
Ograniczanie ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną
dla łańcucha dostaw za pomocą platformy Avetta One

Ochrona łańcuchów dostaw przed prawnymi i finansowymi
konsekwencjami odpowiedzialności ogólnej

O sile organizacji świadczy jej sieć dostawców. Stwierdzenie to jest 
szczególnie prawdziwe, gdy gospodarka światowa idzie naprzód, a 
łańcuchy dostaw ewoluują w odpowiedzi na nią. Postęp ten niesie 
jednak ze sobą ogromną złożoność i nowe czynniki ryzyka, które 
organizacje muszą stale monitorować i ograniczać.

Obecnie od firm wymaga się zarządzania zróżnicowanymi i 
rozproszonymi geograficznie łańcuchami dostaw z wieloma poziomami 
wykonawców i podwykonawców. Ta rozbudowana sieć dostawców 
może być podatna na kilka rodzajów ryzyka w postaci zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa oraz niezgodności z 
zasadami ESG, za które często odpowiedzialność ponosi organizacja 
macierzysta. Chociaż małe i średnie przedsiębiorstwa są bardziej 
narażone na ryzyko odpowiedzialności wynikające z rozbudowanych 
sieci dostawców ze względu na brak widoczności, reperkusje prawne i 
finansowe mogą mieć poważne konsekwencje dla wszystkich organizacji 
we wszystkich branżach.

W sytuacji, gdy 40% firm nie ma pełnej widoczności swojego rozszerzonego łańcucha 
dostaw, ryzyko związane z lukami w zakresie odpowiedzialności ubezpieczeniowej w 
sieci dostawców może stanowić poważny problem.

Zakłócenia w łańcuchach dostaw mogą prowadzić do spadku wyników finansowych 
firmy o 3%, a w niektórych przypadkach nawet więcej.

Czy masz właściwy wgląd w odpowiedzialność związaną z łańcuchem dostaw?
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Avetta One

W Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest unikalny i wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Dlatego też 
wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. A Avetta One to idealne do 
tego narzędzie.

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM). Platforma jest 
wyposażona w wysokiej klasy mechanizm śledzenia „certyfikatów ubezpieczeniowych”, który umożliwia śledzenie 
ubezpieczenia dostawców w czasie rzeczywistym poprzez automatyczne alerty. Gwarantuje to zabezpieczenie przed 
wszelkim ryzykiem związanym z odpowiedzialnością cywilną. Jako kompletny pakiet naszych rozwiązań do 
zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, platforma Avetta One zapewnia kompleksowe rozwiązanie do weryfikacji 
ubezpieczeń, które może pomóc w następujących kwestiach:
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Jedna platforma. Jedno rozwiązanie dla kompleksowego 
ograniczania ryzyka finansowego w łańcuchu dostaw

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

Uzyskiwanie wglądu w łańcuch dostaw

Proaktywnie zarządzaj ryzykiem, upewniając się, że zarówno firma, jak i 
dostawcy są objęci odpowiednim ubezpieczeniem.

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem

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

Ograniczanie złożoności
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Jak to robimy?

Po otrzymaniu certyfikatów ubezpieczeniowych poprzez platformę internetową Avetta 
wykorzystuje technologię i ekspercką wiedzę specjalistów ds. ubezpieczeń, aby zweryfikować typy 
ubezpieczeń, limity i wszelkie sformułowania niestandardowe według potrzeb. Dodatkowo zespół 
ds. obsługi programu klienta Avetta może pomóc klientom w porównaniu ich wymagań z 
najlepszymi praktykami w branży. Eksperci Avetta mają wiedzę na temat klas ubezpieczeń, limitów 
oraz tego, jakie elementy są ustawowo wymagane i powszechne na całym świecie. Ponadto mogą 
zapewnić konsultacje w zakresie konfiguracji wymagań ubezpieczeniowych.

Weryfikacja certyfikatów ubezpieczeniowych

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

Alerty automatyczne

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

Monitorowanie w czasie rzeczywistym 

Uzyskaj pełny obraz zakresu ubezpieczenia łańcucha dostaw. Szybko identyfikuj luki i wprowadzaj 
zmiany, aby proaktywnie ograniczać ryzyko. Klienci mają dostęp do tych informacji poprzez pulpit 
analityczny i raporty oraz mogą filtrować i wycinać dane na wiele różnych sposobów, aby ocenić i 
określić, gdzie mogą istnieć potencjalne ryzyka, jak również obszary niezgodności.

Raporty dotyczące ubezpieczenia
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Historia sukcesu
Firma dostarczająca materiały budowlane (anonimowa)

Monitoring ubezpieczeń (zapewnienie ujednoliconego repozytorium dokumentów ubezpieczeniowych w celu 
łatwej weryfikacji) i zarządzanie pracownikami (uproszczona weryfikacja i obsługa dostępności pracowników)

Dostarczone rozwiązania

• Zapewniona zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i innymi
• Szybkie i rzetelne uwierzytelnianie pracowników
• Wyeliminowanie wąskich gardeł powodowanych przez ochronę przy bramach zakładu

Uzyskane korzyści

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Dowiedz się więcej

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu 
całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

Zarządzanie ryzykiem dla dowolnego dostawcy
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Umów demonstrację już dziś!

Dzięki Avetta One ma się możliwość korzystania z jednej, 
ujednoliconej platformy do oceny wszystkich dostawców, 

obejmującej BHP, rentowność finansową, zrównoważony rozwój i 
ESG, kwalifikacje w zakresie różnorodności, bezpieczeństwo 

cybernetyczne, ryzyko pracownicze i odpowiedzialność.

About Avetta

O firmie Avetta
Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom 
zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy 
największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpiec-
zeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. 
Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych 
branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technolo-
giach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji. 

W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik 
incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodat-
kowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują 
uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na 
usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i 125 
tys. dostawców w ponad 120 krajach.


