Chronić teraźniejszość.
Wspierać przyszłość.

Specjalizacja GrECo
Energy, Power & Mining.

Międzynarodowy zespół GrECo Energy & Power świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem
i doradztwa w zakresie likwidacji szkód na rzecz dużych firm lokalnych, regionalnych i międzynarodowych działających w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Zmiana warunków

Pomimo stałej poprawy procedur zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa operacyjnego światowy sektor energetyczny nadal jest
narażony zarówno na katastrofy spowodowane przez człowieka, jak i klęski żywiołowe, takie jak awarie maszyn, ekstremalne
oddziaływanie warunków pogodowych, ale także na nowe i nieprzewidziane szkody pochodzące z różnych źródeł.
Technologia stosowana w przemyśle staje się coraz bardziej złożona i wysoce ze sobą powiązana; niekorzystne warunki pogodowe
powodują szkody nie tylko w samych zakładach, ale również uszkodzenia urządzeń i pomieszczeń Klientów i dostawców.

Niezawodne wsparcie

Pomagamy Państwu finansować i transferować ryzyko. Jest to główna korzyść, którą oferujemy naszym Klientom. Jako brokerzy
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni udostępniamy lokalne, regionalne, międzynarodowe i globalne rynki ubezpieczeniowe, aby
zapewnić Państwu odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.
Dodatkową wartość dla przedsiębiorstw energetycznych tworzą nasza specjalistyczna wiedza i możliwości analityczne. Stale
monitorujemy rozwój sytuacji na rynku ubezpieczeniowym i uczulamy Klientów na wszelkie przyszłe zagrożenia.

Odnawialne źródła energii

Kilkadziesiąt lat temu tylko marzyciele myśleli o wykorzystywaniu sił natury do produkcji energii. Później wkroczyliśmy w nową
erę, w której powoli, ale systematycznie coraz więcej naszej energii generowane jest przez słońce, wiatr, ciepło ziemi i morze.
Dziś energia odnawialna jest ważną i istotną częścią codziennej oferty energetycznej.
Jako broker ubezpieczeniowy obserwujemy zmiany klimatyczne z innego punktu widzenia, zwracając uwagę na to, że świat coraz
częściej odczuwa skutki ekstremalnych temperatur. Uważamy, że odnawialne źródła energii są przyszłościa polskiej energetyki.
Oferujemy naszym Klientom bezpieczeństwo projektów odnawialnych źródeł energii, które prowadzą. Nasze rozwiąznia
ubezpieczeniowe są dostosowane do potrzeb Klientów, tak aby mogli oni sprostać ryzyku i wyzwaniom. Żeby wspierać przyszłość,
musimy chronić teraźniejszość.
Z poważaniem

Michał Olszewski
Dyrektor Sektora Energetycznego GrECo Polska

Zviadi Vardosanidze
Szef Pionu Energetycznego Grupy GrECo

Elektrownie i instalacje fotowoltaiczne.
•
•
•

farmy fotowoltaiczne - elektrownie wolnostojące
instalacje On-grid – podłączona do sieci
instalacje Off-grid – wyspowe

Wszystkie rodzaje instalacji fotowoltaicznych wymagają szytych na miarę rozwiązań
ubezpieczeniowych, czy to w momencie ich budowy, eksploatacji czy też produkcji.
GrEco oferuje właścicielom, producentom i inwestorom innowacyjne rozwiązania
w zakresie ubezpieczeń.

Podstawowe ryzyka występujące podczas użytkowania instalacji fotowoltaicznych
•
•
•
•
•
•
•
•

zdarzenia naturalne: huragan, gradobicie, piorun, nacisk śniegu, mróz, lód, pożar
błędy projektowe i wykonawcze
kradzież (w szczególności w przypadku instalacji które nie zostały podłączone do sieci elektrycznej) i wandalizm
przegryzienie kabli przez gryzonie (w braku izolacji odpornej na przegryzienie)
zagrożenia pochodzące z samych instalacji PV umieszczonych na dachach: odrywające się i spadające elementy
niewłaściwa liczba lub złe wymiary mocowań przenoszących obciążenia
nieuwzględnienie w projekcie obliczeń statycznych budynków, na których montuje się panele
niższy niż zakładany poziom produkcji
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Rozwiązania ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia fazy operacyjnej

Ubezpieczenia fazy budowlanej

•
•
•
•

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
Ubezpieczenie utraty zysku Inwestora w wyniku opóźnienia w zakończeniu Inwestycji (ALOP)
Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
Ubezpieczenie utraty zysku Inwestora w wyniku opóźnienia
w zakończeniu Inwestycji na skutek szkód w transporcie (MDSU)

•
•
•
•
•

Ryzyka pogodowe
•

Ubezpieczenie od braku słońca (Lack of sun i Irradiation)

Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (all risk)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk
(Business Interruption)
Ubezpieczenie maszyn od awarii (Machinery Breakdown)
Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (MBBI)

Ryzyka finansowe
•
•
•

Gwarancje ubezpieczeniowe
Ryzyka Cyber
D&O

Ubezpieczenia parametryczne.

Sukces operacji związanych z energią odnawialną zależy w dużej mierze od pogody i jest przewidywalny w długim okresie czasu.
Wraz ze zmianami klimatycznymi staje się to trudniejsze niż kiedykolwiek. To właśnie w tym przypadku wchodzą w grę
ubezpieczenia parametryczne.
Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu produktowi dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych możemy zagwarantować Twój
przychód i zapewnić Ci różne rodzaje ubezpieczeń.
Proponujemy ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji niż zakładany.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stratę w produkcji energii elektrycznej, przez którą rozumie się wyrażoną w pieniądzu
wartość będącą pochodną różnicy między ilością energii elektrycznej, która została wyprodukowana w okresie ubezpieczenia
z instalacji fotowoltaicznej a zakładaną roczną produkcją energii.

Nasze usługi. Twoje korzyści.
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Wsparcie
przy szkodach

Poprzez naszą koncentrację na branży odnawialnych źródeł energii rozumiemy
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 wystą
pienia szkody. Połączenie dostępu do rynków lokalnych i międzynarodowych ubezpieczycieli
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 przypadku 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 możliwości optymalizacji.

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

Specjalizacje GrECo. Wartość dodana.
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Od ponad 95 lat współpracujemy z naszymi Klientami, rozumiejąc ich potrzeby i oczekiwania. Klienci zaufali naszym rozwiązaniom, 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 wyspecjalizowanego, krajowego i międzynarodowego know-how, wielojęzycznych zespołów oraz skutecznej oceny ryzyka, uwzględniającej lokalne wymagania.

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,
jesteśmy 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.

O nas.

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 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.

Czym się zajmujemy.

W naszych rozwiązaniach zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami
dla przemysłu, handlu i sektora publicznego kładziemy nacisk na

indywidualność. GrECo zapewnia optymalne bezpieczeństwo dla
pracowników, ryzyka operacyjnego i finansowego klientów oraz
zarządza tym ryzykiem na wszystkich poziomach.
Nasze relacje z Klientami bazują na zaufaniu i bliskości. W połączeniu z szerokim wachlarzem specjalizacji i wiedzy specjalistycznej,
mamy możliwość precyzyjnej oceny ryzyka oraz dostosowanie
i optymalizację ryzyka i kosztów ubezpieczenia dla naszych Klientów.
Oprócz realizowania naszej podstawowej działalności jako
brokerzy i konsultanci w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych,
działamy również jako brokerzy reasekuracyjni, eksperci ds.
ryzyka oraz twórcy rozwiązań kompleksowych dopasowanych
do potrzeb Klienta.

Gdzie jesteśmy.
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GrECo w Polsce.
GrECo Polska Sp. z o.o. to oparty całkowicie na prywatnym kapitale
dostawca ubezpieczeniowych usług brokerskich oraz usług
w zakresie zarządzania ryzykiem. Jesteśmy licencjonowanym

2001

założenie Spółki w Polsce

5

biura regionalne

brokerem ubezpieczeniowym, dzi łającym w Polsce na podstawie
zezwolenia numer 892/00, wydanego przez Państwowy Urząd
Nadzoru Ubezpieczeń.
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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 treści
nie wolno wykorzystywać, rozpowszechniać, powielać ani przetwarzać bez wyraźnej zgody Grupy GrECo..

