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Z

apewnienie bezpieczeństwa działalności hotelowej wymaga od właścicieli
obiektów szeregu działań prewencyjnych, stałego monitorowania i zabezpieczania bieżących ryzyk, przy jednoczesnym
zapewnieniu kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.
W wielu przypadkach ubezpieczenie posiadane przez hotele jest niekompletne i niedopasowane do realnych potrzeb danego
obiektu. W większości sytuacji przyczyną jest
niewłaściwe skonstruowana umowa ubezpieczenia czy też niezrozumienie jej zapisów.
Jak skonstruować dobry program ubezpieczenia działalności hotelowej i które ryzyka
ubezpieczyć? W pierwszej kolejności należy
właściwie zabezpieczyć ryzyka związane
z posiadaniem lub użytkowaniem mienia oraz
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odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności. W kolejnym etapie warto
pomyśleć o zabezpieczeniu ryzyk sprzeniewierzenia, danych osobowych i innych specyficznych ryzyk towarzyszących działalności
hotelowej.

Ubezpieczenie mienia – ryzyka
wewnętrzne i zewnętrzne
Posiadanie czy też użytkowanie nieruchomości jest dla każdego hotelarza wartością
nadrzędną. Zapewnienie należytej ochrony
temu dobru jest zatem naturalne. Powszechne
są rozmaite zabezpieczenia techniczne zapobiegające pożarom, przepięciom, zalaniom
etc. Udoskonalane są także procedury postępowania w sytuacji zagrożenia. Poza ryzykami zewnętrznymi nie można zapominać

o ryzykach wewnętrznych. Maszyny i urządzenia czy sprzęt elektroniczny często ulegają awarii (niekoniecznie ze starości). Często
również to nie sprzęt jest najważniejszy, ale
utracone z komputerów dane, których odtworzenie jest wielokrotnie warte więcej niż sam
uszkodzony nośnik.
Mimo naszych najszczerszych chęci są
sytuacje, którym nie jesteśmy w stanie zapobiec. Tutaj uzupełnieniem podjętych przez
przedsiębiorcę działań prewencyjnych jest
polisa obejmująca swym zakresem niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenia
losowe.
Rynek ubezpieczeniowy pełen jest rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim branżom. Należy jednak pamiętać, że
hotelarstwo, m.in. z uwagi na liczbę odwiewww.e-hotelarz.pl
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Prowadzący działalność hotelarską koncentrują się przed wszystkim na zapewnieniu wysokiego poziomu sprzedaży oraz jakości obsługi klienta. Chcąc wyróżnić się na rynku dbają o wysoki poziom usługi
i inwestują w produkt, często jednak zapominając o tym, że branża hotelarska niesie za sobą szereg
ryzyk codziennej działalności, które niezabezpieczone w odpowiedni sposób mogą zagrozić stabilności dalszego funkcjonowania prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

dzających gości, jest szczególnie narażone na
szkody w mieniu i wypracowane już gotowe
produkty ubezpieczeniowe nie zawsze mogą
spełnić oczekiwania zainteresowanych.

Ubezpieczenie przerw
w działalności – business
interruption
Ubezpieczenie przerw w działalności zwane
również ubezpieczeniem utraty zysku najczęściej połączone jest z ubezpieczeniem mienia,
jako jego dopełnienie. Pewne jest, że w wyniku pożaru, który strawił część hotelu, przedsiębiorca, poza kosztami odbudowy, w bezpośrednim następstwie szkody majątkowej
będzie ponosił również dodatkowe koszty
związane np. z wynagrodzeniami pracowników,
którym cały czas trzeba płacić pensje, opłatami licencyjnymi oraz przewidzianym zyskiem.
Tutaj pomocną dłoń może podać ubezpieczyciel, w którego interesie jest również
minimalizacja strat ubezpieczonego oraz jak
najszybszy jego powrót do normalnej działalności operacyjnej.
Zatem dobrze skonstruowana polisa mienia
pokryje koszty odbudowy po szkodzie pożarowej, polisa ubezpieczenia przerw w działalności pokryje utratę zysku w wyniku powstania pożaru.

Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
W ostatnich latach świadomość prawna
Polaków ulegała znacznemu poszerzeniu.
Głównie za sprawą mediów oraz „kancelarii
odszkodowawczych”, które na stałe zadomowiły się na polskim rynku. Któż z nas nie
słyszał o milionowych odszkodowaniach
wypłacanych przez międzynarodowe koncerny, nawet w przypadku kontrowersyjnych
zdarzeń? A kto pomyślał, że to może spotkać
również i jego? Pomijając kwestie zasadności
kierowanych do hotelu roszczeń, ich liczba
z każdym rokiem systematycznie wzrasta.
Zdarza się również, że ich wartość może
zachwiać płynnością finansową właściciela
hotelu czy też znacznie wpłynąć na dalsze
funkcjonowanie obiektu.
Właściwe skonstruowana polisa OC jest
niewątpliwie korzystna dla wszystkich, którzy
nie chcą toczyć długoletnich sądowych batalii oraz ponosić kosztów ewentualnych
odszkodowań z własnej kieszeni. W takich
sytuacjach to ubezpieczyciel gwarantuje
szybkie i bezstronne przeprowadzanie proce-
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W wielu przypadkach
ubezpieczenie posiadane
przez hotele jest niekompletne i niedopasowane
do realnych potrzeb danego obiektu. W większości
sytuacji przyczyną jest
niewłaściwe skonstruowana umowa ubezpieczenia czy też niezrozumienie jej zapisów
su likwidacji szkody, jak również wypłatę
odszkodowania, które odpowiadać będzie
rynkowym oraz sądowym praktykom.

Samemu czy w grupie?
Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia prowadzącego hotel byłoby ubezpieczenie
„od wszystkiego”.
Niestety takie ubezpieczenie nie istnieje.
Nawet zakładając teoretyczną możliwość
skonstruowania takiego produktu dochodzimy
do wniosku, że jego cena wielokrotnie przewyższałaby potencjalne korzyści.

Cóż zatem począć?
Pojedyncze hotele dysponują niestety
ograniczoną znajomością tematu oraz siłą
przebicia, aby we własnym zakresie wypra-

agent ubezpieczeniowy, który z definicji reprezentuje zakład ubezpieczeń.
Podmioty wchodzące w skład dużych grup
hotelowych oraz powiązane z nimi na zasadach
franczyzy mogą otrzymać jako niewątpliwy
benefit możliwość skorzystania z globalnej
oferty uwzględniającej najlepsze standardy.
Programy ubezpieczeniowe międzynarodowych sieci hotelarskich posiadają bardzo
szeroki zakres ubezpieczenia, uwzględniający
specyficzne ryzyka związane z prowadzeniem
hotelu i szeroką, różnorodną ofertą usług
dodatkowych. Globalne umowy ubezpieczenia
zawierają szczegółowe i specjalistyczne klauzule ubezpieczeniowe uwzględniające ryzyka
typowe dla branży hotelarskiej. Dzięki doświadczeniu i historii szkodowej wielu obiektów,
sieci dysponują wiedzą i doświadczeniem,
pozwalającym udoskonalić zakres polisy
i uszczegółowić zapisy tak, aby odpowiadała
ona w każdym, nawet niestandardowym
wypadku.
Globalne programy ubezpieczenia charakteryzują się również wysokimi sumami
ubezpieczenia czy też limitami na poszczególne ryzyka. Pozwalają one na uzyskanie bardzo
korzystnych warunków cenowych poprzez
wykorzystanie efektu skali. Dzięki regularnym
audytom ubezpieczeniowym i know-how
w postaci rekomendacji i zaleceń właściciele
hoteli mogą poprawić standard istniejących
w firmach zabezpieczeń i udoskonalić prewencję ryzyk.
Oczywiście, wybór optymalnych metod
w zakresie zarządzania ryzykiem leży zawsze
po stronie przedsiębiorcy. Z całą pewnością

Hotelarstwo, m.in. z uwagi na liczbę odwiedzających
gości, jest szczególnie narażone na szkody w mieniu i wypracowane już gotowe produkty ubezpieczeniowe nie zawsze mogą spełnić oczekiwania
zainteresowanych
cować model ubezpieczenia w pełni zabezpieczający potrzeby oraz akceptowalny od
strony finansowej. Pewnym rozwiązaniem
może być tutaj skorzystanie z usług wykwalikowanego pośrednika ubezpieczeniowego
(brokera), któremu poza wyborem odpowiednich rozwiązań możemy również powierzyć
obsługę oraz nadzór nad procesem likwidacji
szkód. Takich możliwości nie ma na pewno

należy jednak stwierdzić, iż dobrowolne ubezpieczenie prowadzonej działalności jest
korzystne nie tylko dla samego zainteresowanego, ale również ma istotne znaczenie dla
jego klientów oraz kontrahentów. •
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