
Wszystkie incydenty należy zgłaszać na adres  
claims@chubb.com, a w przypadku incydentu 
wymagającego pomocy w zarządzaniu kryzysowym 
należy skontaktować się z Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (CRM) red24.
CRM zapewnia całodniową pomoc wielojęzycznego 
personelu, który udziela porad i wsparcia lub podejmuje 
odpowiednie reakcje w zależności od sytuacji/incydentu.

Procedura reagowania red24

Wstępne 
zgłoszenie

•  Podaj swoje dane kontaktowe
•  red24 zapyta o szczegóły zdarzenia
•  W miarę możliwości podaj numer 

swojej polisy

W ciągu 
następnej 
godziny

• Konsultanci ds. sytuacji kryzysowej 
red24 dokonają oceny sytuacji 
i podejmą decyzje o ewentualnych 
działaniach 

• Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 
godziny od wstępnego zgłoszenia

Strategia •  Konsultant uzgodni strategię 
postępowania na wczesnych 
etapach potencjalnego zdarzenia

•  red24 będzie utrzymywać kontakt 
z firmą i osobami zaangażowanymi 
w kryzys w celu zapewnienia 
spójnych informacji

Telefon do centrum:
+44 (0)207 741 2094

Co robić w sytuacji kryzysowej?
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Crisis management top tips 

1  
Pre-crisis

Plan: develop a crisis management plan and keep it up to 
date. It will help clarify roles and responsibilities so that 
you don’t waste valuable time working out what to do and 
who to talk to when an incident happens. 

Practice (makes almost perfect!): regularly test your 
crisis manual through simulations, desktop exercises and 
real life scenarios. 

Train: From health and safety to environmental control, 
training is key and you should be able to show you have a 
comprehensive training programme in place.

2 
Crisis   

Don’t panic: rely on your tried and tested crisis plan and  
use your crisis response helpline

  

Najważniejsze wskazówki dotyczące zarządzania kryzysowego

1
Przed zdarzeniem

Planowanie:  Opracuj plan zarządzania kryzysowego i aktualizuj 
go. Pomoże to w sprecyzowaniu ról i obowiązków, abyś nie 
musiał tracić cennego czasu na zastanawianie się, co należy 
zrobić i do kogo się zwrócić, gdy dojdzie do incydentu.
Ćwiczenia (praktyka czyni mistrza!): Regularnie testuj swoje 
instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez 
symulacje oraz ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.
Szkolenia: Szkolenia w zakresie BHP i ochrony środowiska 
są bardzo ważne. Firma powinna móc wykazać wdrożenie 
kompleksowego programu szkoleń.

2
Zdarzenie

Nie panikuj: Polegaj na sprawdzonym i przetestowanym planie 
postępowania w sytuacji kryzysowej i skorzystaj z kryzysowej 
linii pomocy.
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Crisis   

Don’t panic: rely on your tried and tested crisis plan and  
use your crisis response helpline

  

3
W trakcie zdarzenia

Uzyskaj specjalistyczną pomoc i poradę prawną:
Złożoność roszczeń jest często niedoceniana. Przepisy dotyczące 
ochrony środowiska są skomplikowane i różnią się 
w poszczególnych krajach.
Rejestrowanie działań: Notuj wszystkie działania, aby mieć 
dowody na potrzeby audytu wewnętrznego potwierdzające, 
że podjąłeś wszelkie kroki, jakie powinieneś był podjąć w celu 
ograniczenia skutków incydentu.
Komunikacja: Opracuj i zatwierdź komunikaty zewnętrzne 
na wypadek incydentu. Weryfikuj swoją strategię komunikacji 
w miarę pojawiania się nowych informacji. Utrzymuj otwarty 
dialog z agencją ochrony środowiska. Zastanów się, czy Twoje 
decyzje będą publicznie akceptowalne.

Wszelkie treści zawarte w niniejszych materiałach są wyłącznie informacjami ogólnymi. Nie stanowią one indywidualnej porady ani 
rekomendacji żadnego produktu lub usługi dla żadnej osoby fizycznej ani firmy. Pełne warunki zakresu ochrony są zawarte w wydanej 
dokumentacji polisy.
Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą przy ulicy Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, będąca oddziałem 
Chubb European Group SE posiada status dużego przedsiębiorcy.
Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, wpisany 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany 
Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego kodeksu 
ubezpieczeń, zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) 
w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896 176 662 EUR, opłacony w całości.

Jak najszybciej zadzwoń pod numer: +44 (0) 207 741 2094


