
Telekomunikacja, Media, 

Technologie

W branży zależnej od technologii, w której innowacyjność

odgrywa kluczowe znaczenie, a konkurencja jest duża, ryzyko

jest wszechobecne.

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,

naruszenie praw własności intelektualnej i powiększające się

szeregi konkurencji stanowią tylko przykład takich zagrożeń. W

Willis Towers Watson zdajemy sobie sprawę z wyzwań, z jakimi

muszą mierzyć się na co dzień nasi Klienci. W branży

technologii, mediów i telekomunikacji sama reakcja na ryzyko nie

jest rozwiązaniem, dopiero przewidywanie tego ryzyka

i opracowanie odpowiedniego, spójnego i strategicznego

podejścia jest elastyczna.

Naszą rolą jest pomoc w opracowaniu długoterminowej

perspektywy, zrozumieniu dostępnych rozwiązań i podejmowaniu

właściwych decyzji w zarządzaniu ryzykiem. Wiemy, że

tradycyjne podejście do ubezpieczeń nie jest tu wystarczające,

a rynek nie zawsze nadąża za szybko zmieniającym się światem

technologii. Czuwamy nad odpowiednim dopasowaniem ochrony

do potencjalnych scenariuszy szkodowych.

Oferujemy m.in. ubezpieczenie:

▪ cyber ryzyk z włączeniem zarówno elementów OC jak i szkody

własnej,

▪ majątkowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia

elektroniki i szkód następczych,

▪ OC z właściwymi rozszerzeniami m.in. o szkody mające

postać czystej straty finansowej,

▪ praw własności intelektualnej.

Wspólnie uwalniamy 

potencjał. 

Opracowujemy 

i dostarczamy 

rozwiązania do 

zarządzania ryzykiem, 

optymalizujące korzyści, 

rozwijające talenty oraz 

zwiększające moc 

kapitału, by chronić 

i wzmacniać instytucje 

oraz osoby prywatne. 

Nasza wyjątkowa 

perspektywa umożliwia 

nam dostrzeganie 

istotnych punktów 

stycznych między 

talentami, zasobami 

a pomysłami — to 

dynamiczna formuła, 

która napędza wyniki 

w biznesie. 

600
pracowników w 6 

lokalizacjach w Polsce

160
brokerów

1,9
mld PLN uplasowanej 

składki w 2019 roku

Pomagamy naszym 

klientom na Polskim 

rynku od 

1987 roku

70 000
szkód zlikwidowanych 

w 2017 roku

Największy 
doradca 

ubezpieczeniowy 

w Polsce

5000+
Klientów w branży 

TMT w ponad

120
krajach świata
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Co nas wyróżnia? 

▪ Ekspercka wiedza brokerska zdobyta przy takich 

jak ubezpieczeniu liderów branży TMT: telekomy, 

telewizyjna, wydawcy prasowi, etc. 

▪ Doświadczenie w aranżowaniu ubezpieczeń 

specjalistycznych m.in. cyber risk, OC medialne 

▪ Efektywna obsługa programu ubezpieczeń przy 

pomocy zintegrowanej platformy IT 

▪ Bezpieczeństwo współpracy – polisa OC              

z najwyższym limitem 

▪ Silna pozycja negocjacyjna w relacji                        

z ubezpieczycielami 

Zapraszamy do współpracy:

www.willistowerswatson.pl

ul. Domaniewska 34a; 02-672 Warszawa

Tel.: +48 318 81 00

O Willis Towers Watson 
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) to wiodąca, globalna firma w branży

doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, pomagająca klientom na całym

świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers
Watson sięgają 1828 r.; firma ma 41 tys. pracowników w ponad 140 krajach

https://twitter.com/pl_WTW
https://www.linkedin.com/company/willis-towers-watson-polska
https://www.facebook.com/WillisTowersWatsonPolska

