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Kim jesteśmy?
O MAI Insurance Brokers Poland
MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. działa 
w Polsce od 1999 roku jako licencjonowany 
broker ubezpieczeniowy. Nasza Spółka jest 
częścią grupy MAI CEE skupiającej 23 spółki 
działające na terenie Europy Środkowo- 
-Wschodniej.

Bezpieczeństwo
Obsługą Klientów zajmuje się wykwalifikowana 
kadra z wieloletnim doświadczeniem. 
MAI Insurance Brokers posiada polisę 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania zawodu z limitem  
10 000 000 EUR. Działamy w oparciu  
o przyjętą i wdrożoną politykę w zakresie  
ochrony danych osobowych (ABI).

Profesjonalizm
MAI Insurance Brokers Poland  
reprezentuje podmioty gospodarcze  
przed ubezpieczycielami. Specjalizujemy się 
w budowaniu kompleksowych programów 
ubezpieczeniowych dla branży TSL, a także 
przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, 
handlowych i budowlanych.



O MAI Cargo
Obsługa przedsiębiorstw  
z branży TSL
Wśród naszych klientów znajduje się wiele 
firm spedycyjnych, logistycznych, a także 
przedsiębiorstwa zajmujące się transportem 
towarów. Obsługując od lat firmy z branży TSL, 
dokładnie poznaliśmy specyfikę tej branży.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym 
potrzebom, przygotowaliśmy narzędzie MAI 
CARGO − elektroniczną platformę do obsługi 
ubezpieczeń transportowych. 

Ubezpieczenia a spedycja
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
spedytora zapewnia przede wszystkim ochronę 
firmie spedycyjnej. Jedynie wykupienie 
ubezpieczenia cargo pozwala właścicielowi 
towaru uniknąć przykrych konsekwencji utraty, 
uszkodzenia lub ubytku ładunku. 

Wartość dodana
Ze strony firmy spedycyjnej powinna zatem 
pojawić się sugestia zawarcia ubezpieczenia 
mienia w transporcie cargo. Możliwość 
szybkiej kwotacji i zaaranżowania ochrony 
ubezpieczeniowej to wartość dodana, 
jaką firmy z branży TSL mogą oferować 
swoim klientom. MAI CARGO maksymalnie 
upraszcza ten proces i pozwala w sposób 
automatyczny wyliczyć oraz skutecznie 
zawrzeć ubezpieczenie.



MAI CARGO to
•  Możliwość zawarcia ubezpieczenia cargo 24 godziny na  dobę  

przez 7 dni w tygodniu
•  Natychmiastowy dostęp do certyfikatu potwierdzającego  

zawarcie ubezpieczenia
•  Automatyczne generowanie raportów okresowych
•  Indywidualny login dla każdego z pracowników
• Nieskomplikowane procedury

MAI CARGO umożliwia Państwu osiągnięcie dodatkowych przychodów 
poprzez narzucenie marży na składkę ubezpieczeniową lub otrzymanie prowizji 
za czynności pomocnicze w aranżowaniu ubezpieczeń dla swoich klientów. 



Nasza oferta obejmuje
Wynegocjowanie i wdrożenie umowy ubezpieczenia
Na podstawie zebranych danych o specyfice Państwa działalności przygotowujemy 
oferty ubezpieczenia w porozumieniu z wybranymi ubezpieczycielami. Po akceptacji 
rekomendowanej oferty wprowadzamy warunki polisy do aplikacji MAI CARGO. 
Szkolimy Państwa pracowników z obsługi programu.

Obsługę i prowadzenie rozliczeń 
Wszelkie rozliczenia są prowadzone i przygotowywane przez MAI. Nasi pracownicy 
są gotowi udzielić pomocy mailowo lub telefonicznie.

Likwidację szkód
W ramach obsługi programu MAI CARGO oferujemy bezpłatną pomoc przy likwidacji 
szkód zaistniałych w ubezpieczonych towarach. Nasza pomoc obejmuje również 
szkody powstałe za granicą.



Kontakt
Zachęcamy do współpracy i sprawdzenia korzyści, jakie daje  
system MAI CARGO.
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub chcieliby  
uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt  
z Działem Rozwoju Biznesu.
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tel.  (22) 430 20 00 
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