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27-letnie
doświadczenie

firma wyłącznie
z polskim 
kapitałem

wiodący broker 
ubezpieczeniowy

w Polsce

od 1994 r.
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Pracujemy zgodnie z wdrożoną  i potwierdzoną certyfikatem wystawionym przez 

TUV NORD CERT GmbH & Co. KG
normą jakości DIN EN ISO 9001.

Wprowadziliśmy normę ISO 27001 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

DOŚWIADCZENIE I ZABEZPIECZENIE

Zezwolenie PUNU
nr 4208/97 z dnia 24-07-1997 r.

Zezwolenie Ministra 
Finansów

nr 475 z dnia 31-05-1994 r. 
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LICENCJONOWANYCH
BROKERÓW

>160
ZATRUDNIENI

UMOWA
O PRACĘ

>260
ZATRUDNIENI

1 270
UMOWA 
ZLECENIE

ZATRUDNIENI

100 krajów
16 000 brokerów ubezpieczeniowych
380 firm brokerskich

MENTOR W LICZBACH

SZCZECIN

MENTOR UKRAINA

BYDGOSZCZ

TORUŃ

WARSZAWAPOZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

RZESZÓW

ŁÓDŹ
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SUMA GWARANCYJNA 
OC BROKERA

100
MLN €

LIKWIDOWANYCH 
SZKÓD ROCZNIE

14 000
PONAD

OBSŁUGIWANYCH 
KLIENTÓW

2 000
PONAD

RADCÓW 
PRAWNYCH

14

www.mentor.plMENTOR W LICZBACH
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Marek Kaliszek
PREZES ZARZĄDU

Sławomir Kuffel
WICEPREZES ZARZĄDU

www.mentor.pl
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ubezpieczenia 
majątkowe, na życie, 
specjalistyczne

prowadzenie
negocjacji
z ubezpieczycielami

autorskie narzędzia informatyczne 

organizacja przetargów

pośredniczenie
w zawieraniu

umów ubezpieczenia

ocena i zarządzanie ryzykiem

OBSZARY DZIAŁANIA

usługi szkoleniowe i seminaria 

likwidacja szkód,
procedury 
windykacyjne



www.mentor.plKOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG

Ubezpieczenia
Finansowe

Ubezpieczenia
Grupowe

Ubezpieczenia
Budowlano-
Montażowe

Współpraca
z Zagranicą

Ubezpieczenia
Klientów 

Korporacyjnych

Ubezpieczenia
Cybernetyczne

Ubezpieczenia
Rynku Sportu

Ubezpieczenia
Lotnicze

Ubezpieczenia
Gospodarki
Odpadami

Ubezpieczenia
Komunikacyjne

Ubezpieczenia
Medyczne

Biuro 
Zamówień

Publicznych

Ubezpieczenia
Klientów 

Strategicznych

Ubezpieczenia
Rolnicze

Likwidacja 
Szkód

Ubezpieczenia
Turystyczne

Biuro Produktów
Masowych

i Affinity

Programy 
Emerytalne
i Kapitałowe

Ubezpieczenia
D&O

Obsługa
Ubezpieczeń

Kompleksowe
Benefity

Pracownicze
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Obsługujemy:

instytucje 
państwowe 

i pozarządowe
branża

budowlana
firmy produkcyjne

i handlowe
placówki służby 

zdrowia

branża
chemiczna

branża 
transportowa
oraz kolejowa

branża
medialna

branża 
energetyczna 
i gazownicza
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Grupowe ubezpieczenia na życie o charakterze 
rodzinnym i ochronnym

Grupowe ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Grupowe ubezpieczeni o charakterze kapitałowym

Pracownicze Programy Emerytalne

Programy ubezpieczeń zdrowotnych

Przygotowujemy na zlecenie naszych Klientów:

Ponad 500 000 pracowników
Kilkanaście ogólnopolskich 

programów
Lider segmentu ubezpieczeń 

grupowych

GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Grupowe ubezpieczenie na życie

Kompleksowe programy benefitowe



www.mentor.plUBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie zdrowotne

przegląd rynku

opracowanie programu 
ubezpieczenia 
zdrowotnego

sporządzanie analiz

negocjacjeklient



www.mentor.plBIURO PROGRAMÓW EMERYTALNYCH I KAPITAŁOWYCH #OFERTA

ekspert w Radzie 
Dialogu 

Społecznego

organizacja konferencji, 
szkoleń i webinariów

z tematyki oszczędzania 
z celem emerytalnym

analiza dostępnych 
na rynku produktów 

emerytalnych  

ponad
100 uruchomionych 

Pracowniczych 
Programów 

Emerytalnych

ponad
2000 Klientów
w zakresie PPK

partnerskie relacje 
ze związkami 
zawodowymi

uczestnictwo
w radzie ds. PPK

przy
Polskim Funduszu 

Rozwoju

wypracowane 
instrukcje 

postępowania, 
wzory 

dokumentacji
PPK i PPE

Biuro Programów Emerytalnych i Kapitałowych
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Ryzyka Finansowe

ubezpieczenie

należności 
handlowych

ubezpieczenie

kosztów
wycofania 
produktów

z rynku

ubezpieczenie

sprzeniewierzenia
ubezpieczenie

odpowiedzialności 
wynikającej

z emisji papierów 
wartościowych
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Zamówienia Publiczne

doradztwo
związane z 
przygotowaniem 
postępowania

przygotowanie
kompletnej 
dokumentacji 
przetargowej

reprezentowanie 
Klienta
w postępowaniach 
przed Krajową Izbą 
Odwoławczą i Sądem 
Okręgowym

szkolenia
z zakresu prawa 
zamówień publicznych 
organizowanych przez 
BZP Mentor S.A. 
(bezpłatne dla Klientów 
Mentor S.A.)

konsultacje
z zakresu zamówień 
publicznych

prowadzenie 
postępowania
przez Mentor S.A. jako 
pełnomocnika



www.mentor.plUBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE #D&O #CYBERRYZYKA 

ubezpieczenie członków władz spółki
(D&O)

skierowane dla:

członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, 
prokurentów, dyrektorów, managerów, głównego 

księgowego, innych pracowników pełniących funkcje 
nadzorcze

ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych
(ProCyberRisk)

zapewnia ochronę
na wypadek incydentu cybernetycznego, np.:

• włamania do systemu komputerowego,
• ataku hakerskiego,

• wycieku danych wrażliwych,
• zainstalowania złośliwego oprogramowania.
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programy

ubezpieczeń majątku 
firm budowlanych, 

projektowych, 
inżynierskich

mechanizmy kontroli 
/ racjonalizacji 

kosztów ubezpieczeń 
inwestycji

programy

ubezpieczeń 
inwestycji 

budowlanych 
/ montażowych

analizy / audyty polis 
ubezpieczenia 

inwestycji 

programy
ubezpieczeń mienia 

związanego 
z procesem budowy / 

montażu 
(sprzętu, maszyn 
budowlanych)

poszukiwanie 
nietypowych pokryć 
ubezpieczeniowych, 

w tym na rynkach 
zagranicznych 

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE #BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Ubezpieczenia Budowlano - Montażowe

weryfikacja 
odmownych decyzji

odszkodowawczych 
Ubezpieczycieli

kosztorysy 
ubezpieczeniowe

dla projektów 
inwestycyjnych

szkolenia z zakresu 
ubezpieczeń 
budowlano-

montażowych, 
ubezpieczeń OC

(w tym GTPL, PI), zmian 
w zakresie regulacji prawnych,

regulacji FIDIC 

W ramach Grupy Mentor
zapewniamy dodatkowe usługi 

w zakresie m.in.:
oceny stanu technicznego 

i monitoringu otoczenia placu budowy,

inwentaryzacji przed / powykonawczej,

prowadzenia nadzorów przyrodniczych. 
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KLIENT
ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ
zgłoszenie szkody

przekazanie zweryfikowanych decyzji decyzja w sprawie szkody

zgłoszenie szkody

LIKWIDACJA SZKÓD

Likwidacja Szkód

Szybkie i wygodne
zgłaszanie szkód w Panelu Klienta.
Zapewnia Klientom stały dostęp do informacji, obejmujących m.in. 
liczbę szkód i wartość wypłaconych odszkodowań. 
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BROKERÓW

16 000
PONAD

FIRM
BROKERSKICH

380
PONAD

DZIAŁAMY GLOBALNIE

na całym świecie
jesteśmy w stanie zadbać

o interesy Klientów

KRAJÓW

100
PONAD

https://wbnglobal.com/index.html
http://www.aesis-network.com/
https://winginsurance.com/en
https://www.unisonsteadfast.com/
https://www.renomia-ep.com/
https://international.verspieren.com/
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MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA

Biuro Współpracy z Zagranicą

rozpoznanie potrzeb 
Klienta 

w Polsce i za granicą, 
pomoc dla  zagranicznych 

inwestorów w Polsce

obsługa programów 
międzynarodowych, 

uzupełnienie zakresu 
pokrycia programu 

międzynarodowego, 
zapewnienie pełnego 

pokrycia zgodnie 
z lokalnymi wymogami

rozpoznanie rynków 
zagranicznych 

w zakresie pozyskania 
ofert ubezpieczenia

tworzenie i wdrażanie 
programów 

międzynarodowych

wsparcie przy uzyskaniu

wypłaty odszkodowań 
oraz w trakcie likwidacji 

szkód w Polsce 
i za granicą
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program stworzony
dla szpitali w celu 

budowania mechanizmów 
zarządzania ryzykiem,

jego zalety:

oszczędności finansowe – obniżenie składki ubezpieczeniowej

podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych

poprawa relacji z pacjentami oraz personelem – program szkoleń

wiedza personelu w zakresie formalno-prawnym – program szkoleń,
algorytm postępowania

PROGRAMY AUTORSKIE #MEDRISK
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• Panel Klienta  - wgląd w umowy ubezpieczenia, prowadzenie 
i monitorowanie procesu likwidacji szkód

• Portale dedykowane  do obsługi danego Klienta

• kontrola nad wszystkimi aspektami związanymi z ubezpieczeniami

• wygodny i szybki dostęp on-line

• darmowe narzędzia dostępne w ramach obsługi brokerskiej

Innowacyjne i autorskie 
rozwiązania informatyczne 

Mentor S.A.

SYSTEMY INFORMATYCZNE – PANEL KLIENTA

Windows / Linux

MacOS / iOS

systemy mobilne
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MRC – Mentor Risk Control
aplikacja do audytów bezpieczeństwa 

• systematyczna weryfikacja stanu bezpieczeństwa 
i przestrzegania wprowadzonych procedur

• raportowanie wyników kontroli do wskazanych osób 

• dopasowana indywidualnie do potrzeb Klienta

• powiadomienia o zbliżających się przeglądach  

• kontrola prac pożarowo niebezpiecznych

Łatwy i szybki dostęp
z poziomu tabletu
oraz indywidulany login i hasło

SYSTEMY INFORMATYCZNE – MRC

poprawa 
bezpieczeństwa 

w zakładzie
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Wsparcie dla kadrConsulting,
Doradztwo

Audyt benefitów,
Badanie potrzeb

Serwis brokerski

Badanie skuteczności

Spójny program
benefitowy

Konkurs ofert

Wdrożenie

Nadzór

Strategia

Aktualności z rynku, 
edukacja

Mentor Benefit - na czym polega usługa?

MENTOR BENEFIT 
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Tytuł

Ambasador
Polskiej Gospodarki
2019, 2020 i 2021

Tytuł

Dobra Firma

2021
w kategorii 

„Najlepszy Pracodawca”

Tytuł

Gazele Biznesu

2016

Tytuł

Pracodawca
Pomorza i Kujaw

2016, 2017

Medal 
Europejski

2018
za usługę „ProCyberRisk”

do ochrony danych 
osobowych

Medal
Europejski

2017
za program „Zarządzanie 

Ryzykiem Jednostek 
Samorządu Terytorialnego”

Medal
Europejski

2016
za program „MedRisk”



www.mentor.plwww.mentor.plDZIAŁALNOŚC CSR I SPONSORING

działalność 
charytatywna

Współpraca z wieloma ośrodkami 
pomocy społecznej.

promowanie 
sportu

Wsparcie młodych, łyżwiarskich 
talentów, współorganizacja zawodów 
międzynarodowych, wsparcie klubu 

sportowego MKS Axel, lodowisko 
Mentor Sport.

otoczenie 
społeczne

Współpraca z Galerią 
i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości 

Dziecka w Toruniu.
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Mentor Consulting
sp. z o.o.

Profesjonalne usługi w zakresie oceny 
stanu technicznego i monitoringu 

otoczenia placu budowy oraz oceny 
ryzyka przy realizowanych 

przedsięwzięciach budowlanych
i montażowych.

Mentor Ukraina
sp. z o.o.

Rozbudowana sieć sprzedaży 
ubezpieczeń majątkowych 
(ubezpieczenia OC, Casco, 

nieruchomości, LS, etc.), obsługuje 
podmioty lokujące inwestycje na 

rynku wschodnim.

W GRUPIE SIŁA
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Mentor RE
sp. z o.o.

Broker reasekuracyjny, pośrednictwo 
w zawieraniu umów reasekuracyjnych

z zakładami ubezpieczeń.

Mentor Business &Travel
Insurance sp. z o.o.

Współpraca z podmiotami działającymi
w branży turystycznej w zakresie 

ubezpieczeń organizatorów turystyki, 
ubezpieczenia OC, ochrony prawnej, 

sprzeniewierzenia, programów 
przeznaczonych dla biur podróży.

MedRisk
sp. z o.o.

Spółka ekspercka, która zakresem 
swojego działania obejmuje 

organizację i rozwój programu 
zarządzania ryzykiem dla podmiotów 

leczniczych.
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dziękujemy
za uwagę

MENTOR S.A. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń  | tel. +48 56 669 33 00  | fax +48 669 33 04  | mentor@mentor.pl

:)


