
Відновлювана енергетика



Коротко про компаніюКоротко про компанію

 2010 рік – створення страхового брокера

 Команда професіоналів (досвід роботи в сфері страхування та

перестрахування від 5-ти до 18-ти років в провідних

міжнародних страхових та брокерських компаніях: Allianz, HL,

PZU, QBE, Vienna Insurance Group, Willis

 2013 рік – офіційним партнером UIBC став лондонський

страховий брокер Lloyd’s «United Insurance Brokers» (UIB)

 За період 2013-2014 рр. успішно розміщено більше 20 об'єктів

альтернативної енергетики

 2014 рік – реалізація спільного проекту з ЄБРР (консультації по

всім питанням страхування)

Професійна відповідальність застрахована на

1 000 000 ЕВРО
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ПартнериПартнери

Наш офіційний партнер британський страховий брокер Lloyd’s «United

Insurance Brokers» (UIB):

 UIB - ІІІ в світі страховий брокер по

страхуванню/перестрахуванню об'єктів відновлюваної

енергетики;

 спеціалізується на «складних» ринках (Ближній Схід, Північна

Африка, Східна Європа, Латинська Америка);

Співпрацюємо з провідними страховими компаніями України та

Енергетичними страховиками/перестраховиками міжнародного ринку.
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ПослугиПослуги

 Консультації та експертні знання відносно оптимального

страхового захисту, який є прийнятним, для Вас та для

Інвестора;

 Проведення тендеру по вибору локального Страховика (при

необхідності);

 Проведення переговорів та узгоджень з Інвестором;

 Повний супровід договорів страхування та перестрахування

 Консультації з врегулювання збитків

Професійна міжнародна брокерська команда (Україна –

Великобританія) готова запропонувати Вам повний

брокерський страховий супровід на всіх етапах Вашого

бізнесу.

З нами Ви заощаджуєте час та ресурси Компанії!
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Страхування на етапі будівництва

 Будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

 Відповідальність

 Машини та обладнання

 Вантажоперевезення

 Авансова втрата прибутку

 Тероризм, саботаж, військові ризики

Управління ризиками на різних етапахУправління ризиками на різних етапах
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 Тероризм, саботаж, військові ризики

Страхування на етапі експлуатації

 Майновий збиток

 Поломка машин та обладнання

 Перерва у виробництві, втрата прибутку

 Відповідальність

 Тероризм, саботаж, військові ризики
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Приклади страхових випадківПриклади страхових випадків

Подія Приклад страхового випадку

Природні явища (ураган, шторм,
гроза тощо)

Пошкодження елементів
конструкції , пожежа в наслідок
потрапляння блискавки

Протиправні дії третіх осіб
Крадіжка або цілеспрямоване
нанесення шкоди обладнанню
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Несправності в роботі
Електростанцій

Займання

Дефектний зварювальний шов
Недотримання строків початку
пуско-налагоджувальних робіт та
введення в експлуатацію

Прорахунки в конструкції Пошкодження компонентів



Дякуємо за увагу!

7

Сергій Чернявський – Управляючий партнер, UIBC
E-mail: chernyavsky@uibc.ua
Марина Корнієнко – Начальник сектору страхування, UIBC
E-mail: m.kornienko@uibc.ua
Тел./факс: +38 044 428 73 43/44
web: www.uibc.ua


