
SPOTLIGHT
Die Kundenzeitung der GrECo International AG     September2018

Die Zeit läuft - 
Rücktrittsfristen

Alles neu in  
Graz und Eisenstadt

Unsere Spezialität: 
Finanzinstitute

Kreditversicherung in 
Russland & Rumänien

SPOTLIGHT
Biuletyn informacyjny GrECo Polska Sp. z o.o. Maj 2021 r. 

Cyberpolisa – ubezpieczenie  
ogniowe XXI wieku 

Ekologia  
w modzie

Witamy Athena  
w Grupie GrECo

Bezpieczne finanse  
w niebezpiecznych czasach 

 



GrECo JLT Specialty 
Financial Institutions
Finanzinstitute sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die auch 
existenzbedrohend werden können. GrECo JLT informiert über 
die Financial Lines - versicherbare Risiken für Banken. 

What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

GrECo Online Services
Raportowanie online                                      
na całym świecie
Wystarczy jedno kliknięcie, aby otrzymać aktualny stan ryzyka 
i sytuacji ubezpieczeniowej Klienta, jak również szczegółowe 
informacje na temat polis i szkód. System GrECo Online Services 
jest tworzony przez GrECo tak, że bardzo szybko możemy 
dostosować wszystkie raporty do potrzeb Klienta. 
 
www.greco.services



Maj 2021 r.   I     3

What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

22
Ekologia w modzie, ubezpieczenie 
jeszcze nie
Świadomość ekologiczna rośnie, 
ale nie przekłada się to na zain-
teresowanie ubezpieczeniami 
środowiskowymi. A powinno! 

24
Szkoda wyrządzona 
środowisku naturalnemu
Wytyczne Komisji Europejskiej 
dotyczące zapobiegania szkodom 
wyrządzonym wodom, gruntom oraz 
gatunkom chronionym i siedliskom 
przyrodniczym?

25
Szkody w skrócie
O ostatnich najgłośniejszych 
przypadkach cyberataków.

26
GrECo Polska na LinkedIn
Czy warto wykorzystywać nowe 
sposoby komunikacji, gdy praca zdalna 
stała się standardem, a transakcje  
i niemal całe życie zawodowe  
przenieśliśmy do Internetu? 
Zapraszamy na nasz profil na LinkedIn!

27
GrECo od środka czyli witamy 
Athena w Grupie GrECo
W lutym 2021 r. GrECo Polska przejęła 
70% poznańskiej spółki Athena  
i umocniła swoją pozycję na terenie 
Wielkopolski.

wl

Inhaltsverzeichnis

Impressum
Wydawca mediów:
GrECo Polska Sp. z o. o. 
NIP: 586-20-51-653 | REGON: 192090882
00-843 Warszawa, Rondo Daszynskiego 2B
Tel. +48 22 39 33 200 | E-Mail: office.pl@greco.services
www.greco.services

Redaktor naczelny:
GrECo Polska Sp. z o. o. | Joanna Tkacz
Skład: GrECo International Holding AG | Vera Klimentyeva
Korekta: Anna Trzcińska
Zdjęcia: Adobe Stock, GrECo Polska
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać w przyszłości naszego newslettera, mogą Państwo skorzystać z prawa do wycofania zgody. 
W tym celu prosimy o zwrot poniższego Spotlighta lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres office.pl@greco.services.

5
Rynek D&O naznaczony 
pandemią i nowymi trendami 
szkodowymi 
O źródłach roszczeń i presji na rynku.

8
Nowe Otwarcie
O podobieństwach kryzysu Covid-19  
i kryzysu finansowego z 2008 r. oraz 
co z tego wyniknie. 

10
Cyberubezpieczenia dorastają
Jak można uzyskać dopasowane do 
potrzeb Klienta ubezpieczenie cyberne-
tyczne na jak najlepszych warunkach.

12
Cyberpolisa – ubezpieczenie  
ogniowe XXI wieku
Ryzyko cyber jako największe zagrożenie 
naszych czasów. Cyberpolisa jako 
pierwsza linia obrony.

14 
World WILD Web: „Zostaliśmy 
zhakowani!“
Jak przedsiębiorstwa radzą sobie  
z zagrożeniami cybernetycznymi?

16
Miliony powodów, by ubezpieczać 
fuzje i przejęcia
Mimo kryzysu liczba i wartość transakcji 
fuzji i przejęć nie spadają. Ubezpieczenie 
M&A to sposób na zabezpieczenie  
zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

18
Zaufanie i bezpieczeństwo
Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć 
o ubezpieczeniu kredytu kupieckiego.  

Spis treści

D&O i cyberpolisy  
w obliczu pandemii

W online’owej rzeczywistości,  
w której funkcjonujemy już od 
ponad roku, nie ma dnia bez infor-
macji o atakach hakerów na systemy 
różnych firm, instytucji, organzacji. 
Problem dotyczy wszystkich, bez 
wyjątku. Niestety, nie zawsze jest 
to problem uświadomiony. Wielka 
w tym rola brokera ubezpiecze-
niowego, by pokazać klientom, 
na jakie ryzyka są narażeni i w jaki 
sposób pomóc im może dopa-
sowany do potrzeb program 
ubezpieczeniowy. Tak jak standar-
dem zabezpieczającym mienie firmy 
jest polisa ogniowa, tak standardem 
chroniącym systemy i dane powinna 
być cyberpolisa. 

Pandemia ma również wpływ na 
rynek ubezpieczeń D&O, który 
jednak już wcześniej znacząco się 
usztywnił. Stawki wzrosły,  
a i apetyt ubezpieczycieli na ryzyko 
stał się umiarkowany. Teraz jednak 
dochodzą wynikające z kryzysu pan-
demicznego (i nie tylko) potencjalne 
nowe trendy dotyczące roszczeń, 
na które narażeni są menedżerowie 
zarządzający spółkami. Rynek D&O 
zdecydowanie jest pod presją...

Kryzys pokazuje jednak, jak branża 
ubezpieczeniowa jest odporna na 
wstrząsy i umie radzić sobie  
z przeciwnościami.  

I oby tak pozostało!

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu 
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Rynek D&O naznaczony pandemią i nowymi 
trendami szkodowymi

 
W niepewnych czasach naznaczonych pandemią COVID-19 

i wynikającym z niej kryzysem w niektórych branżach, 
menedżerowie muszą radzić sobie z szybkimi zmianami, jakie 

zachodzą w zachowaniach konsumenckich, cyfryzacji procesów 
biznesowych czy też należycie zarządzać ryzykami przestoju  

w działalności, który może wynikać z decyzji administracyjnych 
bądź zakłócenia łańcucha dostaw. 

  
Niestety, nawet w obliczu 
światowego kryzysu udziałowcy 
nie przewidują taryfy ulgowej 
dla władz spółek, które są w tej 
sytuacji pod ogromną presją, 
także w kontekście osobistej 
odpowiedzialności, wynikającej 
z przepisów Kodeksu spółek 
handlowych.  

Jeden ze światowych liderów 
w ubezpieczeniu D&O 
(odpowiedzialności członków 
władz spółki) – AIG, we współpracy 
z Board Agenda, przygotował 
w ostatnim czasie niezwykle 
ciekawy raport wykazujący, jak 
ewoluują ryzyka menedżerów w 
poszczególnych częściach świata. 
Warto zapoznać się z trendami 
szkodowymi D&O z bardziej 
rozwiniętych rynków. Można 
założyć, że za kilka lat część z nich 
będzie się realizować także  
na naszym rynku.

Źródła roszczeń
Roszczenia związane z bankructwem 
czy niewypłacalnością wydają 
się realnym i dość naturalnym 
ryzykiem w dobie pandemicznego 
kryzysu. Stosunkowo mało 
dostrzeganym ryzykiem były jednak 
dotychczas roszczenia na gruncie 
prawa amerykańskiego, związane 
z papierami wartościowymi. 
Niektórzy menedżerowie nie 
mają nawet świadomości, czy ich 

spółka jest zaangażowana w ADR-y 
(American Depisitory Receipt), 
które są instrumentem finansowym 
umożliwiającym amerykańskim 
inwestorom lokowanie kapitału  
w akcjach zagranicznych spółek.  
Brak tej wiedzy może dużo kosztować, 
bo standardowo takie ryzyko będzie 
wyłączone z polisy D&O. Tymczasem 
każdy kolejny rok przynosi coraz 
większą liczbę pozwów zbiorowych 
kierowanych coraz częściej wobec 
spółek z siedzibą w Europie (około  
co czwarty pozew dotyczący papierów 
wartościowych). Punktem zapalnym 
mogą być wszelkie zdarzenia, które 
powodują spadek wartości udziałów 
wynikające z zaniedbań menedżerów, 
w tym np. cyberatak, czy wycofanie 
wadliwego produktu z rynku. Nawet 
jeśli finalnie taki pozew nie odniesie 
sukcesu, należy się liczyć, że trwając 
lata, może kosztować miliony dolarów 
z tytułu kosztów obrony prawnej – 
topowi amerykańscy prawnicy kosztują 
nawet 1500 USD za godzinę pracy. 
Amerykańskie kancelarie stają się 
coraz bardziej agresywne i część z nich 
zaczęła traktować taką działalność jako 
swój core business. Takie roszczenia 
stały się tym samym przyczyną 
najkosztowniejszych szkód zgłaszanych 
z tytułu ubezpieczenia D&O.

Postępowania regulacyjne są 
niezmiennie nadal jedną  
z głównych przyczyn roszczeń 
składanych do ubezpieczycieli  

w wielu europejskich krajach.  
Z perspektywy częstości szkód na 
pierwsze miejsce wyszły jednak 
roszczenia związane z bankructwem 
i należy się spodziewać, że  
w obecnych czasach ta okoliczność 
będzie umacniać swoją pozycję.

Częstym źródłem roszczeń stają  
są fuzje i przejęcia, w tym przede 
wszystkim brak zgody części 
i udziałowców. O ile częste 
zastosowanie będzie miała polisa 
transakcyjna (Warranties&Indemnities), 
to nie jest ona jeszcze w każdym 
przypadku standardem. 

Coraz więcej roszczeń z polis 
D&O dotyczy incydentów 
cybernetycznych i ich konsekwencji. 
Brak właściwego zarządzania tym 
ryzykiem (nierozpoznanie ryzyk 
zarówno od strony informatycznej, 
jak i prawnej, w tym RODO)  
i straty spółki mogą być podstawą 
roszczenia udziałowców wobec 
menedżerów odpowiedzialnych  
za to zaniedbanie. 

Częścią polityki zarządzania 
cyberryzykiem może być polisa 
cybernetyczna, która może 
udźwignąć większość konsekwencji 
finansowych takiego incydentu. 
Warto mieć taką ostatnią deskę 
ratunku, gdy wszelkie inne linie 
obrony zawiodą. 
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Ciekawostką jest też zwiększająca 
się częstotliwość roszczeń do 
menedżerów w Niemczech z tytułu 
kradzieży środków z zastosowaniem 
zabiegów socjotechnicznych typu 
fake preseident, co może być uznane 
za brak odpowiedniego nadzoru nad 
pracownikami. I tu odpowiedzią też 
może być polisa cyber, gdzie - choć nie 
jest to standard - część ubezpieczycieli 
oferuje tego typu ochronę.   

Kwestie klimatyczne i środowiskowe 
są kolejnym ryzykiem, które 
warto obecnie obserwować. 
W USA roszczenia związane 
z przyczynieniem się do 
globalnego ocieplenia nie są 
niczym niezwykłym. Katastrofy 
środowiskowe w postaci pożarów 
w Kalifornii, czy zawalenie tamy 
w Brazylii stały się też przyczyną 
bardzo dużych roszczeń. Wraz ze 
wzrostem świadomości ekologicznej 
warto, aby menedżerowie 
bacznie analizowali, czy ich firma 
adekwatnie rozpoznała swoje 
ryzyka środowiskowe oraz właściwie 
przystosowała się do zmian 
klimatycznych. 

Trend wzrostowy pokazują także 
ryzyka związane z zatrudnieniem. 
Oskarżenia związane z molesto-
waniem seksualnym, mobbingiem czy 
dyskryminacją nie są niczym nowym, 
ale coraz częściej zarządy są pozywane 
za przymykanie oczu na niewłaściwe 
praktyki w relacjach pracowniczych. 
W Wielkiej Brytanii można się 
spodziewać roszczeń związanych  
z różnicą w wynagrodzeniach kobiet  
i mężczyzn (gender pay gap)  
w związku z wprowadzeniem 
przepisów dotyczących raportowania 
tego zjawiska. 
 
W 2019 roku grupa byłych 
menedżerów francuskiej spółki 
telekomunikacyjnej była sądzona  
za „nękanie moralne” w związku  
z restrukturyzacją, która miała 
miejsce w 2006 roku i doprowadziła 
do serii samobójstw. O ile polisa 
D&O nie uchroni przed 
konsekwencjami karnymi, to  
jednak ten przypadek potwierdza, 
jak ważny jest zakres ochrony  
(w tym koszty obrony) dotyczące 
byłych menedżerów. 

Rynek pod presją
Powyższe dane i przykłady nie 
są dobrą wiadomością dla rynku 
ubezpieczeń D&O, który w 2020 
roku znalazł się pod ogromną 
presją. Nastąpiła poważna zmiana 
apetytu na ryzyko większości 
głównych ubezpieczycieli na 
świecie. Efekt domina dużych 
strat w USA, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Australii (wysoka 
szkodowość wynikająca z roszczeń 
kierowanych do menedżerów przez 
spółki z problemami finansowymi 
i rosnące koszty obrony tych 
osób) jest obecnie coraz bardziej 
widoczny na lokalnych rynkach. 
Od sierpnia średni wzrost składek 
na rynku londyńskim dla klientów 
komercyjnych wyniósł ponad 100%. 
W USA wartości składek D&O 
wzrosły o ponad 100%, czy nawet 
200% w przypadku podmiotów 
notowanych na giełdzie. 

Wzrosty dodatkowo pogłębia 
problem ograniczonych pojemności, 
w wyniku których obecnie wielu 
ubezpieczycieli zamyka się na 
ofertowanie nowych klientów. 
Widzieliśmy również redukcję linii 
przez głównych międzynarodowych 
graczy, takich jak Chubb, Allianz  
i AIG. Tam, gdzie w przeszłości wielu 
z tych ubezpieczycieli bez problemu 
kwotowało ryzyka z limitami do 
25 mln euro, a nawet 50 mln euro, 
teraz w większości oferują najwyżej 
10 mln euro, lub nawet 5 mln na 
polisach podstawowych (primary).

Analizując sytuację w Europie 
Środkowo-Wschodniej, nie 
sądzimy, aby ta część rynku 
ubezpieczeniowego miała wymknąć 
się trendowi. Niemcy już odczuwają 
poważne problemy (również 
obniżanie pojemności i zwyżki 
rzędu 100%). Polski rynek 
zawsze z pewnym opóźnieniem 
reagował na trendy światowe, ale 
nie jesteśmy też na tyle silnym 
rynkiem, aby móc się oprzeć 
tym problemom. Widoczne jest 
bardziej konserwatywne podejście 
naszych underwriterów, którzy 
zadają coraz więcej pytań (w tym 
o to, jak pandemia COVID-19 
wpływa na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa) czy też stosują 

coraz więcej wyłączeń, zwłaszcza 
dotyczących bankructwa czy 
braku finansowania. Nowi klienci 
z branż szczególnie dotkniętych 
gospodarczym kryzysem (zwłaszcza 
spółki produkcyjne uzależnione 
od zagranicznych dostaw 
komponentów, producenci /
dystrybutorzy odzieży, galerie 
handlowe, gastronomia, turystyka 
w tym biznes lotniczy czy 
hotelarstwo, organizatorzy imprez 
masowych) w ogóle nie mogą liczyć 
na ofertę ubezpieczenia D&O. 
Wzrost stawek jest już widoczny 
na dużych ryzykach wymagających 
zaangażowania reasekuracji 
fakultatywnej z obcych rynków. 
Rynek MŚP także zaczyna odczuwać 
zmiany, w związku z czym 
bezszkodowi klienci będą 
odnotowywać 15-20% wzrostu 
stawek. Klienci ze zgłoszonymi 
roszczeniami, bądź z branż 
dotkniętych przez pandemię, 
powinni liczyć się ze zwyżkami 
rzędu minimum 50-100%.

Rynek jednak nie znosi próżni. 
Podczas gdy wielu ubezpieczycieli 
wycofało się z ubezpieczeń D&O 
(całkowicie czy też poważnie 
ograniczyło swój apetyt), to 
pewnym powiewem optymizmu 
jest pojawienie się kilku nowych 
graczy na rynku londyńskim, którzy 
chcą zagospodarować tę przestrzeń. 
Oczywiście nie należy liczyć, że dzięki 
temu wrócimy do cen, z którymi 
mieliśmy do czynienia jeszcze  
w 2019 roku. Należy przygotować 
się na to, że ocena i selekcja ryzyka 
będą nadal konserwatywne, a stawki 
będą rosnąć. Ubezpieczyciele 
muszą bowiem przywrócić temu 
ubezpieczeniu rentowność, aby  
móc je oferować jak najszerszemu 
gronu klientów. 

Piotr Rudzki 
Lider Praktyki Financial Lines/ 

Financial Institutions  
T +48 22 39 33 213 

p.rudzki@greco.services
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Nowe Otwarcie

Kiedy pojawia się światło na końcu tunelu, czego możemy 
się spodziewać, gdy wrócimy do biura? Niestety, czasy 

niepewności bywają również czasami oszustw  
i szukania winnych. Pandemia COVID-19 jest 

wydarzeniem bezprecedensowym, które można 
porównać tylko do kryzysu finansowego z 2008 roku. 
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Brian Alexander 
Group Practice Leader
Financial Institutions 

T +43 5 04 04 342
b.alexander@greco.services

Podsumowując, jeśli 
zaobserwujemy podobny trend 
jak w 2008 roku, to możemy 
spodziewać się wzrostu liczby 
zdarzeń, objętych ubezpieczeniem 
ryzyka sprzeniewierzenia i D&O. 
Nie ma powodu, by wątpić, że tak 
się stanie, ponieważ podstawowe 
problemy są podobne: silna 
gospodarka światowa zmierzała w 
kierunku recesji, a niszczycielskie 
wydarzenie zepchnęło ją w 
przepaść. Kryzys płynności 
finansowej w 2007 r. wynikał z 
braku zaufania, które pojawiło się 
w momencie, gdy na horyzoncie 
zaczęła pojawiać się recesja. COVID 
uderzył w momencie, w którym 
zmieniały się również fundamenty. 
Polityka firm w okresie boomu jest z 
natury bardziej pobłażliwa.

Jak powiedział Warren Buffett:

„Dopiero gdy odpływa fala, 
odkrywasz, kto pływał nago”

W dobrych czasach nie dostrzegano 
błędów i nieprawidłowości, 
zwłaszcza w sektorze bankowym. 
Kiedy kryzys płynności finansowej 
zaczął być odczuwalny, wszyscy 
musieli otworzyć swoje księgi  
i sprawdzić, jaka jest ich rzeczywista 
sytuacja. To, co zobaczyli, było 
często bałaganem związanym 
ze słabą kontrolą i swobodnym 
kredytowaniem. 

W czasach dobrej koniunktury 
zaniechano kontroli - wystarczy 
spojrzeć na USA, gdzie praktyki 
NINJA (No Income, No Job or 
Assets, czyli brak dochodów, brak 
pracy lub aktywów) lub pożyczek 
na podstawie oświadczenia o 
dochodach szalały, prowadząc do 
systematycznych oszustw i upadku 
kilku znanych banków w tym kraju.

W Wielkiej Brytanii rozpowszechniła 
się praktyka oszukiwania banków przy 
pożyczkach buy to let (nieruchomości 
zakupione z przeznaczeniem na 
wynajem), co również spowodowało 
upadek niektórych uznanych marek. 
Ogólnie rzecz biorąc, w zachodnim 
systemie bankowym szerzyły się 
oszustwa kredytowe.

Z mojego własnego doświadczenia 
w kontaktach z bankami w Europie 
Środkowo-Wschodniej wynika, że 
był to czas wzrostu roszczeń z polis 
ryzyka sprzeniewierzenia banków 
(BBB – Bankers Blanket Bond), 
a wiele sytuacji, które zostałyby 
przeoczone w przeszłości, teraz 
uważnie analizowano, przez co 
liczba roszczeń potroiła się w ciągu 
zaledwie jednego roku. Kwoty były 
stosunkowo duże i wskazywały, 
jak gołosłowne były deklaracje 
dotyczące kontroli pożyczek  
i kontroli kont zamożnych klientów.

Nastąpił również pierwszy 
rzeczywisty wzrost liczby sporów 
sądowych przeciwko bankom  
i podmiotom komercyjnym, 
ponieważ pożyczkodawcy i 
akcjonariusze szukali kogoś, kogo 
można by obwinić o zaistniałą 
sytuację. Kiedy akcjonariusze tracą 
pieniądze, zawsze ktoś musi być 
winny, zwłaszcza gdy w grę wchodzą 
firmy inwestycyjne. To doprowadziło  

w Europie Środkowo-Wschodniej 
do wzrostu zainteresowania 
ubezpieczeniami członków władz 
spółki (D&O - Directors and Officers) 
na szeroką skalę.

Czego więc możemy się spodzie-
wać w nadchodzącym roku, gdy 
gospodarki się otworzą?
Biorąc pod uwagę przeszłe 
wydarzenia, spodziewalibyśmy 
się wykrycia większej liczby 
oszustw. Przeciętny harmonogram 
poważnego oszustwa w banku 
wynosi około 18 miesięcy, więc 
jeśli spojrzymy na lipiec jako 
realistyczny czas na rozpoczęcie 
większości kontroli, będzie to 
oznaczać, że cały kryzys, począwszy 
od pierwszego lockdownu, będzie 
prawie dokładnie pasować do tej 
osi czasu. Brak nadzoru podczas 
pracy w domu skusi niektórych 
do próby oszukania pracodawcy 
(statystycznie około 0,2-0,5% 
pracowników popełnia oszustwa, 
głównie drobne). W połączeniu 
z niepewnością, czy będą istnieć 
miejsca pracy, do których będzie 
można wrócić, gotowa jest 
potężna mieszanka dla rozkwitu 
przestępczości. Możemy również 
dodać do tego przypuszczenie, że 
zdesperowane firmy mogły być 
podatne na płacenie „gratyfikacji” 
pomocnym analitykom 
kredytowym – co jest bardzo 
powszechną formą nieuczciwości 
pracowniczej.

Gdy firmy będą badać skutki 
ostatnich 18 miesięcy, będą 
również toczyć walkę o 
przetrwanie. Inwestorzy będą 
starali się zminimalizować swoje 
straty i - gdy nie będzie innej 
możliwości - prawdopodobnie 
zdecydują się na postępowania 
sądowe. Prawdopodobnie 
przyjmie to formę analizy decyzji 
podejmowanych przez zarządy w 
okresie poprzedzającym i podczas 
lockdownu (Czy firmy nie zamknęły 
się zbyt wcześnie? Czy nie były 
zbyt ostrożne? Czy poruszały 
się wystarczająco sprawnie, aby 
wykorzystać nową sytuację?). 
Należy również pamiętać, że syndyk 
może potraktować polisę D&O jako 
aktywa spółki.
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Cyberubezpieczenia dorastają

Cyberubezpieczenia, których rynek od pewnego czasu 
staje się coraz bardziej dojrzały, są istotną częścią 
zarządzania ryzykiem. Stephan Eberlein, ekspert  

ds. cyberbezpieczeństwa w GrECo Specialty, wyjaśnia, 
w jaki sposób, nawet w obecnym otoczeniu rynkowym, 

można uzyskać dopasowane do potrzeb Klienta 
ubezpieczenie cybernetyczne na jak  

najlepszych warunkach.
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Incydenty cybernetyczne mogą 
powodować duże straty, które 
mają poważny wpływ na sukces 
lub reputację firmy. Transfer ryzyka 
za pośrednictwem rozwiązania 
ubezpieczeniowego jest ważnym 
środkiem skutecznego zarządzania 
ryzykiem cybernetycznym.

Na początku menedżerom brakowało 
świadomości zagrożenia - 
 "jeszcze" byli przekonani  
o skuteczności swoich firewalli  
i innych zabezpieczeń. Dostępne 
cyberubezpieczenia również były 
w powijakach, na dodatek były tak 
złożone, że ciężko było je zrozumieć. 
W branży ubezpieczeniowej, 
zapewniającej duże pojemności przy 
stosunkowo niskich składkach, co 
pozwalało na generowanie wysokich 
udziałów w rynku, zapanowała 
jednak euforia. 

Zagrożenia cybernetyczne:  
ryzyko biznesowe nr 1
Mniej więcej w 2019 roku 
świat wkroczył w nową erę 
cybernetyczną. Chociaż środowisko 
IT od lat boryka się z wirusami, 
naruszeniami bezpieczeństwa 
i innymi formami cyberataków, 
cyberprzestępcy stają się coraz 
bardziej wyrafinowani. Zagrożenia 
cybernetyczne stanowią obecnie 
główne ryzyko biznesowe (źródło: 
Allianz Risk Barometer 2020).

Wobec wielu doniesień o cyberatakach 
i ich poważnych konsekwencjach 
finansowych, wielu liderów biznesu 
na całym świecie wykupiło cyberpolisy 
po niskich kosztach. Na początku 2020 
roku Munich Re wycenił europejski 
rynek ubezpieczeń cybernetycznych 
na ponad 1 mld USD. Cyfryzacja, 
przyspieszona przez pandemię 
koronawirusa, doprowadziła w 
ubiegłym roku do gwałtownego 
wzrostu liczby zawartych umów  
i szybkiego wzrostu liczby roszczeń. 
Ubezpieczyciele musieli poradzić sobie 
z atakami typu ransomware na dużą 
skalę. Czynnikiem przyspieszającym 
wzrost liczby negatywnych roszczeń 
są takie zdarzenia jak przypadek 
SolarWinds, najpoważniejszy w 
ostatnim czasie globalny incydent 
cybernetyczny, który zainfekował nawet 
systemy rządowe. Eksperci szacują, 

że branża ubezpieczeniowa będzie 
musiała wypłacić około 90 mln USD  
z tytułu tego zdarzenia.

Ubezpieczyciele zajmujący się 
cyberbezpieczeństwem skarżą się, 
że wypłaty odszkodowań znacznie 
przekraczają wysokość składek. 
Ubezpieczeni odczuwają tego 
konsekwencje przy odnowieniu polis: 
pojemności są ograniczane, a składki 
rosną. Ponadto proces składania 
wniosków dla dużych przedsiębiorstw 
staje się coraz bardziej uciążliwy. 

Klucz do optymalnych warunków
W obecnym środowisku rynkowym 
podejście "oparte na ryzyku"  
i przejrzystość są kluczem do 
rozwiązania ubezpieczeniowego 
dostosowanego do potrzeb klienta na 
najlepszych możliwych warunkach. 
Często jednak firmy nie otrzymują 
adekwatnych odpowiedzi na pytania 
takie jak: Które "skarby" należy chronić? 
W jaki sposób naruszenie tych wartości 
może mieć wpływ na finanse?

Dlatego zalecamy ocenę ryzyka 
cybernetycznego w ramach 
analizy potencjalnych szkód, aby 
na jej podstawie określić wymogi 
ubezpieczeniowe. Dzięki audytom 
cyberbezpieczeństwa można określić 
poziom zaawansowania zabezpieczeń 
IT – obecnie ubezpieczyciele 
wymagają minimalnych standardów 
ochrony. Oznacza to, że warto 
zawczasu sprawdzić, czy techniczne  
i organizacyjne środki bezpieczeństwa 
odpowiadają aktualnemu 
standardowi techniki. Zakłady 
ubezpieczeń bardzo pozytywnie 
oceniają też regularne szkolenia 
uświadamiające dla pracowników 
oraz testy penetracyjne. Z jednej 
strony środki te służą podniesieniu 
świadomości, a z drugiej - 
umożliwiają przedsiębiorstwom 
przetestowanie sytuacji awaryjnej 
i wyciągnięcie na tej podstawie 
wniosków dla ich zarządzania 
ryzykiem cybernetycznym.

Wsparcie w sprawach związanych 
z ryzykiem i ubezpieczeniami
Eksperci GrECo towarzyszą swoim 
Klientom od etapu prac wstępnych, 
aż do implementacji rozwiązania 
dostosowanego do ich potrzeb. 

Identyfikują potencjał poprawy 
bezpieczeństwa IT, rzucają światło 
na otoczenie rynkowe i możliwości 
ochrony ubezpieczeniowej.

Zarządzają oni procesem ofertowania, 
w którym często trzeba odpowiadać na 
szczegółowe pytania. Obecnie rynek 
należy do sprzedającego. Oznacza 
to, że im bardziej przejrzyście i lepiej 
można przedstawić indywidualną 
sytuację przedsiębiorstwa w zakresie 
ryzyka, tym większa jest gotowość 
ubezpieczycieli do podejmowania 
ryzyka i tym atrakcyjniejszy wynik 
negocjacji. Pozytywny wpływ na 
wyniki negocjacji mają również 
spotkania z underwriterami, 
którzy mają możliwość zadawania 
szczegółowych pytań bezpośrednio 
menedżerom firmy. Ułatwia to 
proces składania wniosków i zwiększa 
zaufanie.

Ubezpieczenie cybernetyczne - 
nowe ubezpieczenie ogniowe
Ubezpieczenie cybernetyczne 
może skutecznie ograniczyć lub 
zrekompensować straty finansowe 
poniesione w wyniku incydentu 
cybernetycznego. Obecne przykłady 
szkód wyraźnie na to wskazują. Teraz 
widać bardziej niż kiedykolwiek, 
że powinno ono być standardową 
częścią każdego portfela ubezpieczeń 
biznesowych. Obecnie jest uważane za 
ubezpieczenie ogniowe XXI wieku.

Ważne jest jednak, aby 
cyberubezpieczeń nie postrzegać 
jako substytutu bezpieczeństwa 
informacji. Ponadto, firmy powinny 
być przygotowane na to, że 
ubezpieczyciele będą poddawać ich 
ryzyko indywidualnej kontroli.
Im lepsze przygotowanie, bardziej 
przejrzysta sytuacja w zakresie 
ryzyka i bardziej zrozumiałe decyzje 
korporacyjne w tym obszarze, tym 
sprawniej przebiega odnawianie 
umów i zawieranie nowych 
ubezpieczeń cybernetycznych.

Ing. Mag.iur. Stephan Eberlein
Group Practice Leader  

Liability & Financial Lines
T +43 5 04 04 337

s.eberlein@greco.services
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Cyberpolisa – ubezpieczenie ogniowe XXI wieku

Jeszcze do niedawna głównymi argumentami 
sprzedażowymi dla cyberubezpieczenia były ryzyka 

związane z RODO. Oczywiście, ten Miecz Damoklesa w 
postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który 

bezwzględnie karze podmioty beztrosko obchodzące się  
z danymi osobowymi, jest i będzie skutecznym straszakiem. 

miejscu i było zauważane przez ledwie 6% respondentów. 
Polscy eksperci plasowali je co prawda na trzecim miejscu – 
za przerwami w działalności oraz pożarami  
i eksplozjami, ale z dość wysokim wynikiem 38% 
odpowiedzi. Odczucia respondentów potwierdzają też 
oficjalne dane. Według Raportu rocznego 2019 z działalności 
CERT Polska, liczba incydentów cybernetycznych, w które 
była zaangażowana ta instytucja, wzrosła z 3738 w 2018 roku 
do 6484 w roku 2019. Dane za jedynie 3 kwartały 2020 roku 
wykazują nam już ponad 7500 takich przeanalizowanych 
incydentów. Każdego kwartału odnotowywano ponad półtora 
tysiąca przypadków phishingu.

Także dane z rynków światowych potwierdzają wyraźnie 
wzrostowy trend. Szczególnie widoczne jest coraz 
powszechniejsze występowanie incydentów typu 
ransomware (złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane 
komputerowe, które ma służyć wymuszeniu okupu), których 

Duże wrażenie na każdym z pewnością zrobi największa 
kara nałożona w Polsce na sklep internetowy Morele.net 
(2,8 mln zł), czy też najświeższe tego typu zdarzenie – kara 
prawie 2 mln zł nałożona na Virgin Mobile. Oczywiście 
cyberubezpieczenie może obejmować ochroną finansowe 
skutki takich incydentów, ale biorąc pod uwagę, że 
większość procesów biznesowych w dzisiejszych czasach 
przeniosła się do cyberprzestrzeni, to na takie ubezpieczenie 
trzeba spojrzeć w znacznie szerszej perspektywie. 

Wzrosty, wzrosty, wzrosty...
Cyberprzestępczość wciąż rośnie i stała się globalnym 
zagrożeniem dla wszystkich firm, niezależnie od granic 
państwowych, wielkości czy branży. Według raportu Allianz 
Risk Barometer incydenty cybernetyczne w 2020 roku stały 
się po raz pierwszy najważniejszym ryzykiem biznesowym 
(39% odpowiedzi) dla firm na całym świecie. Jeszcze siedem 
lat temu ryzyko to znajdowało się na odległym piętnastym 
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to liczba według różnych szacunków 
podwoiła się w 2019 roku w stosunku 
do roku poprzedniego. Szczególnie 
„spektakularny” był tu przykład 
światowego potentata branży 
metalurgicznej Norsk Hydro, który 
w wyniku takiego ukierunkowanego 
ataku utracił możliwość realizacji 
zamówień i poniósł straty 
przekraczające 60 mln USD. 

Profesjonalizm sprawców stale rośnie, 
techniczne środki ochrony IT, takie 
jak zapory ogniowe, nie zapewniają 
już 100% ochrony, a niewłaściwe 
postępowanie pracowników jest 
teraz główną przyczyną incydentów 
cybernetycznych. W tym obszarze 
konfliktu przenoszenie cyberzagrożeń 
stało się nieodzowną częścią 
zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 
Cyberubezpieczenie, jak każde, 
oczywiście też ma swoje wyłączenia i 
ograniczenia, ale warto się przyjrzeć, 
w jakim zakresie może ono wesprzeć 
przedsiębiorcę w uporaniu się ze 
skutkami takiego zdarzenia.

Cyberochrona
W obliczu incydentu cybernetycznego 
polisa ubezpieczeniowa może 
się okazać pierwszą linią obrony. 
Większość ubezpieczycieli 
oferuje szeroko pojętą asystę 
szkodową z całodobowym call 
center. Ubezpieczyciel za pomocą 
wyspecjalizowanych firm, z którymi 
ma zawartą stałą współpracę, może 
stać się menedżerem, który będzie 
zarządzał kryzysową sytuacją u 
ubezpieczonego. W ramach tych 
usług może zapewnić wsparcie 
informatyczne czy prawne. 
Może to być szczególnie cenne 
dla przedsiębiorców, którzy nie 
posiadają np. własnych zasobów IT. 
Koszty informatyków śledczych i ich 
dostępność w obliczu nagłego kryzysu 
mogą się okazać nie lada wyzwaniem.

Ubezpieczyciel pokryje też szereg 
kosztów własnych związanych  
z incydentem informatycznym oraz 
koszty i odszkodowania należne  
z tytułu wyrządzenia szkody osobom 
trzecim, w tym między innymi:

 ▪ koszty obrony prawnej i odszko-
dowanie w przypadku utraty 
danych osobowych, ujawnienia 
informacji handlowej, naruszenia 

bezpieczeństwa sieci (zainfeko-
wania systemów osób trzecich),

 ▪ koszty przywrócenia/odtwo-
rzenia danych, zakupu nowego 
oprogramowania, odblokowania 
dostępu do danych,

 ▪ kwoty odpowiadające wysokości 
kar administracyjnych za naru-
szenie danych (sankcje z tytułu 
naruszenia przepisów o ochronie 
danych osobowych),

 ▪ koszty usług prawnych oraz 
reprezentacji przed organami 
władzy państwowej w związku  
z postępowaniem prowadzonym 
przez organ nadzoru,

 ▪ koszty świadczenia przez specjali-
stów usług w zakresie informaty-
ki śledczej,

 ▪ koszty świadczenia usług przez 
niezależnych doradców, których 
celem jest ochrona reputacji 
spółki,

 ▪ koszty związane z zawiadomie-
niem osób, których dane zostały 
naruszone,

 ▪ koszty utraty zysku w związku  
z zakłóceniem działalności (także 
wskutek błędnego działania 
pracowników ubezpieczonego 
lub awarii systemu; możliwe 
jest także rozszerzenie o szkody 
powstałe na skutek zakłócenia 
działalności u zewnętrznego usłu-
godawcy),

 ▪ koszty okupu w wyniku próby 
wymuszenia (jeśli zasadne),

 ▪ koszty szkody wyrządzonej  
w wyniku działalności multime-
dialnej (np. zniesławienie,  
naruszenie prawa do prywatno-
ści, praw autorskich itp.)

Należy zwrócić uwagę, że 
ubezpieczenie to ciągle 
ewoluuje i pojawiają się nowe, 
ciekawe dodatkowe klauzule 
rozszerzające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela, jak np. kradzież 
środków pieniężnych wskutek 
nielegalnego dostępu do systemu 
informatycznego (co zazwyczaj było 
zakresem dostępnym wyłącznie 
w ramach ubezpieczenia ryzyka 
sprzeniewierzenia), czy nawet 
wskutek zabiegu socjotechnicznego 
– np. podszywania się pod 
prezesa. Możliwa jest też 
ochrona np. dla incydentów 
polegających na zhakowaniu 

centrali telefonicznej (koszty 
wykonanych połączeń na numery 
premium), naruszeniu standardów 
PCI DSS czy nawet wypłata nagrody 
dla osoby, która przyczyniła się do 
namierzenia winowajców incydentu 
cybernetycznego. O ile konkurencja 
sprzyja rozwojowi produktu, to 
należy się spodziewać, że rosnąca 
szkodowość, która jest nieunikniona w 
związku z rosnącą popularnością tego 
ubezpieczenia oraz liczbą incydentów, 
będzie jednak z czasem skłaniać 
ubezpieczycieli do ograniczania swojej 
odpowiedzialności. 

Mnie to nie dotyczy?
Coraz trudniej sobie wyobrazić 
branże, które nie są narażone na 
tego typu zdarzenia. Doświadczenia 
ostatnich tygodni wskazują, że 
nawet Microsoft nie może czuć się 
bezpieczny, choć akurat w przypadku 
firm informatycznych większy 
ciężar ekspozycji przypada na 
ryzyko odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej, którą zdecydowanie 
im rekomenduję, gdyż w ich 
przypadku ubezpieczenie cyber 
obejmie co do zasady tylko szkody 
własne. Każdy menedżer, który nie 
dostrzega tych ryzyk, w trosce o 
wyniki zarządzanej spółki, powinien 
rozprawić się z mitem „to nas nie 
dotyczy”, przeanalizować słabości 
swojej organizacji  i rozważyć, jakie 
możliwości transferu ryzyka na 
podmioty trzecie umożliwia mu 
rynek. Jeśli ubezpieczenie od ryzyk 
ogniowych dla większości wydaje się 
być czymś oczywistym, to czemu tak 
samo w Polsce nie jest postrzegane 
cyberubezpieczenie, skoro tego typu 
ryzyka są uważane za największe 
zagrożenie naszych czasów?

Piotr Rudzki 
Lider Praktyki Financial Lines/ 

Financial Institutions 
T +48 22 39 33 213 

p.rudzki@greco.services
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73 %
ankietowanych firm było 
ofiarami cyberataku

W wyniku zamierzonego ataku 
hakerów 2,5 tys. pracowników Pilz 
GesmbH straciło wszelki dostęp 
do serwerów i komputerów 
osobistych. Konsekwencje dla firmy 
były druzgocące. Przez prawie 
miesiąc produkcja w rodzinnym 
przedsiębiorstwie stała w miejscu.
Pilz jako lider technologiczny jest 
doskonałym przykładem jednej 
z wielu innych innowacyjnych 
austriackich firm, które są atrakcyjnym 
celem dla hakerów. Motywy 
napastników mogą być różne: 
wymuszenie okupu, szpiegostwo 
przemysłowe lub frustracja (byłych) 
pracowników – by wymienić tylko 
kilka przykładów.

„Zostaliśmy zhakowani!“ to zdanie, 
które austriaccy menedżerowie słyszą 
bardzo często. Cyberprzestrzeń coraz 
bardziej z World Wide Web zmienia 
się w sieć World WILD Web. Nie ma  
w zasadzie dnia bez jakiegoś 
cyberataku. Hakerzy nie zawsze 
atakują duże firmy. Wręcz przeciwnie 
– szukają głównie „łatwej” zdobyczy. 

MŚP celem ataku
Zdaniem Niemieckiego 
Stowarzyszenia Technologii 
Informacyjnych, Telekomunikacji  

World WILD Web: „Zostaliśmy zhakowani!“               
Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z zagrożeniami  

cybernetycznymi

„Zostaliśmy zhakowani!“ – zdanie to wyrwało szefa firmy 
technologicznej Pilz z przedstawienia teatralnego w 

niedzielny wieczór w październiku 2019 roku.  
Jak się okazało, nie chodziło o mgliste podejrzenia, ale  

o prawdziwe zdarzenie.



Maj 2021 r.   I     15

59 % 
firm dotkniętych cyberata-
kiem poniosło straty w wyni-
ku przerwy w działalności

41 %
firm uważa, że ich dane nie 
są całkowicie bezpieczne.

i Nowych Mediów (Bundesverband 
Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue 
Medien – BITKOM), małe  
i średnie przedsiębiorstwa są 
szczególnie atrakcyjnym celem 
dla hakerów. Jednym z powodów 
jest ich zaangażowanie w łańcuch 
dostaw dużych korporacji. Są 
więc wykorzystywane przez 
cyberprzestępców jako furtka do 
uzyskania dostępu do większych 
firm. Z reguły mają też słabsze 
zabezpieczenia niż korporacje. Trzy na 
cztery firmy (73%) zatrudniające od 
100 do 500 pracowników stwierdziły, 
że były już ofiarami cyberataku.

Małe i średnie przedsiębiorstwa 
stanowią trzon gospodarki. Nie istnieje 
jednak żadna wiążąca definicja dla 
MŚP. Przy klasyfikacji przedsiębiorstw 
stosuje się zwykle wytyczne Komisji 
Europejskiej: liczba pracowników 
między 49 a 249 oraz suma bilansowa 
między 10 a 50 mln euro. 

Często brakuje niezbędnej  
wiedzy informatycznej
Digitalizacja dotyczy wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od 
wielkości i sektora. Największą 
przeszkodą na drodze do 
podniesienia poziomu cyfryzacji w 
przedsiębiorstwie jest brak know- 
how w dziedzinie bezpieczeństwa 
IT. Jak wynika z badania Allianz Risk 
Barometer 2020, atak cybernetyczny, 
obok przerw w działalności, stanowi 
największe ryzyko dla austriackich 
przedsiębiorstw.

Firmy, które będą chciały w pełni 
wykorzystać możliwości oferowane 
przez digitalizację, nie unikną ciągłego 
dostosowywania wprowadzonych 
środków bezpieczeństwa do szybko 
rosnących zagrożeń. Środki te 
są jednak kosztowne i często ich 
wdrożenie jest możliwe jedynie 
przy zaangażowaniu zewnętrznych 
ekspertów ds. bezpieczeństwa 
informatycznego lub dzięki 
utworzeniu wewnętrznych działów.

Podczas gdy transformacja 
cyfrowa dużych przedsiębiorstw 
zabezpieczona jest specjalnymi 
środkami informatycznymi, to MŚP 
wyraźnie pozostają w tyle. Taki 
wniosek płynie również z raportu  
o bezpieczeństwie cybernetycznym 
z 2019 r. sporządzonego przez 
firmę Deloitte. Jeśli chodzi o 
bezpieczeństwo danych i systemów 
informatycznych, tylko co dziesiąta 
firma czuje się całkowicie bezpieczna. 
Kolejne 45% twierdzi, że są co 
najmniej bardzo bezpieczne. Inaczej 
jest jednak w przypadku prawie 
połowy badanych: 41% firm uważa, 
że ich dane i systemy informatyczne 
nie są całkowicie bezpieczne.

Jak przebiega atak cybernetyczny?
Prasa i telewizja stale informują 
o cyberprzestępczości. Niemal 
codziennie publikowane są informacje 
o firmach, które ucierpiały w 
wyniku ataku. Często taki cyberatak 
powoduje znaczne szkody. Badanie 
przeprowadzone przez Niemiecką 
Izbę Ubezpieczeń dotyczące ryzyka 
cybernetycznego w średnich 
przedsiębiorstwach wykazało, że 
59% firm dotkniętych cyberatakiem 
poniosło straty w wyniku przerwy 
w działalności lub produkcji. 53% 
poniosło dodatkowe koszty związane 
z przeprowadzeniem rozpoznania i 
odzyskaniem danych. Kolejne 10% 
stwierdziło, że ucierpiało w wyniku 
kradzieży zastrzeżonych danych 
lub tajemnic handlowych. Utratę 
reputacji zgłosiło 7% firm, a wypłatę 
okupu – 6%. Ataki cybernetyczne 
często wykorzystują „ludzkie słabości“ 
i pojawiają się niespodziewanie, 
np. jako załącznik do nieszkodliwie 
wyglądającego e-maila. Sytuacja taka 
miała miejsce m.in. we wrześniu 2019 
roku. Podrobiona aplikacja niejakiej 
Evy Richter zawierała niebezpiecznego 
trojana "Ordinypt". Ktokolwiek 
otworzył załącznik „Eva Richter 
application and CV.zip”, nieuchronnie 
złapał wirusa. Jednak firmy, które 
spanikowały  

i zapłaciły okup, stwierdzały później, że 
pliki wcale nie były zaszyfrowane,  
a jedynie nadpisane. 

Ten przykład pokazuje, jak 
łatwo można wysłać złośliwe 
oprogramowanie do różnych firm.  
W małych i średnich przedsiębiorstwach 
jedynymi środkami bezpieczeństwa 
informatycznego są firewall  
i oprogramowanie antywirusowe. 
Nie są to już jednak wystarczające 
środki ochronne. Ważne jest także, 
aby szkolić własnych pracowników 
w zakresie cyberataków i prowadzić 
regularne szkolenia uświadamiające.

Konkluzja
MŚP tkwią między szansą i ryzykiem 
digitalizacji. Często muszą nadrobić 
zaległości w zakresie zabezpieczeń 
informatycznych. Ale nawet przy 
najlepszym zabezpieczeniu IT nie 
istnieje coś takiego jak 100% ochrony. 
Czynnik ludzki, a przede wszystkim 
coraz bardziej wyrafinowane metody 
stosowane przez cyberprzestępców, 
sprawiają, że konieczne jest 
zabezpieczenie pozostałego ryzyka 
dostępności danych i systemów. 
Cyberubezpieczenia zapewniają 
niezbędną do tego ochronę.  
Przy wyborze sumy ubezpieczenia 
zalecamy oszacowanie ewentualnej 
straty finansowej w oparciu  
o scenariusz szkody. W tym  
kontekście ważną rolę powinny też 
odgrywać takie czynniki jak przerwy  
w działalności gospodarczej i roszczenia 
z tytułu odpowiedzialności oparte na 
podstawowych przepisach dotyczących 
ochrony danych oraz zależność od 
dostawców usług informatycznych.

Helga Koller
Strategic Sales Management

T +43 5 04 04 131
h.koller@greco.services
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Miliony powodów, by ubezpieczać  
fuzje i przejęcia

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na życiu 
gospodarczym całego świata, jednakże większość 

przedsiębiorstw w tym czasie wcale nie zrezygnowała 
z dokonywania dużych zakupów. 

Co obejmuje ubezpieczenie?
Dzięki ubezpieczeniom M&A sprzedający i kupujący mogą 
się zabezpieczyć przed konsekwencjami bezpodstawnych 
zapewnień zawartych w umowie SPA, wynikających z niez-
nanych ryzyk. Ubezpieczenie pokrywa straty finansowe 
zarówno w związku z zakupem akcji (share deal), jak 
i zakupem poszczególnych aktywów (asset deal).

Większość ubezpieczeń M&A jest zawierana przez 
kupujących, ponieważ wtedy mogą kierować swoje roszcze-
nia bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej bez konieczności 
wcześniejszego dochodzenia ich od sprzedającego. 

Korzyści dla kupującego
Ubezpieczenie chroni inwestycję kupującego, która jest 
narażona na straty z uwagi na niedokładności, fałszywe 
dane, ukryte wady wynikające z niedbalstwa czy nawet winy 
umyślnej sprzedającego. Proces due diligence, jaki przepro-
wadza ubezpieczyciel, jest też dodatkową linią obrony, która 
może pomóc zidentyfikować takie ryzyka.

Polisa Warranties&Indemnities zwiększa tym samym 
bezpieczeństwo interesariuszy oraz szansę sukcesu  
transakcji. Pozwy sądowe stają się zbędne, co umożliwia też 
zachowanie relacji pomiędzy stronami. Cały trudny proces 
likwidacji szkody weźmie na siebie ubezpieczyciel.

Dane Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances dla 
Europy Wschodniej potwierdzają wręcz, że czas kryzysu jest 
dobrym czasem na takie decyzje. Liczba i wartość transak-
cji dokonanych przez jedenaście miesięcy 2020 roku odbiega 
od danych za cały rok 2019 o ledwie kilkanaście procent. 

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części, 
zapewnienia i oświadczenia (Warranties&Indemnities) 
zawarte są zazwyczaj w umowie sprzedaży (SPA). Pomimo 
należytej staranności, mogą one być niedokładne. Błędy  
w ocenie, zmieniające się normy prawne i interpretacje, jak 
również błędne sformułowania w SPA mogą spowodować 
u kupującego duże straty finansowe i zmusić sprzedającego 
do zapłaty odszkodowania.

Dlaczego ubezpieczenie M&A sprawi, że Państwa 
transakcja stanie się sukcesem?
Amerykańskie fundusze private equity od dawna ubezpieczają 
transakcje. Trend ten ugruntował się obecnie na całym 
świecie, także wśród średnich przedsiębiorstw, jako alterna-
tywa dla funduszy powierniczych i gwarancji. Według Munich 
RE w latach 2011-2017 liczba umów ubezpieczenia wzrosła 
ponad czterokrotnie, a według CMS European M&A Study 
2019, rok 2018 był dla branży ubezpieczeniowej rekordowy. 
Ubezpieczono 27% wszystkich transakcji o wartości 25-100 
mln euro oraz 37% wszystkich większych transakcji.
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Korzyści dla sprzedającego
Ubezpieczenia fuzji i przejęć są szczególnie popularne 
wśród funduszy private equity, ponieważ zapewniają im 
ułatwione wyjście z inwestycji. Dodatkowo zwalniają ono też 
z konieczności zamrażania gotówki na rachunku escrow czy 
składania gwarancji bankowej. 

Polisa uchroni sprzedającego od poniesienia finansowych 
skutków wynikających ze zobowiązań umownych (także w 
zakresie kosztów obrony prawnej), ale też może zwiększyć 
atrakcyjność oferty – podwyższyć jej cenę, czy też zwiększyć 
krąg zainteresowanych. Mimo że 95% polis ubezpieczenio-
wych jest zawieranych przez kupujących, to według badania 
CMS sprzedający, jako beneficjent ochrony ubezpieczenio-
wej, płaci składkę w 23% przypadków.

Szczególne formy ubezpieczenia M&A
Oprócz klasycznej ochrony W&I istnieje wiele specjalistycznych 
rozwiązań, które mogą zabezpieczyć kupującego przed realizacją 
znanych w momencie realizacji transakcji ryzyk. Są nimi:

 ▪ Tax Indemnity Insurance – ubezpieczenie znanych 
ryzyk podatkowych

 ▪ Litigation Buyout Insurance – ubezpieczenie kosztów 
toczących się już sporów 

 ▪ Ubezpieczenie środowiskowe – które może obejmować 
także konieczność usunięcia historycznych zanieczysz-
czeń zlokalizowanych w nabywanej nieruchomości.

W Polsce szczególnie popularnym ubezpieczeniem M&A 
jest Title Insurance, czyli ubezpieczenie wad prawnych 
nabywanej nieruchomości. Niejasny lub wadliwy stan prawny 
nieruchomości może być podstawą roszczeń wynikających z:

 ▪ naruszenia planu zagospodarowania przestrzennego;
 ▪ niewłaściwej służebności;
 ▪ naruszenia ograniczeń prawnych;
 ▪ brakujących tytułów własności i zabezpieczeń hipo-

tecznych;
 ▪ złamania zasad zamówień publicznych lub przetargów;
 ▪ naruszenia prawa do światła lub powietrza;
 ▪ restytucji i wywłaszczenia gruntu;
 ▪ złamania praw dziedziczenia.

Ubezpieczenie M&A w praktyce
Ubezpieczyciel i broker ubezpieczeniowy powinni 
być zaangażowani w proces transakcyjny na możliwie 
wczesnym etapie, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę 
ubezpieczeniową. Kluczowym warunkiem do otrzymania 
oferty ubezpieczenia jest przeprowadzenie starannego due 
diligence. Nie można się temu dziwić, chodzi tu przecież o 
wielomilionową odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Znany jest przykład duńskiego funduszu private equity FSN 
Capital Partners, który otrzymał wypłatę pełnej sumy ubez-
pieczenia – 50 mln euro. FSN Capital wystąpił z roszczeniem 
w czerwcu 2018 r., krótko po nabyciu Gram Equipment na 
początku tego samego roku, twierdząc, że sprzedający wie-
lokrotnie naruszył kilka zapewnień w umowie sprzedaży 
akcji, w tym gwarancje dotyczące obowiązku lojalnego
ujawnienia informacji i materiałów księgowych przez 
sprzedającego, poprzez podanie fałszywych 
i wprowadzających w błąd informacji w procesie sprzedaży. 
W wyniku szeroko zakrojonych badań prawnych, konsor-
cjum ubezpieczycieli uznało swoją odpowiedzialność w 
ramach polisy oraz przyznało wypłatę pełnego limitu. 

Podobnego typu roszczenia stale wpływają do 
ubezpieczycieli oferujących te ryzyka. Co ciekawe, najwięcej 
notyfikacji okoliczności (ponad 30%) dotyczy polis zawartych 
dla mniejszych transakcji – do 100 mln USD. W przypadku 
transakcji o wartości ponad 250 mln USD odsetek notyfikacji 
wynosi już tylko kilkanaście procent. Większość notyfikacji 
trafia do ubezpieczyciela w ciągu 18 miesięcy od dnia 
zawarcia polisy. Dane te zatem potwierdzają, że nie jest 
to tylko hipotetyczne ryzyko, polisa jest zatem realnym 
zabezpieczeniem interesów sprzedającego i kupującego.

Piotr Rudzki 
Lider Praktyki Financial Lines/ 

Financial Institutions 
T +48 22 39 33 213 

p.rudzki@greco.services
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Zasada ograniczonego zaufania nadal jest stosowana 
zbyt rzadko na rynku, na którym płatność z odroczonym 
terminem jest podstawową formą regulowania należności.
Dotyczy to zarówno kontrahentów krajowych, jaki  
i zagranicznych. Bez względu, czy są to ugruntowane 
relacje biznesowe, czy potencjalne. Zauważalnym jest 
wzrost zainteresowania pozyskiwaniem informacji  
o moralności płatniczej firm. Przedsiębiorstwa 
w zarządzaniu należnościami widzą swoją szansę na 
redukowanie ryzyka, a weryfikowanie wiarygodności 
kredytowej stało się codzienną praktyką. Problem 
pojawia się, gdy dane możliwe do pozyskania są 
nieaktualne lub wręcz nie ma możliwości zdobycia 
choćby podstawowych informacji (kontrahenci 
zagraniczni, w szczególności zza wschodniej granicy).

Czy Twoje bezpieczeństwo  
finansowe jest zagrożone?
Zawsze istnieje ryzyko, że firmy nie otrzymają zapłaty za 
sprzedane produkty lub wykonane usługi. Niedostateczna 
dyscyplina płatnicza, procedury upadłościowe, ryzyko 
polityczne, środki zapobiegawcze, z którymi mieliśmy 
i nadal mamy do czynienia w związku z pandemią 
COVID-19, to właśnie te czynniki, które mogą zagrozić 
bezpieczeństwu finansowemu firmy.

Należności z tytułu dostaw 
i świadczonych usług są aktywami służącymi do 
prowadzenia działalności w sposób ciągły. Ich 
ubezpieczenie chroni firmę przed ewentualnymi 
konsekwencjami wynikającymi z braku zapłaty.  
W ten sposób firma nie tylko działa zapobiegawczo, 
ograniczając i redukując skutki nieterminowej 
zapłaty lub jej braku, ale także zyskuje dodatkowe 
zabezpieczenie przy wchodzeniu na nowe rynki.  

W przypadku uzyskania limitu ubezpieczeniowego firma 
może zapewnić swoim partnerom atrakcyjniejsze warunki 
i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Dlaczego warto wybrać GrECo?
Rynek ubezpieczeń stał się niezwykle wymagający. 
Zadaniem GrECo, jako brokera ubezpieczeniowego, 
jest maksymalne ograniczenie zaangażowania Klienta 
w poszukiwaniach najlepszej oferty ubezpieczenia 
kredytu kupieckiego dla jego biznesu. Jesteśmy przede 
wszystkim skoncentrowani na rozwiązaniu szytym na 
miarę dla Klienta. Działając całkowicie niezależnie, 
reprezentujemy interesy ubezpieczonego (naszego 
Klienta). Jest to o tyle istotne, że za ubezpieczycielem 
stoi armia prawników i underwriterów, których cele są 
inne niż Klienta (ograniczenie ryzyka – jak najwyższa 
składka versus zrównoważone zarządzanie ryzykiem – 
minimalizacja kosztów).

W GrECo pracujemy zespołowo, co zapewnia 
naszym Klientom ekspercką wiedzę, zaangażowane 
reprezentowanie interesów Klienta, dostarczanie 
niestandardowych rozwiązań, doradztwo i doskonałe 
wsparcie. Tak solidne fundamenty są wynikiem 
owocnej współpracy naszych zespołów, ich wytrwałości, 
zaangażowania i niezachwianej koncentracji na osiąganiu 
najlepszych wyników z korzyścią dla naszych Klientów w 
wymagającym obszarze zarządzania ryzykiem.

Zaufanie i bezpieczeństwo 
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego 

Edyta Karbowniak-Gorycka 
Specjalista Zespołu Ubezpieczeń  

Finansowych i Należności
T +48 22 39 33 368

e.karbowniak-gorycka@greco.services
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Ubezpieczenia karno-skarbowe

Prawo karno-skarbowe w Polsce reguluje odpowiedzialność 
za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zgodnie  

z Ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie 
rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, 
również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie 

rachunkowości zostaną powierzone innej osobie 
lub przedsiębiorcy. 

Trzeba mieć świadomość, że ubezpieczenie D&O 
nie chroni przed tego typu sankcjami, albowiem 
obejmuje tylko kary nakładane na podstawie przepisów 
administracyjnych. W wielu przypadkach nie pokryje 
ono też kosztów obrony prawnej, albowiem D&O 
nie obejmuje zarzutów związanych z wykonywaniem 
obowiązków w obszarze księgowym, a jedynie  
w związku z wykonywaniem funkcji zarządczych /
nadzorczych w spółce.

Bardzo cennym uzupełnieniem polisy D&O będzie zatem 
ubezpieczenie karno-skarbowe, które w przypadku 
prowadzonego postępowania zapewnia refundację:

 ▪ kosztów obrony,
 ▪ kosztów ekspertów,
 ▪ wartości nałożonych kar skarbowych, które zostały 

zapłacone przez Ubezpieczonego.

Taka polisa może zostać wystawiona w formie imiennej 
bądź bezimiennej, obejmującej domyślnie wszystkie 
osoby odpowiedzialne za ten obszar w spółce. Możliwe 
jest też objęcie ochroną grupy spółek.

Polisa obejmuje również roszczenia pracodawcy 
kierowane do pracowników w związku z ich obowiązkami 
księgowymi. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, za 
szkodę wyrządzoną pracodawcy pracownikowi grozi kara 
do 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Oznacza to, że na sankcje przewidziane kodeksem 
karnym skarbowym (w tym odpowiedzialność karną, 
mandaty czy grzywny) narażeni są członkowie zarządu, 
dyrektor finansowy, księgowi, promotor czy inni 
pracownicy odpowiedzialni za kwestie podatkowe. 

Warto rozważyć zabezpieczenie tego ryzyka, 
albowiem w ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną 
aktywność zarówno organów skarbowych (intensywne 
kontrole przedsiębiorców), jak i ustawodawcy w 
tym zakresie. Obecnie mandat za wykroczenia 
skarbowe (o które nietrudno, bo wystarczy spóźnić 
się z zapłatą podatku, czy błędnie wystawić fakturę) 
może wynieść maksymalnie dwukrotność płacy 
minimalnej, czyli 5 600 zł. Procedowany jest jednak 
projekt ustawy o podatku akcyzowym, do którego 
została dołączona propozycja nowelizacji zwiększająca 
wysokość tej sankcji do pięciokrotności minimalnego 
wynagrodzenia, czyli 14 000 zł. Zgodnie z obecnymi 
przepisami sąd może też nałożyć na podatnika grzywnę 
w wysokości od 280 zł do 56 000 zł.

Jeżeli te kwoty nie robią na nikim wrażenia, to warto 
też przypomnieć, że w 2018 roku przepisy dotyczące 
raportowania schematów podatkowych (MDR) zostały 
włączone do polskiego prawa na wielu odcinkach 
wykraczając poza Dyrektywę UE. Błędy w raportowaniu 
schematów podatkowych (którymi w bardzo dużym 
uproszczeniu mogą być wszelkie optymalizacje 
podatkowe) są przestępstwem skarbowym, za które 
grozi kara grzywny do maksymalnie 720 stawek 
dziennych. Należy też zwrócić uwagę, że stawki 
dzienne, od których uzależnione są wysokości grzywien 
za wykroczenia lub przestępstwa skarbowe, stale 
rosną. W konsekwencji maksymalna wysokość grzywny 
wzrosła z 24 960 960 zł w 2020 roku do 26 879 040 zł 
w roku 2021! 

Piotr Rudzki 
Lider Praktyki Financial Lines /  

Financial Institutions 
T +48 22 39 33 213 

p.rudzki@greco.services
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Ekologia w modzie, ubezpieczenie jeszcze nie

Świadomość ekologiczna w ostatnich latach znacznie 
wzrosła. Przejawia się to coraz większą presją na 
przedsiębiorstwa, które ścigają się w osiąganiu 

neutralności klimatycznej. Niestety nie widać za to 
znacznego przełożenia na zainteresowanie ubezpieczeniem 

środowiskowym, które przecież również jest przejawem 
troski o środowisko, ale też zabezpieczeniem interesów 

przedsiębiorstwa, które takie ryzyko ponosi.

ochroną. Szkoda w zakresie różnorodności biologicznej 
natomiast nie będzie objęta ochroną w ramach tradycyjnej 
polisy odpowiedzialności cywilnej z klauzulą nagłych szkód 
w środowisku. Obejmuje ona co do zasady tylko roszczenia 
o charakterze cywilnym, a nie administracyjnym. Część 
ubezpieczycieli oferuje co prawda rozszerzenie polisy 
OC o odpowiedzialność ekologiczną, lecz dostępne tutaj 

Przepisy unijne oraz ustawa z dnia 13.04.2007 roku  
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
 wprowadziły dość surowy rygor określający 
odpowiedzialność przedsiębiorcy za wyrządzenie szkody 
w środowisku. Warto mieć świadomość, że blisko 20% 
powierzchni UE stanowią obszary chronione, na których 
występują setki gatunków roślin i zwierząt objętych 
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podlimity mogą dalece nie odpowiadać realnemu ryzyku. 
Szacuje się, że koszt remediacji gleby zanieczyszczonej sub-
stancjami ropopochodnymi to wydatek rzędu 350-550 zł 
za 1m³, a wypompowanie 1m³ zanieczyszczonej wody to 
ok. 100 zł. Proszę sobie to przeliczyć przez odpowiednie 
wartości i końcowa suma już zrobi wrażenie.  

Największą szkodą środowiskową ostatnich lat była 
oczywiście katastrofa na platformie wiertniczej BP 
Deepwater Horizon, której koszty przekroczyły 61 mld 
USD. Katastrofa tamy w kopalni Samarco w Brazylii 
zakończyła się z kolei ugodami o wartości 48 mld USD. 

Przedsiębiorstwom, których działalność wiąże się  
z ryzykiem środowiskowym, zdecydowanie rekomenduję 
dedykowane ubezpieczenie środowiskowe. Polisa będzie 
obejmować szerokie spektrum szkód związanych z emisją 
– szkody osobowe, rzeczowe czy czyste straty finansowe  
w wyniku braku dostępu. Ubezpieczenie środowiskowe 
nie rozróżnia szkód nagłych czy stopniowych, ochroną 
objęte będą również historyczne zanieczyszczenia, jednakże 
powstałe po wprowadzeniu przepisów w 2007 roku 
(jako ciekawostkę można potraktować fakt, że na rynku 
dostępne są również produkty obejmujące ochroną koszty 
usunięcia znacznie starszych zanieczyszczeń, ale jest to 
dużo bardziej niszowy produkt). Ochroną będą objęte 
także szkody własne – oczyszczenie własnego terenu czy 
koszty przerwy w działalności, a także koszty obrony  
i minimalizacji szkody.     

Wydawało się, że popularność polis środowiskowych 
spotęgują przepisy ustawy o odpadach, która 
wprowadziła obowiązek zabezpieczenia roszczeń dla firm 
zbierających odpady. O ile ustawa przewiduje możliwość 
zabezpieczenia roszczeń polisą ubezpieczeniową, 
to jednak częściowo jest to martwy przepis. Żaden 
ubezpieczyciel nie jest bowiem w stanie spełnić 
wszystkich wymagań ustawowych, w tym dotyczących 
kosztów wykonania zastępczego. Część urzędów 
przymyka oko na warunki ubezpieczycieli i akceptuje 
taką formę zabezpieczenia. Jednak często przedsiębiorcy 
spotykają się z odmową i muszą albo zamrozić gotówkę, 
albo przedstawić gwarancję bankową/ubezpieczeniową, 
która przecież wcale nie transferuje ich ryzyka na 
podmiot trzeci, albowiem w razie wypłaty z gwarancji, 
czeka ich regres. Polisa środowiskowa jest jednak 
zdecydowanie wartością dodaną, która potwierdza nie 
tylko troskę o środowisko, lecz przede wszystkim –  
o finanse przedsiębiorstwa. Zapewne jednak, podobnie 
jak z tą świadomością ekologiczną, nasz rynek też musi 
dojrzeć, aby w pełni docenić jej zalety.  

Piotr Rudzki 
Lider Praktyki Financial Lines / 

 Financial Institutions 
T +48 22 39 33 213 

p.rudzki@greco.services
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Szkoda wyrządzona środowisku  
naturalnemu

Bez większego echa 7 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska 
opublikowała w swoim Dzienniku Urzędowym  wytyczne 

dotyczące rozumienia pojęcia „szkody wyrządzonej 
środowisku naturalnemu”. 

z tym wytyczne przyczyniają się również do wypełnienia 
celów tych przepisów, a także strategii ochrony 
różnorodności biologicznej poprzez wyjaśnienie powiązań 
ze szkodami dla środowiska.

Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa, 
Virginijus Sinkevičius, powiedział: „Przyroda znajduje się 
pod silną presją działalności człowieka i zanieczyszczeń,  
a powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej jest 
dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Te nowe 
wytyczne pomogą osiągnąć cele naszej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej i nadchodzącego planu 
działania na rzecz całkowitego ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, wyjaśniając, kiedy zanieczyszczający są 
odpowiedzialni za szkody w środowisku, które powodują.”

Publikacja tych wytycznych z pewnością jest promykiem 
nadziei na podjęcie przez instytucje unijne oraz kraje 
członkowskie realnych działań w celu ochrony środowiska 
i może oznaczać początek końca taryfy ulgowej  
dla przedsiębiorców odpowiedzialnych za  
zanieczyszczanie środowiska. Warto zapoznać się z tą  
lekturą i przeanalizować, jakie narzędzia zarządzania 
ryzykiem można wdrożyć zarówno w trosce o środowisko, 
jak i przyszłość przedsiębiorstwa.

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko  
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu wywołała przed 
laty wiele pytań. Ubezpieczyciele i brokerzy zastanawiali 
się, jak te przepisy będą stosowane. W szczególności 
interesowało ich, co będzie uważane za szkodę 
wyrządzoną środowisku naturalnemu prowadzącą do 
obowiązku podjęcia działań naprawczych  
w obszarach chronionych, siedliskach przyrodniczych  
i tym podobnych. Teraz, po kilku znaczących procesach 
sądowych, wielu dyskusjach politycznych i różnych 
dyrektywach dotyczących ochrony przyrody, Komisja 
Europejska wydała wytyczne dotyczące tego tematu.

Wytyczne wyjaśniają zakres terminu „szkoda 
wyrządzona środowisku naturalnemu” w dyrektywie 
2004/35/WE i powinny pomóc państwom członkowskim 
w lepszej ocenie, w jaki sposób należy zapobiegać 
szkodom wyrządzonym wodom, gruntom oraz 
gatunkom chronionym i siedliskomprzyrodniczym,  
a także jak je odbudowywać.

Wcześniejsza ocena dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko wykazała, że 
brak wspólnego zrozumienia między państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi stronami w zakresie 
stosowania terminu „szkody wyrządzonej środowisku 
naturalnemu” osłabiał wdrażanie dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko.
 
Pojęcie „szkody w środowisku” jest również ściśle 
powiązane z innymi wymogami prawnymi UE,  
w szczególności z Dyrektywą Ptasią, Dyrektywą 
Siedliskową, Ramową Dyrektywą Wodną i Ramową 
Dyrektywą w Sprawie Strategii Morskiej. W związku 

Piotr Rudzki 
Lider Praktyki Financial Lines /  

Financial Institutions 
T +48 22 39 33 213 

p.rudzki@greco.services
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Szkody w skrócie

  
900 mln USD omyłkowego  
przelewu
Citigroup przez pomyłkę przelał 
900 mln USD zamiast 8 mln USD na 
konta wierzycieli firmy kosmetycznej 
Revlon. Nie wszyscy wierzyciele 
zwrócili nadpłatę. Sprawa o zwrot 
blisko 500 mln USD trafiła do sądu, 
który orzekł, że wierzyciele Revlonu 
nie będą musieli zwracać pieniędzy 
bankowi. Citigroup zapowiedział 
odwołanie się od wyroku. 

Globalny cyberatak
W wyniku globalnego cyberataku 
wykorzystującego luki w 
oprogramowaniu SolarWinds firmy 
Orion ucierpiało wiele instytucji i firm, 
w tym m.in. Microsoft czy Intel. Atak 
przypisuje się rosyjskim hakerom. 
Luki w zabezpieczeniach wykorzystać 
mieli też chińscy hakerzy, włamując 
się do komputerów w Departamencie 
Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz 
innych agencjach amerykańskich.

Zdalne zatrucie wody
Na Florydzie w USA haker 100-
krotnie podniósł w wodzie poziom 
wodorotlenku sodu. Silnie żrąca 
substancja służąca m.in. do 
udrażniania rur zagrażała życiu 
i zdrowiu mieszkańców miasta 
Oldsmar. Przestępca zdalnie dostał 
się do komputera miejskiego 

systemu uzdatniania wody, by ją 
zatruć. Jednak sytuację udało się 
szybko opanować. 

620 tys. zł na odszyfrowanie 
danych
Oświęcim zdecydował o przeznaczeniu 
620 tys. zł na odszyfrowanie danych. 
Chodzi o cyberatak, w wyniku którego 
hakerzy przejęli serwer Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Oświęcimiu. Miasto 
zorganizowało przetarg na odzyskanie 
zaszyfrowanych baz danych. 

CD Projekt pozwany za  
Cyberpunka 2077
Zarząd CD Projekt otrzymał 
potwierdzenie złożenia cywilnego 
pozwu zbiorowego. Grupa 
posiadaczy amerykańskich papierów 
wartościowych opartych na akcjach 
spółki domaga się ustalenia, czy 
działania CD Projekt i członków 
zarządu spółki, związane z premierą 
gry Cyberpunk 2077, stanowiły 
naruszenie przepisów federalnych 
poprzez m.in. wprowadzenie 
inwestorów w błąd, co miało 
doprowadzić do powstania strat po 
ich stronie. 

Cyberatak na CD Projekt Red
CD Projekt Red padło ofiarą 
cyberataku. Hakerzy za pomocą 

oprogramowania ransomware 
naruszyli wewnętrzne systemy 
producenta gier i poinformowali, 
że przejęli kody źródłowe do 
Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3  
i Gwinta, a także informacje 
związane z księgowością, 
administracją, inwestycjami oraz 
działami HR i spraw prawnych.  
W sprawie wszczęto dochodzenie. 

Atak na oprogramowanie  
Microsoft Exchange
W USA doszło do ataku na 
oprogramowanie Microsoft 
Exchange. W wyniku ataku 
poszkodowanych mogło zostać 250 
tys. użytkowników – firm, urzędów 
państwowych i szkół w USA. Wśród 
ofiar incydentu znalazł się Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). 

Wyciek danych z Facebooka  
i LinkedIn
Na jednym z hakerskich forów ktoś 
udostępnił bazę z danymi ponad 533 
mln użytkowników Facebooka. To 
dane osobowe, numery telefonów, 
lokalizacje czy adresy e-mail. 
Sprawa dotyczy również 2,6 mln 
użytkowników z Polski. Na sprzedaż 
została wystawiona również 
baza danych dotycząca 500 mln 
użytkowników LinkedIn.
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GrECo Polska na LinkedIn  
W ciągu ostatniego roku praca zdalna stała się standardem,  

a transakcje i niemal całe życie zawodowe przenieśliśmy do internetu.

Dlatego też GrECo Polska 
postanowiła zaangażować swoich 
Pracowników w większą aktywność 
na LinkedIn, który staje się coraz 
bardziej istotnym miejscem 
marketingowo-sprzedażowym. 

Wbrew panującej opinii, że LinkedIn 
nie jest dla kont firmowych, że nikt 
takich kont nie obserwuje – my się nie 
poddajemy. Wdrożyliśmy też w firmie 
program Employee Advocacy. Zespół 
GrECo Poland jest zmotywowany  
i aktywny. Pracownicy angażują  
się w tworzenie „kontentu”  
i udostępnianie treści. Aktywnie 
pomagają nam też nasi Obserwujący, 
którzy polecają i komentują 
publikacje GrECo.

Jaki jest nasz cel? Przede wszystkim 
chcemy pokazać, że GrECo Polska to:

 ▪ atrakcyjne, ciekawe miejsce pracy

 ▪ atrakcyjny, interesujący i kompe-
tentny partner 

 ▪ lider w wybranych obszarach 
rynku / specjalizacjach

 ▪ firma odpowiedzialna społecznie.

Co prezentujemy na naszym profilu 
GrECo Poland? 

 ▪ Bieżące informacje o firmie –  
o naszych sukcesach, o zmianach, 
wyzwaniach stojących przed fir-
mą i naszymi pracownikami.

 ▪ Wartościowe dane – artykuły 
ekspertów Grupy GrECo i naszych 
specjalistów, raporty branżowe.

 ▪ Treści lekkie, z przymrużeniem oka.
 ▪ Informacje na temat prowadzo-

nych działań społecznych (czyli 
doniesienia o Laureatach progra-
mu ART GrECo). 

Jako brokerzy zarządzamy ryzykiem, 
co nie oznacza, że ryzyka się boimy! 

Są wśród nas miłośnicy i fani:
 ▪ zdobywania biznesowych celów i... 

strzelania do celu z broni sportowej
 ▪ wysokich lotów w biznesie  

i ...za sterami samolotów
 ▪ przekraczania planów i ...prędkości 

za kółkiem Porche 
 ▪ wyciskania siódmych potów  

w pracy i na fitness boot campach 
 ▪ literatury eksperckiej o ubezpie-

czeniach i... kryminałów.

Serdecznie zapraszamy do zadawania 
pytań dotyczących ryzyka! 

Joanna Tkacz
Asystentka Zarządu

Tel: +48 22 39 33 452
j.tkacz@greco.services

GrECo od środka
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Witamy Athena w Grupie GrECo

W lutym 2021 r. GrECo Polska przejęła 70% poznańskiej 
spółki Athena i umocniła swoją pozycję na terenie 

Wielkopolski.

  GrECo Polska realizuje globalną strategię rozwoju Grupy 
GrECo poprzez akwizycję lokalnych spółek brokerskich. 
Dzięki wykorzystaniu kompetencji połączonych zespołów  
i kultury organizacyjnej nasi Klienci zyskują jeszcze lepszego 
partnera w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. 
Połączenie spółek było planowane od jakiegoś czasu ze 
względu na podobne postrzeganie roli, jaką pełni broker  
w zakresie wspierania swoich Klientów. 

Paweł Paluszyński, Prezes Zarządu GrECo Polska: 
Grupa GrECo realizuje wieloletnią strategię rozwoju 
nieorganicznego. Zaprosiliśmy do współpracy spółkę 
Athena z racji niekwestionowanych kompetencji jej 
pracowników. Nie jest tajemnicą, że znamy się  
z Jackiem Bobińskim od ponad 20 lat i już wcześniej 
współpracowaliśmy w różnych obszarach, budując w ten 
sposób wzajemne zaufanie. Dla mnie pozyskanie go do 
Grupy jest doskonałym wzmocnieniem naszej obecności 
na terenie Wielkopolski – mamy tutaj sporo klientów  
i dzięki Athenie – jednemu z największych brokerów w tym 
rejonie, jeszcze bardziej się do nich zbliżymy. Wspierać nas 
będzie grono doskonałych fachowców, którzy w tej chwili 
tworzą spółkę Athena. Razem z obecnym zespołem GrECo 
w 4 polskich miastach: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu 
i Gdańsku, będziemy obsługiwać Klientów na terenie całej 
Polski, będąc blisko nich. 

Jacek Bobiński, Prezes Zarządu Athena: 
Podjęcie współpracy z GrECo to perspektywa szybszego 
wzrostu i większych możliwości rozwoju. Zarówno nasi 
pracownicy, jak i Klienci, mogą skorzystać na prawdziwie 
światowym zasięgu działania i wzbogaconej ofercie, a my 
jako firma dzięki tej propozycji będziemy mogli już dziś 
odnieść korzyści, które w innym wypadku byłyby możliwe 
w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym. Istotne było 
również stanowisko właścicieli GrECo, których mieliśmy 
przyjemność poznać i zrozumienie naszego modelu 
prowadzenia biznesu oraz zaangażowanie Pawła, bez 
którego nie byłoby tej współpracy.

Athena powstała w 1997 roku - jest  członkiem  kilku  
lokalnych organizacji i klubów gospodarczych, w  tym między 
innymi Wielkopolskiego Klubu Kapitału, który kilkukrotnie  
wyróżnił  osiągniecia  spółki przyznając nagrody  „Wielkopolski 
Filar”  i „Tytan Biznesu”. Spółka ma swoją siedzibę w Poznaniu. 
Jej przychody wyniosły w 2020 roku ponad 3 mln zł. Spółka 
specjalizuje się w obsłudze firm transportowych, banków 
i usługodawców. Athena zatrudnia 10 osób. Założyciele 
i dotychczasowi udziałowcy oraz pracownicy Atheny 
pozostaną w Spółce. W 2020 roku obie spółki osiągnęły 
łącznie ponad 20 mln zł przychodu brutto z tytuły prowizji 
brokerskich i uplasowały ponad 250 mln zł składki 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

GrECo od środka
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