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Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 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” z 1 października 2017 r, przekazywanych
klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie
www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B,
02-676 Warszawa.
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UBEZPIECZENIE
MAJĄTKU

Ubezpieczenie dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
Generali, z myślą o firmie

Karta Zalet

UBEZPIECZENIE DOM I RODZINA

Zadbaj o swoją firmę z Generali

Nieprzewidziane zdarzenia
mogą pokrzyżować Twoje plany.
Dlatego pomyśl o zabezpieczeniu
przed poniesieniem strat.
Aby ułatwić Ci prowadzenie biznesu,
proponujemy ubezpieczenie
Generali, z myślą o firmie.

Ubezpieczenie firmy
od zdarzeń losowych
— Chronisz majątek firmy – bez potrzeby rozszerzenia ochrony
o klauzule. W zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń
losowych są:
 ubezpieczenie ryzyka przepięcia,
 ubezpieczenie pękania rur,
 ubezpieczenie katastrofy budowlanej.
— Możesz ubezpieczyć budynek już na etapie jego budowy.
— Jesteś chroniony na wypadek szkód wyrządzonych przez
zwierzęta (z wyłączeniem kretów, dzików, ptaków, owadów
i zwierząt będących własnością osób objętych ubezpieczeniem
lub osób bliskich).

Generali, z myślą o firmie
to kompleksowe ubezpieczenie dla:
— Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
— Osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
ale posiadają budynki lub lokale na wynajem.

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:
— Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk,
— Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, czyli oparte na katalogu
ryzyk wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ochrona z tytułu
odpowiedzialności cywilnej

Zasada proporcji
Nie stosujemy zasady proporcji.
Oznacza to, że możesz otrzymać odszkodowanie do wysokości
sumy ubezpieczenia nawet wtedy, gdy wartość mienia była
zaniżona. Jest to szczególnie ważne przy dużych szkodach.

Co jeszcze oferuje Generali,
z myślą o firmie?
— Automatyczne ubezpieczenie nowej lokalizacji
w ramach posiadanej polisy w ciągu pierwszych
30 dni jej funkcjonowania.
— Automatyczne ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych
poza lokalem firmy, w miejscu wykonywania zlecenia.
— Możliwość ubezpieczenia prywatnych dochodów właściciela
firmy – oferta dla osób fizycznych prowadzących działalność
i spółek cywilnych.

— W związku z prowadzeniem firmy i posiadaniem
przez nią majątku – zabezpieczenie przed roszczeniami
osób trzecich.
— Również w przypadku usług wykonywanych poza granicami
Polski: na obszarze Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii
oraz Norwegii.

Miałeś wypadek lub zapomniałeś
zarezerwować bilet lotniczy
na ważne spotkanie?
Skorzystaj z Assistance dla firm:
— assistance dla firm z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w ramach której udzielamy pomocy technicznej,
pomocy medycznej, usługi concierge i usług informacyjnych;
— zorganizujemy i pokryjemy koszty przyjazdu specjalisty
właściwego ze względu na rodzaj zdarzenia, np. hydraulika,
elektryka, konserwatora klimatyzacji itp.;
— zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarza pierwszego
kontaktu w przypadku nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczającego lub jego
pracownika;
— zorganizujemy podróż służbową w kraju i zagranicą, w zakresie
rezerwacji w hotelu lub rezerwacji biletów lotniczych a także
zorganizujemy wynajem samochodu wskazanej klasy i marki
z opcją podstawienia;
— udzielamy pomocy w przypadku problemów technicznych
dotyczących sprzętu biurowego, oprogramowania oraz
podajemy dane teleadresowych specjalistów np. agencji
reklamowych, drukarni oraz agencji eventowych itp.

Potrzebujesz konsultacji prawnej
lub nie rozumiesz zawiłości pisma,
które otrzymałeś? Skontaktuj się
ze specjalistą z Centrum Informacji
Prawnej. W ramach telefonicznej asysty
prawnej udzielamy:

CZY WIESZ, ŻE…
Nieoczekiwane sytuacje
mogą się zdarzyć nie tylko Tobie?

— konsultacji prawnych, informacji o obowiązujących
procedurach sądowych oraz o kosztach prowadzenia
sporów prawnych;
— podajemy dane teleadresowe właściwych miejscowo instytucji,
np. kancelarii prawnych, prokuratury oraz – przesyłamy na
życzenie klienta wzory umów powszechnego obrotu, np.
sprzedaży, pożyczki, darowizny.

OC zabezpieczy Cię w sytuacjach, gdy Twój
Klient ulegnie wypadkowi przy używaniu produktu
zakupionego w Twoim sklepie. W takiej sytuacji
to Generali może wypłacić odszkodowanie.

Możesz dopasować ubezpieczenie do potrzeb
Twojej firmy, dzięki możliwości rozszerzenia umowy.

Klauzule dodatkowe
— Powiększamy zakres ubezpieczenia o szereg klauzul dodatkowych.
— Dzięki klauzulom możesz włączyć do ochrony urządzenia
zamontowane na zewnątrz budynku, mienie w czasie targów
i wystaw oraz zabezpieczyć firmę na wypadek dewastacji, graffiti.

Zapraszamy do kontaktu!
Nasi Specjaliści są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Potrzebujesz wsparcia/pomocy,
zadzwoń pod numer:

913 913 9131

Jeden numer – wszystkie sprawy!
1 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

