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Szybki rozwój, skomplikowane regulacje, duża odpowiedzialność i niepowtarzalność
każdego podmiotu – wszystkie te cechy charakteryzują branżę biomedyczną. W dobie
pandemii COVID-19 procesy opracowywania i rejestracją szczepionek, badań klinicznymi
nad lekami czy certyfikacji produktów medycznych stały się gorącym tematem dla mediów i
opinii publicznej. Ujawniło to wiele różnego rodzaju ryzyk, na które narażone są
przedsiębiorstwa działające w tym sektorze.
O gwałtownym rozwoju branży mówiliśmy już przed wybuchem pandemii. Według danych McKinsey &
Company farmaceutyka i biotechnologia zanotowały 232% wzrostu wartości inwestycji w latach 2010-2018.
Firma Chubb od wielu lat nie tylko przygląda się branży, ale i aktywnie ją wspiera – ubezpieczając wiele
małych i dużych firm biomedycznych, reprezentujących różnorodne specjalizacje w ramach sektora.
Jesteśmy świadomi, jak duża odpowiedzialność spoczywa na tych firmach i na jak wiele niestandardowych
rodzajów ryzyka narażona jest ich działalność. Efektem naszych doświadczeń i zarazem odpowiedzią na
specyficzne, aktualne potrzeby branży jest nowe w ofercie Chubb ubezpieczenie Life Science: pakiet, który
można rozbudować zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy i dostosowywać wraz z jej rozwojem.
Ochrona, która zmienia się wraz z firmą
W ramach polisy Life Science oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie ubezpieczenia różnych
rodzajów odpowiedzialności dla firm z branży biomedycznej, niezależnie od ich wielkości, etapu rozwoju czy
lokalizacji podmiotu. Produkt skierowany jest nie tylko do firm farmaceutycznych czy biotechnologicznych.
Charakterystyka Life Science sprawia, że spełni ono również oczekiwania producentów wyrobów
medycznych, stomatologicznych czy weterynaryjnych, a nawet producentów suplementów diety. Naszą
polisę oferujemy także podmiotom współpracującym z firmami z branży biomedycznej, tj. producentom
kontraktowym, organizacjom badawczym czy laboratoriom.
Pakiety Life Science zawierają między innymi m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za
produkty i usługi, a także odpowiedzialność zawodową za błędy i zaniechania lub koszty wycofania produktu
z rynku. Oferta Chubb umożliwia zastosowanie niestandardowych zapisów w umowach – dopasowujemy tym
samym polisę do specyficznych oczekiwań klienta.
Tym co przede wszystkim wyróżnia Life Science jest elastyczność, przejawiająca się w możliwości dowolnej
modyfikacji pakietu, w zależności od zmieniających się potrzeb danego klienta. Na ubezpieczenie Life Science
składa się wiele elementów dopasowanych specyficznie sektora, które odpowiednio dobrane pozwalają nam
podążać z ochroną za rozwojem przedsiębiorstwa. Nie wymagamy ciągłych modyfikacji opisu działalności.
To ważna korzyść dla naszych klientów - nie tylko z perspektywy ewentualnej wypłaty roszczeń, ale i z
powodu oszczędności czasu. Dołożyliśmy też starań, aby zasady i treść naszej polisy były przejrzyste. W
konsekwencji ograniczyliśmy liczbę klauzul ubezpieczeniowych i zadbaliśmy o to, żeby ich zapisy były
czytelne.
Dodatkowa wartość Life Science
Firmy i branże działające w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu narażone są na trudne do
przewidzenia zdarzenia. Chubb daje możliwość włączenia do oferty dodatkowej ochrony od specyficznego
ryzyka danej firmy. Może to być zatem ochrona przed sytuacjami kryzysowymi, wycofaniem produktu,
zapytaniem ze strony organów kontrolnych, czy ochrona danych osobowych oraz praw własności
intelektualnej i reputacji. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość objęcia ubezpieczeniem
odpowiedzialności wielu różnych stron, w tym np. wykonawców i dostawców.

Jako firma ubezpieczeniowa, wspierająca i towarzysząca od wielu lat firmom z branży biomedycznej, wiemy
jak ważna dla naszych partnerów jest kompleksowa i skuteczna ochrona przed ryzykiem. Mamy również
świadomość tego, że w tym sektorze kluczowe jest indywidualne podejście i ciągłe wspieranie naszych
partnerów, w zależności od szybko zmieniających się potrzeb i oczekiwań. Właśnie w tym celu opracowaliśmy
Life Science – rozwiązanie, które podobnie jak branża biomedyczna, ciągle ewoluuje i rozwija się. Wierzymy,
że tylko ciągłe doskonalenie i reagowanie na zmiany pozwolą nam zapewnić naszym partnerom odpowiednią
ochronę.

