Generali, z myślą o firmie
jako kompleksowe ubezpieczenie
dla aptek i punktów aptecznych
Prowadzenie apteki i wykonywanie zawodu farmaceuty
wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Sprzedaż lub
przygotowywanie leków recepturowych niesie ze sobą
ryzyko, np. pomyłkowego wydania innego leku niż
ten, który został przepisany przez lekarza, co może
spowodować pogorszenie stanu zdrowia chorego.
Szkody powstałe na skutek niedbałego wykonania
usługi często wiążą się z odpowiedzialnością
finansową wobec Klienta.
Pakiet Generali, z myślą o firmie zapewnia ochronę
przed skutkami roszczeń Klientów związanych
z błędnym przygotowaniem leków recepturowych lub
wydaniem niewłaściwego czy przeterminowanego leku.

Jak zapewnić pełną
ochronę ubezpieczeniową
właścicielowi apteki?
Do pakietu wybierz:
Wysokie sumy gwarancyjne
– aby skutecznie zabezpieczyć szkody osobowe,
OC za produkt (klauzula OC1),
OC aptekarza i technika farmaceuty
• włączenie szkód wynikających m.in. z wydania
niewłaściwego leku,
• nawet 25 000 zł odszkodowania, w przypadku poniesienia
strat finansowych w wyniku utraty dokumentów (recept)
niezbędnych do refundacji leków

Klauzulę zepsucia (klauzula M3) – pozwala:
• zabezpieczyć przechowywane w chłodziarkach leki
lub szczepionki,
• uzyskać zwrot kosztów ich utylizacji do 5 000 zł,
Ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych
od stłuczenia
– w aptece stłuczeniu mogą ulec nie tylko witryny, ale również
gabloty, w których przechowywane są leki.

Co wyróżnia ofertę Generali?
W ramach pakietu Generali, z myślą o firmie ubezpieczamy również prywatne dochody (klauzula M7)
– na wypadek straty finansowej poniesionej w wyniku przerwy w prowadzeniu działalności.
W ubezpieczeniu pożaru i innych zdarzeń losowych:
• nie stosujemy zasady proporcji:
– wypłacamy należne odszkodowanie, nawet w sytuacji, kiedy wartość majątku przyjętego
do ubezpieczenia była zaniżona. Jest to szczególnie ważne przy dużych szkodach!
• w ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia zapewniamy ochronę na wypadek:
pękania rur, przepięć, katastrofy budowlanej.

SPRAWDŹ
naszą ofertę!

Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i jest skierowany wyłącznie do Agentów ubezpieczeniowych oraz Współpracowników Agentów ubezpieczeniowych Generali
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ma on wyłącznie charakter
szkoleniowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane,
jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw „Generali, z myślą o firmie”, przekazywanych
Klientowi przed objęciem ochroną ubezpieczeniową.

