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Nowopowstała ukraińska filia największego polskiego pośrednika 
ubezpieczeniowego Gras Savoye dynamicznie rozwija się za wschodnią granicą. 
Gras Savoye Ukraina właśnie przejęła do obsługi portfel klientów ukraińskiej 
firmy Dedal.  
 
 
Dedal jest największym ukraińskim brokerem ubezpieczeniowym 
wyspecjalizowanym w obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych. Znajduje się na 
czołowych miejscach ukraińskich rankingów branżowych zarówno w zakresie 
wielkości sprzedaży jak również jakości świadczonych usług. Dualna struktura 
Dedal odzwierciedla strukturę Gras Savoye w Polsce i umożliwia świadczenie 
globalnej obsługi ubezpieczeniowej - od doradztwa, przez pośrednictwo, po 
pełną obsługę w zakresie zarzadzania umową ubezpieczenia, polisami czy 
likwidacją szkód. Dedal na Ukrainie reprezentują dwie spółki: Dedal Broker – 
spółka zajmująca się doradztwem i pośrednictwem ubezpieczeniowym oraz 
Dedal Serwis – spółka świadcząca dodatkowe usługi ubezpieczeniowe związane 
przede wszystkim z obsługą polis oraz likwidacją szkód.  
 
Właścicielem i Prezesem spółek Dedal jest Ibragim Gabidulin, związany z branżą 
ubezpieczeniową od niemal 20 lat. Po przeprowadzonej transakcji I. Gabidulin 

dołączył do kierownictwa Gras Savoye 
Ukraina, obejmując stanowisko dyrektora. 
Przypomnijmy, że Dyrektorem Generalnym 
Gras Savoye Ukraina został Alexander 
Konopka, Prezes Zarządu Gras Savoye 
Polska, a na stanowiska dyrektorów 
powołano Viacheslava Karpusa – 
ukraińskiego managera z doświadczeniem 
na rynku motoryzacyjnym i finansowo-
ubezpieczeniowym, i aktualnie Ibragima 
Gabidulina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Bardzo cieszę się ze współpracy z Dedal i z wdrożenia takiego 
rozwiązania. Jest to owoc kilku lat współpracy, między innymi w 
obszarze obsługi klientów zarówno korporacyjnych jak i 
indywidualnych. Tego rodzaju transakcje wśród firm 
pośrednictwa ubezpieczeniowego implikują zazwyczaj złożone 
procesy. W tym przypadku sama transakcja, dzięki temu, że 
była poprzedzona długim okresem współpracy, przebiegłą 
bardzo sprawnie. Nowy schemat obsługi to wartość dodana dla 

naszych klientów i dla nas. Każda ze spółek wnosi to, w czym jest najbardziej 
konkurencyjna na swoim rynku. Gras Savoye to efektywne narzędzia obsługowe 
IT, międzynarodowe know-how oraz autorskie modele obsługi i sprawdzone 
rozwiązania w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dedal oddaje do dyspozycji 
Klientów swoją bardzo obszerną wiedzę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych 
na rynku ukraińskim, swój dynamiczny zespół pracowników oraz sieć obsługi 
obejmującą kilkadziesiąt przedstawicielstw na terenie całej Ukrainy. – komentuje 
Przemysław Konopka Vice Prezes Gras Savoye Polska odpowiedzialny za tę 
transakcję. 
 
Jedną z silnych specjalizacji Gras Savoye w Polsce jest obsługa ubezpieczeń 
komunikacyjnych. Za pośrednictwem tej czołowej grupy brokerskiej 
ubezpieczane są samochody największych firm leasingowych, pojazdy 
sprzedawane przez czołowych importerów samochodowych oraz floty 
samochodowe wielu firm transportowych. Dzięki transakcji z Dedal, podobne 
portfolio zyskała ukraińska filia Gras Savoye. 

 
 
Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwszą pozycję w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we 
Francji, a od 2004 w Polsce. Firma Gras Savoye została założona w 1907 w Lille na północy Francji. Obecnie grupa 
Gras Savoye zatrudnia ponad 3600 osób, a jej sieć obejmuje około 100 placówek w różnych częściach świata. 
Grupa działa w Polsce w ramach dwóch spółek  

 Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny  

 Pol-Assistance – spółka serwisowa  

Gras Savoye w Polsce, z 300 osobowym zespołem i obrotami przekraczającymi 130 mln PLN zapewnia obsługę 
wszystkich linii ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności 
cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne produkty usługi takie jak na przykład ubezpieczenia pogodowe czy 
ubezpieczenie budowlane wad ukrytych. Usługi Gras Savoye kierowane są dużych międzynarodowych firm oraz do 
średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Grupa specjalizuje się w szczególności w obsłudze sektora 
budowlanego i nieruchomości, energetycznego, finansowego i motoryzacyjnego oraz podmiotów publicznych. W 
ramach jej struktur istnieje dedykowany departament obsługi klientów francuskich. Grupa świadczy ponadto usługi 
w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, risk manegement, reasekuracji, likwidacji szkód oraz 
assistance.  
Spółki Gras Savoye są sześciokrotną Gazelą Biznesu. Znalazły się również w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes 
oraz otrzymały od Dun&Bradstreet certyfikat Przejrzysta Firma oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. 
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