Generali, z myślą o firmie
jako kompleksowe ubezpieczenie
sklepów spożywczo-przemysłowych
„Generali z myślą o firmie” to kompleksowa
ochrona dla Przedsiębiorców prowadzących sklepy
spożywczo-przemysłowe oraz drogerie.
Działając w tych branżach Właściciele firm narażeni
są na zwiększone ryzyko kradzieży z włamaniem
środków obrotowych, rabunku, dewastacji
czy zalania lokalu lub pożaru. Te zdarzenia
mogą spowodować zawieszenie działalności lub
nieplanowany wydatek na remont. Dlatego warto
zapewnić sobie ochronę, która daje poczucie
bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia
nieprzewidzianych ryzyk.
W ramach pakietu Generali, z myślą o firmie
oferujemy m.in. ubezpieczenie mienia od
zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej.

Jak zapewnić pełną ochronę
ubezpieczeniową właścicielowi sklepu
spożywczo-przemysłowego?

Do pakietu wybierz:
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
– aby zabezpieczyć takie ryzyka, jak: zalanie, przepięcia,
pożar czy inne zdarzenia losowe,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, w tym wartości pieniężnych,
Ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych
od stłuczenia,
Klauzula związana z ryzykiem dewastacji (klauzula M2),

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
z rozszerzeniem o:
• OC za produkt (klauzula OC1),
• OC najemcy nieruchomości (klauzula OC3).
Ubezpieczenie kradzieży zwykłej maszyn, urządzeń
i wyposażenia, środków obrotowych oraz mienia
osób trzecich wewnątrz budynku/ lokalu (klauzula
M12A) w tym samym miejscu co sklep odzieżowy
na ofercie Generali

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!
• 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.

