
Monitorowanie ubezpieczenia
Proaktywna weryfikacja i monitorowanie ubezpieczenia dostawcy

Wstępna kwalifikacja dostawców to ważny pierwszy krok w zarządzaniu ryzykiem łańcucha dostaw. A jeśli coś się stanie? Czy 
Twoi dostawcy są objęci odpowiednią ochroną ubezpieczeniową? Czy mają wystarczające limity polisy? Weryfikacja i 
monitorowanie tych informacji dotyczących wszystkich dostawców może wydawać się niemożliwe. Rozwiązanie do 
monitorowania ubezpieczenia firmy Avetta zmniejsza to obciążenie i zapewnia wgląd w zgodność ubezpieczenia dostawcy.

Wspaniale mieć dostęp do wszystkich informacji ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Możemy z łatwością wysyłać, 
śledzić, dodawać sygnatury czasowe i powiadamiać o alertach, aby mieć pewność, że dane są aktualne, a nasi 
kontrahenci i dostawcy znają nowe zasady. - Justin Gillette, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem, Vertical Limits

Wymagania dotyczące 
ubezpieczenia są przekazywane 
dostawcom za pośrednictwem 
naszej intuicyjnej platformy 
internetowej. 

Dostawcy określają zakres 
ubezpieczenia i przesyłają 
certyfikaty ubezpieczeniowe w 
celu potwierdzenia zgodności.

Avetta weryfikuje zakres 
ubezpieczenia dostawców 
i na bieżąco monitoruje 
wszelkie zmiany.
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Proaktywnie zarządzaj ryzykiem, 
upewniając się, że zarówno firma, 
jak i dostawcy są objęci 
odpowiednim ubezpieczeniem.

Avetta zajmuje się pracochłonnym 
zbieraniem, weryfikacją i 
monitorowaniem ubezpieczeń 
dostawców w celu zapewnienia 
wydajnego procesu zarządzania 
ryzykiem. 

Avetta ma wieloletnie 
doświadczenie w zakresie 
wspierania klientów w zarządzaniu 
zgodnością ubezpieczeń dostawców.

Odkryj luki ubezpieczeniowe 
obecne w łańcuchu dostaw i 
podejmij niezbędne działania, aby 
chronić swoją firmę przed 
niepotrzebnym ryzykiem.

Korzyści



Już dziś umów się na demonstrację pod 
adresem avetta.com/demo 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 
avetta.com/solutions/insurance-monitoring 

Możliwości

Weryfikacja certyfikatów 
ubezpieczeniowych
Certyfikaty ubezpieczeniowe są przesyłane na 
platformę internetową. Następnie specjaliści 
ubezpieczeniowi firmy Avetta weryfikują typy 
ubezpieczeń, limity i wszelkie sformułowania 
niestandardowe według potrzeb. 

Alerty automatyczne
Powiadomienia e-mail są automatycznie wysyłane 
do dostawców przed wygaśnięciem i po wygaśnięciu 
polis ubezpieczeniowych, co umożliwia terminowe 
aktualizowanie i zachowanie zgodności. 

Monitorowanie w czasie 
rzeczywistym
Wszelkie zmiany dotyczące ubezpieczenia 
dostawców są monitorowane i przekazywane 
bezpośrednio do Ciebie. Prezentowane są 
unieważnienia, ograniczenia zakresu i zmiany 
sformułowań. 

Raportowanie ubezpieczenia
Uzyskaj pełny obraz zakresu ubezpieczenia łańcucha 
dostaw. Szybko identyfikuj luki i wprowadzaj 
zmiany, aby proaktywnie ograniczać ryzyko.
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Zobacz monitorowanie 
ubezpieczenia w działaniu


