
 

 

 

Huragan Irma -  

Wpływ na rynek ubezpieczeń 

korporacyjnych  

majątkowych i OC  

    (ubezpieczenia dla biznesu) 

  

 Huragan Irma różnił się znacznie od Huraganu Harvey -  był szybko 
przemieszczającą się nawałnicą o większej prędkości wiatru. Dodatkowo 
problematyczne są spowodowane przez niego spięcia w urządzeniach 
elektrycznych oraz przerwy w dostawie energii co przełoży się na szybkość 
przywracania obiektów do użytkowania oraz wznawiania działalności. 
 

 Biorąc pod uwagę drogę, którą przeszła nawałnica oraz fakt, że niektóre duże 
centra biznesowo-handlowe w Miami bezpośrednio nie ucierpiały, szacowane 
straty ubezpieczeniowe są obecnie znacznie niższe niż pierwotnie zakładano. 

 

 Rynek  ubezpieczeniowy nadal charakteryzuje się dobrą sytuacją kapitałową  

i pomimo przewidywanych zagregowanych strat ubezpieczeniowych 

spowodowanych zarówno przez Irmę jak i przez Harvey. Do tej pory nie 

zaobserwowaliśmy znaczących, ogólnych korekt rynkowych cen, jednakże 

warto pamiętać, że sytuacja jest zmienna i ubezpieczyciele nadal kalkulują 

straty. 

 

 Ponadto, dodatkowy kapitał, do tej pory nie wykorzystywany, jest gotowy do 

wejścia na rynek po wydarzeniu, jeśli faktycznie nastąpi wzrost stawek. 

Mogłoby to ograniczyć ewentualne wzrosty cen na rynku. 

 

 Branża ubezpieczeń korporacyjnych przygotowuje się na wzrost ilości szkód 
majątkowych związanych z stratami spowodowanymi huraganem Irma. 

 

  W oparciu o nasze wstępne spostrzeżenia, roszczenia z tego tytułu mogą być 
zakwalifikowane zarówno jako ryzyko wiatru huraganowego jak i ryzyko 
powodzi. Określenie to będzie jednak stosowane w zależności od 
opisu  zdarzenia indywidualnie dla ubezpieczonego i na podstawie 
poszczególnych ogólnych warunków umów. 
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 Istnieje wiele scenariuszy dotyczących poszczególnych szkód, każde 
roszczenie jest specyficzne i będzie rozstrzygane indywidualnie dla każdego 
ubezpieczonego na podstawie  ogólnych warunków ubezpieczenia dla danej 
polisy. 
 

 Oprócz złożonych roszczeń dotyczących szkód majątkowych, spodziewamy się 
również, że zdarzenie to spowoduje znaczne przerwy w działalności 
gospodarczej wynikające z przerw w dostawie energii. Wycena roszczeń  
z tytułu przerw w działalności gospodarczej może potrwać kilka miesięcy. 
Nawet jeśli nieruchomość ubezpieczonego nie zostanie uszkodzona, może 
okazać się, że wystąpiły inne przeszkody dla kontynuowania działalności, np. 
może zostać zajęta przez służby porządkowe; mogą wystąpić także problemy  
z wjechanie/wyjechaniem z jej terenu spowodowane przez zamknięcie dróg 
dojazdowych. 
 

 W celu zapoznania się z prognozą dot. szacowanych strat ubezpieczeniowych 
kierujemy Państwa do firm zajmujących się modelowaniem katastroficznym, 
które na bieżąco publikują interesujące Państwa dane. 

 

Linia telefoniczna dla celów reagowania kryzysowego  

i zgłaszania szkód:  

 Willis Towers Watson uruchomiło specjalną linię telefoniczną  

((877) 725-9679) i portal reagowania na sytuacje kryzysowe 

(http://www.willis.com/crisis/storm/)- są to punkty kompleksowej obsługi dla 

klientów, gdzie znajdą Państwo aktualne komunikaty meteorologiczne oraz 

procedury postępowania w sytuacji kryzysowej i sytuacji utraty mienia.  

 

 Dodatkowo przedstawiciele departamentów Willis Towers Watson: Risk Control 

oraz Szkodwego są do Państwa dyspozycji. Współpracujemy także  

z ubezpieczycielami oraz i firmami szacującymi i usuwającymi szkody. 
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