UBEZPIECZENIE DLA MAŁEGO BIZNESU

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Sprawdź
na warta.pl

Znajdź nas na Facebooku
wartaPL

CZY MASZ JUŻ POLISĘ NA ŻYCIE
DLA JEDNOOSOBOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW?
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Zabezpieczymy Ciebie oraz Twoich bliskich
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Skorzystaj z kompleksowego i atrakcyjnego
cenowo pakietu, który oferuje szeroki zakres ochrony.

Pomożemy Ci w wyborze
ubezpieczenia najlepiej dopasowanego
do Twoich potrzeb. Zapraszamy!

# J u t r oTo

M/U-SB/0720

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez
TUiR „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia
i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUiR „WARTA” S.A.

BEZPIECZNY
BIZNES

SMARTBIZNES

NA JAKĄ OCHRONĘ MOŻESZ LICZYĆ?
ZAKRES UBEZPIECZENIA MIENIA

Prowadzisz mały biznes. Niejednokrotnie to inwestycja
oszczędności całego życia. Od jej powodzenia zależy przyszłość
Twoja i Twojej rodziny. Nie dopuść do tego, by jeden wypadek
zaprzepaścił Twój sukces, by zmusił Cię do zaczynania od nowa,
a Twoim najbliższym odebrał spokojną przyszłość. Chroń siebie
i swoją firmę z ubezpieczeniem SMARTBIZNES.

CO ZYSKUJESZ, UBEZPIECZAJĄC SWÓJ BIZNES
W WARCIE?

Podstawowy

Elastyczna konstrukcja oferty zapewnia trzy warianty
ubezpieczenia do wyboru: od PODSTAWOWEGO,
zawierającego standardową ochronę, po wariant
OPTYMALNY – skrojony na miarę dla Twojej firmy.
We wszystkich wariantach ochrona dopasowana jest
do specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności.
Ty decydujesz, jak szerokiej ochrony potrzebujesz.

ELASTYCZNOŚĆ
Jeśli szukasz jeszcze czegoś innego – możesz stworzyć
własny idealny pakiet, modelując zaproponowane
rozwiązania. My doradzimy, ale to Ty zdecydujesz,
co dla Ciebie jest najważniejsze.

opcja
ZAKRES UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PAKIET MYJNIA
Dedykowany
przedsiębiorcom
prowadzącym
bezdotykowe myjnie
samoobsługowe łącznie
z automatami wrzutowymi

PAKIET FOOD TRUCK
Możliwość ubezpieczenia
wnętrza food trucka
łącznie z maszynami
i urządzeniami

opcja

OC dobrowolne zawodu

opcja

OPTYMALNY
PODSTAWOWY OC
deliktowa
OC deliktowa i kontraktowa

OC w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem
działalności
OC z tytułu cofnięcia się cieczy w systemach
w zakresie
wodno-kanalizacyjnych
OC z tytułu rażącego niedbalstwa
OC za szkody w mieniu otaczającym w czasie prac
załadunkowych i wyładunkowych
OC za szkody w związku z organizowaniem imprez
OC za szkody związane z wadliwością produktu
wprowadzonego do obrotu
OC za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie w efekcie uszkodzenia lub zniszczenia
–
rzeczy ruchomych wskutek obróbki, naprawy,
czyszczenia, transportu, kontroli
OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych
OC za szkody wyrządzone przez pojazdy
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
OC za szkody w związku z używaniem lasera
w działalności gabinetu kosmetycznego
KLAUZULE UZUPEŁNIAJĄCE OC DZIAŁALNOŚCI
OC najemcy
opcja
OC pracodawcy
OC rozszerzona odpowiedzialność
–

DEDYKOWANE PAKIETY
PAKIET PRZEDSIĘBIORCA
Najszerszy pakiet, dający
możliwość ubezpieczenia
różnych działalności

Optymalny

Ubezpieczenie mienia od wszystkich
obligatoryjnie obligatoryjnie
ryzyk
obligatoryjnie
Ubezpieczenie mienia od kradzieży
opcja
z włamaniem i rabunku
Oszklenie od stłuczenia
opcja
Dewastacja
Awaria sprzętu elektronicznego
–
opcja
Mobilne użytkowanie
Awaria chłodni
–
Utrata płynności finansowej
RYZYKA DODATKOWE
Ubezpieczenie następstw
opcja
opcja
opcja
nieszczęśliwych wypadków
Świadczenia pracodawcy
opcja
opcja
opcja
(pod warunkiem włączenia do ochrony NNW)
Assistance

OCHRONĘ ODPOWIADAJĄCĄ
SPECYFICE BRANŻY

Modelowy

w zakresie

opcja

 ersonel pedagogiczno-wychowawczy (np. nauczyciel, pedagog,
p
wychowawca)
osoby związane ze sportem (np. trener sportowy, instruktor
sportowy)
osoby związane z kulturą (np. przewodnik turystyczny, pilot
wycieczek, kustosz muzealny)
praktykanci w zakresie szkód wyrządzonych pracodawcy
pracownicy biurowi
personel kosmetyczno-fryzjerski
aptekarz lub technik farmacji, w tym w zakresie wydawania leków
i sporządzania leków recepturowych

