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INFORMACJA PRASOWA 

 

Gras Savoye Polska otwiera oddział na Ukrainie 

 

Filia największej francuskiej grupy brokerskiej - Gras Savoye otworzyła zagraniczny 

oddział na Ukrainie. Nowa ukraińska placówka wpisuje się w strategię rozwoju grupy 

Gras Savoye i jest kolejnym potwierdzeniem podstawowej wartości grupy – „ być 

blisko Klienta”.  

Oddział Ukraiński jest jedną ze 100 placówek, jakimi dysponuje Gras Savoye w 

Europie, Azji i Afryce. W samej tylko Polsce, Gras Savoye posiada trzy lokalizacje w 

Warszawie oraz cztery odziały: w Katowicach, w Krakowie, Poznaniu oraz we 

Wrocławiu. Ponadto dzięki dobrze rozbudowanej sieci podmiotów współpracujących 

posiada też reprezentantów we wszystkich dużych miastach w Polsce oraz w 120 krajach na całym 

świecie. 

Prezesem ukraińskiego oddziału został Alexander Konopka a Dyrektorem Zarządzającym Viacheslav 

Karpus – ukraiński manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej i 

finansowo-ubezpieczeniowej. 

Ukraiński oddział Gras Savoye zajmie się przede wszystkim pośrednictwem i 

obsługą w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych głównie na rzecz 

importerów samochodowych. – W Polsce wypracowaliśmy bardzo efektywne 

modele dystrybucji ubezpieczeń dla importerów samochodowych, firm 

leasingowych i banków. Rynek ukraiński jest wciąż jeszcze rynkiem 

dojrzewającym, który nie osiągnął saturacji w zakresie produktów 

ubezpieczeniowych dla tych sektorów. Potencjał jest tu spory. 

Zdecydowaliśmy się na otwarcie nowego oddziału również dlatego, że mamy 

do zaoferowania odpowiednie narzędzia – proste w implementacji i obsłudze 

oraz efektywne. Wypracowaliśmy je w Polsce obsługując licznych importerów samochodowych i 

instytucje finansowe. Ich prostota i funkcjonalności już przekonały kilku ukraińskich klientów. Z jednej 

strony jesteśmy inicjatorami tego pomysłu, z drugiej zaś – zważywszy na zainteresowanie 

ukraińskiego rynku naszymi usługami - jesteśmy „skazani” na kontynuację, a nawet intensyfikację 

działalności na Ukrainie. – mówi Alexander Konopka, Prezes Zarządu Gras Savoye Polska. 



Komunikat prasowy Gras Savoye Polska,8 lutego 2012 

Ważnym atutem Gras Savoye Ukraina, będzie wypracowany w Polsce i na innych rynkach 

europejskich know-how oraz współpraca z dostawcami produktów ubezpieczeniowych z wielu 

krajów europejskich. Już teraz aranżowane są dla rynku ukraińskiego programy z udziałem 

podmiotów ubezpieczeniowych z Europy Zachodniej. Pomimo sporej różnicy w cenach ubezpieczeń 

komunikacyjnych między Ukrainą a krajami Europy Zachodniej, rynek zachodnioeuropejski posiada 

dużo bogatszą ofertę produktową, co czyni go atrakcyjnym. Będzie to zapewne jeden z ważniejszych 

kierunków rozwoju Gras Savoye Ukraina.  

 

 

Gras Savoye to grupa brokerska działająca w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji. Została założona we 

Francji w 1907 roku. W Polsce Gras Savoye obecna jest od równo 20 lat. Właśnie w 1992 roku weszła 

na Polski rynek. Aktualnie sama tylko polska filia Gras Savoye osiąga obroty przekraczające 130 mln 

PLN, plasuje rocznie ponad 700 mln składki w zakresie różnych linii ubezpieczeniowych i zatrudnia 

około 300 osób.  
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Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwszą pozycję w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a od 2004 

w Polsce. Firma Gras Savoye została założona w 1907 w Lille na północy Francji. Obecnie grupa Gras Savoye zatrudnia ponad 3600 

osób, a jej sieć obejmuje sieć około 100 placówek w różnych częściach świata. 

Grupa działa w Polsce w ramach dwóch spółek  

 Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny  

 Pol-Assistance – spółka serwisowa  

Gras Savoye w Polsce, z 300 osobowym zespołem i obrotami przekraczającymi 130 mln PLN zapewnia obsługę wszystkich linii 

ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, osobowe oraz 

specjalistyczne produkty usługi takie jak na przykład ubezpieczenia pogodowe czy ubezpieczenie budowlane wad ukrytych. Usługi 

Gras Savoye kierowane są dużych międzynarodowych firm oraz do średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Grupa 

specjalizuje się w szczególności w obsłudze sektora budowlanego i nieruchomości, energetycznego, finansowego i 

motoryzacyjnego oraz podmiotów publicznych. W ramach jej struktur istnieje dedykowany departament obsługi klientów 

francuskich. Grupa świadczy ponadto usługi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, risk manegement, 

reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance.  

Spółki Gras Savoye są sześciokrotną Gazelą Biznesu. Znalazły się również w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes oraz otrzymały 

od Dun&Bradstreet certyfikat Przejrzysta Firma oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. 


