JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE

Doszło do szkody –
wezwij pomoc assistance
Zgłoszenie szkody telefonicznie,
e-mailem lub przez internet
Ocena szkody
Wypłata odszkodowania

SKONTAKTUJ SIĘ Z AGENTEM

BEZPIECZNY
BIZNES
Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw

Ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu niniejszego
ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca
umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Bezpieczny Biznes zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 158/2018 z dn. 11.12.2018 r. oraz
ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 187/2015
z dn. 1.12.2015 r. wraz z aneksem nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej
zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 155/2018 z dn. 11.12.2018 r., w których znajdziesz
postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz
warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych. Są one dostępne u agenta ubezpieczeniowego
Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez
Allianz przewiduje górną odpowiedzialność Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, jak
również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również
skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261,
NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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Z NAMI SKORZYSTASZ
Ubezpieczenie opracowaliśmy tak,
by jedną umową można było objąć
wszystkie składniki majątku Twojej
firmy: budynki i lokale, nakłady inwestycyjne oraz maszyny, urządzenia
i wyposażenie, w tym stacjonarny
i przenośny sprzęt elektroniczny.
Dodatkowo zakres ochrony możesz
rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
rzeczowe i osobowe w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą.
Możesz skorzystać z:
• pomocy specjalistów (np. ślusarza,
hydraulika, szklarza) w ramach Biznes Assistance,
• konsultacji z prawnikiem w ramach
Asysty Prawnej.

Warianty

Pełny

Allianz Bezpieczny Biznes to ubezpieczenie
stworzone dla małych i średnich
przedsiębiorstw, które możesz swobodnie
dopasować do specyfiki swojej branży.

WYBIERZ WARIANT I TO, CO CI POTRZEBNE

Rozszerzony

WIELE
DODATKOWYCH
MOŻLIWOŚCI

Podstawowy

3 WARIANTY

Pożar, uderzenie pioruna, eksplozja,
implozja, upadek lub uderzenie statku
powietrznego

✓

✓

✓

Uderzenie pojazdu mechanicznego,
uderzenie falą dźwiękową, trzęsienie ziemi,
obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina,
dym i sadza

✓

✓

✓

✓

✓

Ryzyka

Wiatr, grad, deszcz, napór śniegu i lodu,
pękanie mrozowe, zalanie, upadek drzew
i budowli, katastrofa budowlana
Jakiekolwiek inne zdarzenia, o ile nie
zostały wyłączone w ogólnych warunkach
ubezpieczenia

✓

Koszty dodatkowe, w tym: poszukiwanie
i usunięcie przyczyn powstania awarii
w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
i grzewczych, uprzątnięcie
pozostałości po szkodzie, koszty
transportu na najbliższe możliwe
składowisko lub do miejsca czasowego
przechowywania, koszty osuszania.

✓

✓

✓

Powódź

+/-

+/-

+/-

Przepięcie

+/-

+/-

+/-

Wandalizm

+/-

+/-

+/-

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

+/-

+/-

+/-

Biznes Assistance (o ile ubezpieczono
jakiekolwiek mienie ruchome)

✓

✓

✓

Asysta Prawna

+/-

+/-

+/-

Kradzież z włamaniem, rabunek

+/-

+/-

+/-

Sprzęt elektroniczny

+/-

+/-

+/-

Mienie w transporcie

+/-

+/-

+/-

Szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą i posiadanym mieniem
(OC przedsiębiorcy)

+/-

+/-

+/-

+/- – za opłatą dodatkowej składki

