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Twoje potrzeby w sektorze Food & Agri to 
nasza codzienność.
Jako międzynarodowy zespół Praktyki Food & Agri w GrECo posiadamy szeroką wiedzę o specyfice branży rolniczej i spożyw-
czej i rozumiemy wszystkie związane z nią ryzyka. Spotykamy się z naszymi Klientami bezpośrednio i znamy ich oczekiwania, 
dzięki czemu możemy zapewnić najlepszą obsługę oraz rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Uważnie obserwujemy 
codzienne wyzwania i strategiczne ryzyka, z którymi mierzą się nasi Klienci.

Innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe
 ▪ Jak dzięki ubezpieczeniu mogę poprawić relacje z dostawcami/odbiorcami?
 ▪ Chcę, żeby moja firma się rozwijała, czy mogę dodać ubezpieczenie do moich produktów?
 ▪ Jak zwiększyć wydajność mojego gospodarstwa?
 ▪ Chcę mieć pewność, że mój partner biznesowy jest solidny.

Wsparcie działalności międzynarodowej
 ▪ Jak efektywnie obsłużyć ubezpieczenia w mojej spółce posiadającej zagraniczne oddziały i kontrahentów?
 ▪ Ubezpieczenie ładunków w transporcie: Jak mogę ograniczyć koszty ubezpieczenia na międzynaro-

dowym rynku?
 ▪ Nie mogę znaleźć ubezpieczenia w Polsce i muszę rozważyć zagranicznych ubezpieczycieli oraz alter-

natywne rozwiązania w zakresie transferu ryzyka.

Profesjonalne doradztwo i wsparcie
 ▪ Jakie typowe pułapki mogą być ukryte w polisach ubezpieczeniowych?
 ▪ Potrzebuję niezależnej opinii, czy mój majątek jest dobrze chroniony.
 ▪ Jak mogę szybciej i skuteczniej uzyskać dopłaty do ubezpieczeń rolnych?
 ▪ Chciałbym otrzymać korzystną ofertę od organizacji, której jestem członkiem.

Współczesne wyzwania w zakresie ryzyka
 ▪ Ryzyka cybernetyczne - jak oszacować potencjalne straty?
 ▪ Jak zapobiegać i ograniczać straty spowodowane przez susze i choroby epizootyczne?
 ▪ Czy istnieją dobre praktyki zarządzania ryzykiem związanym z Covid-19?
 ▪ Jak mogę zabezpieczyć moją firmę na wypadek błędów i nieuczciwości pracowników?

Wygodne zawarcie ubezpieczenia
 ▪ Potrzebuję dedykowanego oprogramowania, aby usprawnić obsługę polis i likwidację szkód.
 ▪ Chętnie korzystam z cyfrowych rozwiązań i usług, aby ubezpieczyć się korzystniej.
 ▪ Co mogę zrobić, jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?
 ▪ Jak mogę sprawdzić, czy ubezpieczyciel proponuje mi najlepsze rozwiązanie?

Alternatywne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem
 ▪ Potrzebuję narzędzi, aby kompleksowo zidentyfikować i ocenić moje ryzyka.
 ▪ Jak mogę zarządzać przerwami w łańcuchu dostaw?
 ▪ Dlaczego potrzebuję planu ciągłości działania? Od czego zacząć jego przygotowanie?
 ▪ Chcę wiedzieć więcej o zarządzaniu jakością jako narzędziu zapobiegania stratom.



Specjaliści Praktyki Food & Agri w GrECo 
są do Twojej dyspozycji.  
Nasi eksperci stawiają swoich Klientów na pierwszym miejscu. Naszym celem jest dostarczanie Klientom wymiernych korzyści 
w postaci najnowocześniejszych rozwiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, kompleksowego zarządzania ryzykiem  
i skutecznego doradztwa w zakresie szkód. Znajdujemy najlepsze rozwiązania oraz odpowiednich partnerów dla naszych Klientów 
na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

Już ponad 500 Klientów z branży spożywczej 
i rolniczej zaufało GrECo.
Nasza baza Klientów obejmuje różnorodne firmy z sektora Food & Agri, od rolników, hodowców, producentów i dostawców 
środków oraz maszyn rolniczych, sprzedawców produktów rolnych, po przetwórców żywności i sieci sprzedaży detalicznej i 
hurtowej. Współpracujemy również z wieloma organizacjami rolniczymi i zrzeszeniami producentów żywności.

Specjalistyczne ubezpieczenia z innowacyjnymi rozwiązaniami w niszowych obszarach
Możesz skorzystać ze specjalistycznych rozwiązań ubezpieczeniowych, dostosowanych do potrzeb Klientów segmentu rolniczego  
i spożywczego:

 ▪ ubezpieczenia parametryczne,
 ▪ rozszerzona ochrona upraw, hodowli zwierząt i ryb,
 ▪ specjalne programy partnerskie poprawiające relacje z dostawcami i odbiorcami,
 ▪ odpowiedzialność cywilna za produkt i jego zanieczyszczenie,
 ▪ ubezpieczenie ładunków w transporcie i kredytu kupieckiego.

W GrECo promujemy również specjalistyczne rozwiązania informatyczne, które pomagają naszym Klientom generować wyż-
sze przychody, oceniać wiarygodność ich dostawców i nabywców a także sprzedawać swoim odbiorcom więcej ubezpieczeń 
w lepszej cenie i jakości.

Uzyskaj 30% więcej z ubezpieczeń
Jako lider rynku w Europie Środkowej i Wschodniej, zbudowaliśmy doskonałe relacje z zakładami ubezpieczeń. Dzięki naszym 
kompetencjom brokera ubezpieczeniowego uzyskujemy ochronę ubezpieczeniową w najlepszej jakości i cenie, zaś nasza 
pozycja negocjacyjna zapewnia Ci najlepsze możliwe wsparcie w przypadku wystąpienia szkody. 

Naszym celem jest uzyskanie dla naszych Klientów 30% więcej korzyści, dzięki:
           

 ▪ oszczędności kosztów,
 ▪ szybszym i wysokim wypłatom z ubezpieczenia,
 ▪ ułatwieniom w rozwoju Twojej firmy.

Stabilna i międzynarodowa Grupa GrECo
Jako firma założona prawie 100 lat temu, zarządzana przez właścicieli, jesteśmy znani z rzetelności i stabilności. Nasi Klienci 
zaufali naszym rozwiązaniom i usługom wiedząc, że ryzyko w ich działalności jest w pełni zabezpieczone. Dzięki GrECo nova, 
specjalistycznej sieci pośrednictwa ubezpieczeniowego, znajdujemy partnerów ubezpieczeniowych dopasowanych dla Two-
ich globalnych przedsięwzięć.

Zaufany partner z europejskimi korzeniami
W 1989 roku jako jeden z pierwszych brokerów i doradców ubezpieczeniowych rozpoczęliśmy rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Dziś z siedziby głównej w Wiedniu zarządzamy 60 spółkami i zatrudniamy ponad 1.000 pracowników w 16 krajach regionu.



Jesteśmy do Państwa dyspozycji  
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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.
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