
PREZENTACJA OFERTOWA
GRUPY BROKERSKIEJ

NASZA WIEDZA,
TWÓJ SPOKÓJ.



Szanowni Państwo,

Od ponad 20 lat jesteśmy jednym z wiodących 
brokerów ubezpieczeniowych na polskim rynku, 
zapewniając bezpieczeństwo i komfort prowadze-
nia biznesów naszym Klientom.

Od początku działalności, kluczową wartość 
spółek wchodzących w skład Grupy FST stanowią 
ludzie. Ze szczególną dbałością stworzyliśmy 
zespół wybitnych ekspertów, którzy zapewniają 
wsparcie naszym Klientom w wielu obszarach. 
Grupę FST tworzą specjaliści z różnych dziedzin, 
takich jak: ubezpieczenia, reasekuracja, ekonomia, 
prawo, finanse, zamówienia publiczne, zarządza-
nie, posiadający długoletnie doświadczenie we 
współpracy z firmami z wielu obszarów bizneso-
wych. Dlatego dostarczane przez nas usługi 
dedykowane są do obsługi różnych sektorów 
gospodarki: przemysłowych, usługowych i rol- 
niczych.

Oferując kompleksowe wsparcie w zakresie 
działalności brokerskiej i reasekuracyjnej, dostar-
czamy naszym Klientom najnowocześniejsze 
rozwiązania biznesowe i doradzamy, jak zminima-
lizować ryzyka mogące negatywnie wpłynąć na 
prowadzoną działalność, niejednokrotnie 
optymalizując koszty oraz zakres dotychczasowej 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą 
ofertą i zapraszamy do kontaktu.

Przemysław Termiński
Prezes Zarządu
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FST-MANAGEMENT sp. z o.o. - lider Grupy FST, jest jedną z największych 
i najbardziej cenionych firm brokerskich w Polsce. Od ponad 20 lat 
troszczymy się o naszych partnerów biznesowych, zapewniając im 
bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usług. Świadczymy usługi brokera 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego dla rynku przemysłu drzewnego, 
gazowego, chemicznego, energetycznego, sektora medycznego oraz 
miejskich spółek transportowych. W ostatnich latach zapewniliśmy 
kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla strategicznych przedsię-
biorstw polskiej gospodarki, m.in.: Grupy Kapitałowej PGNiG, Operatora 
Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A., Polskich Sieci Elektroener-
getycznych S.A., Grupy Azoty, Polskiego LNG S.A. oraz wielu firm z sek- 
tora prywatnego, m.in.: For Nature Solutions sp. z o.o. Nasz zespół 
tworzą wybitni eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w branży 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

GENOA sp. z o.o. - spółka powiązana w Grupie FST, świadcząca usługi 
brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego dla inwestorów 
zagranicznych w Polsce. 

Najważniejszym elementem oferowanego serwisu jest aspekt międzyna-
rodowy. Koncentrujemy swoją działalność w obszarze serwisu broker-
skiego dla inwestorów zagranicznych w Polsce, świadczonego w oparciu 
o najwyższe światowe standardy z uwzględnieniem charakterystyki rynku 
lokalnego. Proponujemy również współpracę polskim inwestorom w ra- 
mach przygotowania i wdrożenia koncepcji międzynarodowej polityki 
ubezpieczeniowej związanej z prowadzoną działalnością.

Reprezentujemy w Polsce międzynarodowe stowarzyszenie niezależnych 
brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – Trust Risk Control 
(www.trustrc.com). Brokerzy, będący w ramach stowarzyszenia Partnera-
mi Genoa w ponad 100 krajach na świecie, gwarantują naszym Klientom 
obsługę umów ubezpieczenia realizowaną bezpośrednio w kraju, w któ- 
rym prowadzona jest działalność. Posiadamy zezwolenie na prowadze-
nie działalności brokerskiej w dziedzinie reasekuracji, co pozwala na 
kompleksowe podejście do zagadnień związanych z realizacją polityki 
ubezpieczeniowej naszych Klientów i dopasowanie do polskiego rynku 
ubezpieczeniowego światowych standardów w zakresie skomplikowa-
nych, wysoce specjalizowanych programów ubezpieczenia.

MAJKOWSKI sp. z o.o. - spółka powiązana w Grupie FST, specjalizująca 
się w usługach brokera ubezpieczeniowego w branżach: spożywczej, 
budowlanej, maszynowej, obuwniczej, zdrowotnej, medycznej, lotniczej, 
tworzyw sztucznych, stolarki budowlanej oraz chemicznej. Należymy do 
nielicznych spółek brokerskich współtworzących i zarządzających 
ryzykiem Grupy Kapitałowej jako jej in house broker. Chętnie dzielimy się 
wiedzą i wspieramy tego typu projekty oparte o pełną transparentność 
podejmowanych w imieniu Klienta czynności oraz uzyskiwanego za nie 
wynagrodzenia od zakładów ubezpieczeń.

GRUPA BROKERSKA FST
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DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

mamy wieloletnie doświadczenie, na rynku ubezpieczeń jesteśmy od 2000 roku

nasze rozwiązania ubezpieczeniowe chronią mienie o wartości ponad 50 mld zł

naszą grupę tworzy grono kilkudziesięciu specjalistów: brokerów ubezpieczeniowych 
o długoletnim doświadczeniu, brokerów reasekuracyjnych, radców prawnych, certyfikowa-
nych menadżerów ryzyka oraz doradców podatkowych

polisy ubezpieczenia OC zawodowego spółek należących do Grupy Brokerskiej FST mają 
łączną wysokość sumy gwarancyjnej 10 mln euro

od 2010 roku przeprowadziliśmy ponad 35 000 postępowań likwidacji szkód, cały 
proces likwidacji szkody prowadzony jest przez wyspecjalizowany dział, a każdy krok jest 
rejestrowany w autorskim systemie informatycznym, do którego ma dostęp każdy nasz 
Klient

100 państw – zapewniamy najwyższej klasy doradztwo w kwestiach ubezpieczeniowych 
na całym świecie. Jesteśmy przedstawicielem organizacji brokerskiej Trust Risk Control 
w Polsce. Aranżowaliśmy ochronę naszych Klientów m.in. w Libii, Norwegii, Kazachstanie

7 mld zł – opracowaliśmy rozwiązania ubezpieczeniowe dla szeregu inwestycji realizowa-
nych w Polsce (najwyższa jednostkowa wartość – 3 mld zł netto)

nasi pracownicy są Certyfikowanymi Menedżerami Zarządzania Ryzykiem POLRISK

jesteśmy laureatem prestiżowego wyróżnienia – Diament Forbesa

zł

€



DZIAŁALNOŚĆ POZABROKERSKA

Zakres świadczonych przez nas usług znacznie wykracza 
poza działalność brokerską, która z natury rzeczy koncen-
truje się na potrzebach ubezpieczeniowych. Naszym klien-
tom doradzamy nie tylko jak powinni ubezpieczać własny 
majątek, ale jakich ubezpieczeń powinni wymagać od 
swoich kontrahentów, jak mogą skutecznie ograniczyć 
własną odpowiedzialność, jakie inwestycje mogą poczynić 
aby ograniczyć częstotliwość lub rozmiar szkód, a także 
jak mogą ograniczyć koszty związane z kontraktowaniem 
energii elektrycznej. Dodatkowo podpowiadamy jak mogą 
uczynić z ubezpieczenia narzędzie do zarabiania pienię-
dzy, wsparcia własnego wizerunku lub ściślejszego związa-
nia ze sobą pracowników.

Risk Coach Lab sp. z o.o. - kompleksowo wspieramy 
naszych Klientów w podejmowaniu decyzji strategicznych 
oraz operacyjno-taktycznych, które determinują jakość 
zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie i 
prowadzą do optymalizacji kosztów transferu ryzyka na 
ubezpieczyciela, jak również zabezpieczają przed prze-
płacaniem za energię elektryczną i gaz ziemny. Jesteśmy 
grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży 
ubezpieczeniowej i energetycznej, które zdobyliśmy 
współpracując z wieloma przedsiębiorstwami, w tym z naj- 
większymi podmiotami przemysłowymi w Polsce. Nasz 
zespół składa się m.in. z inżynierów, analityków, manage-
rów zarządzania ryzykiem i praw- ników, dzięki czemu 
możemy zaoferować kompleksowe usługi audytorskie i 
doradcze.

Kancelaria Prawna 
Wiszniowska, Termińska i Wspólnicy sp.k. – 
w ramach grupy FST świadczy usługi prawne, w tym w 
szczególności stanowi wsparcie merytoryczne dla Klien-
tów w procesie dochodzenia roszczeń z umów ubezpie-
czenia na drodze sądowej jak i przedsądowej. Kancelaria 
powstała w 2014 r., tworzy ją dwóch radców prawnych, 
będących jednocześnie komplementariuszami w spółce 
oraz szerokie grono ekspertów różnych specjalizacji. 
Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie stałej 
obsługi korporacyjnej, prawa gospodarczego, prawa 
cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa energe-
tycznego, prawa pracy i prawa karnego.



ZAKRES OFEROWANYCH
USŁUG BROKERSKICH

Naszym najważniejszym zadaniem jest reprezentowanie Klientów przed zakładami ubezpieczeń oraz pomoc w 
zakresie oceny ryzyka, likwidacja szkód oraz windykacja roszczeń. Zapewniamy kompleksowe czynności broker-
skie na najwyższym poziomie, dlatego naszym celem jest stworzenie dla Klienta pełnego programu ubezpie-
czeń, który będzie odpowiadał charakterowi prowadzonej działalności, uwzględniając specyfikę organizacji i jej 
otoczenie biznesowe. W celu dostarczenia najwyższej jakości usług, wykonujemy szereg audytów i analiz, by 
zapewnić Państwu racjonalizację ponoszonych kosztów i ochronę, dopasowaną do indywidulanych potrzeb 
Klienta. 

1. DORADZTWO
- audyt 

- identy�kacja i ocena ryzyk
- analizy szkodowości

- raport

2. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ 
PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO

- ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej oraz innych 

parametrów np. franszyzy, limity
- konstrukcja programu ubezpieczeń 

wraz z procedurą likwidacji szkód

3. OPRACOWANIE ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO

- wybór potencjalnych ubezpieczycieli
- zebranie największej liczby ofert 

z rynku ubezpieczeniowego
- decyzja o poszukiwaniu ochrony na 

rynku międzynarodowym

4. NEGOCJACJE Z 
UBEZPIECZYCIELAMI

- wstępna analiza ofert ubezpieczycieli
- negocjacje warunków ubezpieczenia

- mody�kacja warunków ofert
- negocjacje cenowe

- przygotowanie rekomendacji dla 
klienta

5. WYBÓR UBEZPIECZYCIELA
- wybór najkorzystniejszej oferty
- zawarcie umowy ubezpieczenia

- wdrożenie programu 
ubezpieczeń

u Klienta

6. CZYNNOŚCI PO WDROŻENIU 
PROGRAMU UBEZPIECZENIA

- stały monitoring ryzyka 
i adekwatności zakresu ubezpieczenia

- mody�kacje zakresu ubezpieczeń
- doradztwo w zakresie ubezpieczeń

7. NADZÓR NAD PROCESEM 
LIKWIDACJI SZKÓD 

- reprezentowanie Klienta wobec 
zakładów ubezpieczeń

- ochrona interesów Klienta
- nadzór nad całym procesem 

likwidacji szkód
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ZAPYTANIE
OFERTOWE

LIKWIDACJA
SZKÓD

DORADZTWO PROGRAM 
UBEZPIECZENIOWY

NEGOCJACJE

MONITORING 
RYZYKA

WYBÓR 
UBEZPIECZYCIELA
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• mienia (dobrowolne oraz obowiązkowe, na przykład ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie mienia  
   od wszystkich ryzyk);
• technicznych (wszelkiego rodzaju m.in. maszyn od awarii, maszyn budowlanych, sprzętu elektronicznego);
• budowlano-montażowych;
• strat następczych wszelkiego rodzaju (ubezpieczenie utraty zysku – BI, MLOP, ALOP);
• flot pojazdów lądowych, samochodowych i szynowych (casco, agrocasco, OC komunikacyjne, NNW, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie regresu do    
   kierowców);
• mienia w transporcie (krajowym i międzynarodowym);
• odpowiedzialności cywilnej ogólnej (w tym OC pracodawcy, OC za produkt).

ŚWIADCZYMY USŁUGI BROKERSKIE W ZAKRESIE 
NASTĘPUJĄCYCH UBEZPIECZEŃ

NASZE USŁUGI KIERUJEMY DO PODMIOTÓW Z SEKTORA

energetycznego chemicznego paliwowego budowlanego medycznego

transportu i logistyki rolno-spożywczego drzewnego handlowego hotelarskiego 

Realizowane przez nas usługi dopasowane są zawsze do indywidualnych potrzeb Klienta. Dążymy do tego, aby zagrożenia, na które narażony jest Klient 
zostały przeanalizowane w sposób całościowy i gwarantujący optymalne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Bogatą wiedzę i doświadczenie 
uzyskaliśmy na przestrzeni lat podczas obsługi podmiotów z różnych branż.

Grupa PGNiG  
 
Grupa PSE  
 
Grupa DB Schenker Rail Polska  
 
Grupa Arriva  
 
Grupa Azoty  
 
Grupa Lubawa  
 
Grupa Multimedia Polska  
 
Grupa Daw-Trans  
 
Krajowa Grupa Spożywcza  
 
Grupa Pamapol  
 
Grupa Lacpol  
 
Grupa IKO Kompania Drobiarska  
 
Grupa Broadland Properties  

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.  
 
Polskie LNG S.A.  
 
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.  
 
Polskie Elektrownie Gazowe sp. z o.o.  
 
Zakład Separacji Popiołów Siekierki sp. z o.o.  
 
OLPP sp. z o.o.  
 
Orlen Kol-Trans sp. z o.o.  
 
Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. (Warszawa)  
 
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.  
 
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. (Warszawa)  
 
MPK Łódź sp. z o.o.  
 
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. (Grudziądz)  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Nieruchomościami sp. z o.o. (Grudziądz)  
 
Centralny Ośrodek Informatyki (Warszawa)  
 
Zarządca Rozliczeń S.A. (Warszawa)  
 
Starostwo Powiatowe w Toruniu  
 
Gmina-Miasto Grudziądz  
 
Taurus Ochrona Group sp. z o.o.  
 
W.A.S. Wietmarscher Polska sp. z o.o.  
 
Scandagra sp. z o.o.  
 
De Heus sp. z o.o. (Golpasz S.A.)  
 
Młyny Szczepanki sp. z o.o. (Grupa Michalczyk)  
 
Agrolok sp. z o.o.  
 
Biofeed sp. z o.o.  

ZAUFALI NAM



• mienia (dobrowolne oraz obowiązkowe, na przykład ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie mienia  
   od wszystkich ryzyk);
• technicznych (wszelkiego rodzaju m.in. maszyn od awarii, maszyn budowlanych, sprzętu elektronicznego);
• budowlano-montażowych;
• strat następczych wszelkiego rodzaju (ubezpieczenie utraty zysku – BI, MLOP, ALOP);
• flot pojazdów lądowych, samochodowych i szynowych (casco, agrocasco, OC komunikacyjne, NNW, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie regresu do    
   kierowców);
• mienia w transporcie (krajowym i międzynarodowym);
• odpowiedzialności cywilnej ogólnej (w tym OC pracodawcy, OC za produkt).

Do każdego Klienta 
podchodzimy 

INDYWIDUALNIE, 
oferując najwyższy poziom 
usług oraz realną ochronę 

ubezpieczeniową. 

CENTRALA

ul. Dąbrowskiego 2
87-100 Toruń

(+48) 795 528 717

www.fst.torun.pl

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul. Domaniewska 39
01-797 Warszawa

(+48) 795 528 717


