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• Ponad 100 lat doświadczeń (1920-)

• Pierwszy na polskim rynku ubezpieczyciel 
morski

• Dominujący udział w krajowym rynku 
ubezpieczeń morskich

• Członek IUMI (International Union of Marine 
Insurers)

• Rating S&P A+
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Ubezpieczenia morskie wobec wyzwań 
zrównoważonej żeglugi

Aspekty 
środowiskowe

Wpływ na ubezpieczenia morskie

Aspekty 
społeczne i 
reputacyjne

Zmiana ubezpieczanych 
aktywów

Segmenty rosnące i 
schyłkowe. Ryzyka 

reputacyjne

ESG a ubezpieczenia morskie



Tendencje klimatyczne a ubezpieczenia



Wyzwania klimatyczne dla żeglugi



Wyzwania klimatyczne dla żeglugi-
zmiana ubezpieczanych aktywów

Sposoby dojścia do obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych w żegludze oraz realizacji IMO2020 
(dyrektywa siarkowa) to:
- zmodyfikowane paliwa
- Nowe instalacje (np. scrubbery)
- Nowe jednostki napędowe (wodór, biopaliwa, 

wiatr,)
- Jednostki autonomiczne
Zdaniem Clarkson Reaserch, Armatorzy do 2050 
wydadzą blisko 3,5 trn USD na dostosowanie 
światowej floty do postawionych celów 
dekarbonizacji



Wpływ zmian w przedmiocie 
ubezpieczenia na ubezpieczycieli 

morskich
- Nowe możliwości ubezpieczeniowe

- Rozwój i innowacje w sektorze stoczniowym
- Możliwość ograniczenia potencjalnych kosztów związanych ze szkodami w 

środowisku
- Zmniejszenie ekspozycji na szkody załogowe
- nowe elementy wpływające na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (nowe 

napędy / przeniesienie ryzyka błędu ludzkiego z jednostki na ląd, 
potencjalnie zwiększenie ryzyka szkód maszynowych)

- Nowe ryzyka bez statystyk szkodowych, 
- Brak adekwatnych warunków ubezpieczenia (np. jednostki autonomiczne)
- Ryzyka cybernetyczne
- Znaczący koszt dla armatorów!



Aspekty społeczne. Segmenty 
schyłkowe i wrażliwe na ryzyko 

reputacyjne



Nowe, przyszłościowe segmenty w 
ubezpieczeniach morskich- OZE

- Jedna z najbardziej 
perspektywicznych branż 
gospodarki morskiej, 
potencjalnie tez w Polsce

- Z uwagi na sumy ubezpieczenia-
znaczący potencjał składkowy

- Szansa rozwoju całej gospodarki 
morskiej, w tym przemysłu 
stoczniowego- jednostki do 
instalacji wież (jack- up), 
jednostki do kładzenia kabli, 
produkcja wież i turbin

- Bardzo istotna ekspozycja na 
duże szkody (średnia szkoda 
kablowa to 2,5 mln EUR)



Konkluzja

• Rośnie znaczenie kwestii społecznych i środowiskowych w żegludze 
a w konsekwencji dla ubezpieczycieli morskich. Efektem- nowe 
możliwości biznesowe ale i ryzyka, w tym znaczący wzrost ryzyk
reputacyjnych i prawnych oraz konieczność podejmowania 
trudnych decyzji biznesowych

• Wzrasta rola nowoczesnych, zautomatyzowanych narzędzi i 
systemów ułatwiających ocenę i wycenę ryzyka (big data, analityka 
behawioralna itp)

• Rośnie znaczenie współpracy ubezpieczycieli z organizacjami 
pozarządowymi promującymi standardy zrównoważonego biznesu 
(w tym żeglugowego). 





Znaczenie aspektów ESG w ubezpieczeniach 
morskich

Rosnąca świadomość 
ubezpieczycieli w kwestii 
znaczenia ESG dla ich 
codziennej działalności. 
W drugim okresie dążenie do 
zrównoważonej żeglugi jest 
dla rynku ubezpieczeniowego 
korzystne


