treścinie wolno wykorzystywać, rozpowszechniać,  powielać ani przetwarzać bez wyraźnej zgody Grupy GrECo.  

Niedozwolone jest także udostępnianie opracowania osobom trzecim.

GrECo Polska Sp. z o.o.
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