
I LUDZIE
FIRMA

Warta Ekstrabiznes Plus
ATUTY PRODUKTU

ATUTY WARTA EKSTRABIZNES PLUS

KLIENT DECYDUJE
O WYBORZE ZAKRESU
UBEZPIECZENIA

Ryzyka do wykupienia osobno. Limity w kompetencjach agenta:
   ogień i inne zdarzenia losowe – do 15 000 000 zł
   mienie od wszystkich ryzyk – do 15 000 000 zł
   kradzież z włamaniem i rabunek – do 15 000 000 zł
   elektronika all risks – do 15 000 000 zł
   cargo (ładunki w transporcie) – do 200 000 zł
   OC działalności gospodarczej – do 2 000 000 zł
   następstwa nieszczęśliwych wypadków – do 50 000 zł

PAKIET KORZYŚCI

Bezpłatny w każdym z trzech wariantów. Składa się z ryzyk:
   automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
   nowe miejsca ubezpieczenia
   przedmioty zabytkowe i dzieła sztuki
   zrzeczenie się prawa do regresu
   koszty rzeczoznawców
   koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego
   koszty akcji ratowniczej
   koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
   koszty poszukiwania przyczyny szkody

WARIANT KOMFORT PLUS
UBEZPIECZENIE 
W FORMULE ALL RISKS

Wariant obejmuje: 
   mienie all risks
   kradzież z włamaniem i rabunek
   dewastacja, graffiti
   szyby i inne przedmioty od stłuczenia
   katastrofa budowlana
   terroryzm, strajki, zamieszki lub rozruchy
   pakiet korzyści (9 klauzul w zakresie wszystkich wariantów)

PRZEPIĘCIA

W każdym z trzech wariantów
Do pełnej wysokości SU majątku od ognia i innych zdarzeń losowych i mienia all risks. Ochrona niezależnie 
od przyczyny gwałtownego wzrostu napięcia w sieci. Przepięcie związane z wyładowaniem atmosferycznym 
objęte jest ochroną w ryzyku „uderzenie pioruna” (bezpośrednie i pośrednie skutki).
Przykład: Uszkodzenie maszyny w wyniku wzrostu napięcia we własnej sieci elektrycznej.

POWÓDŹ W każdym z trzech wariantów
Do pełnej wysokości SU w majątku od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia all risks. Brak okresu karencji.

WIATR I DESZCZ Bez określenia współczynnika siły wiatru i natężenia deszczu.
Przykład: Wiatr spowodował zerwanie części dachu ubezpieczonego budynku.

MIENIE POZA BUDYNKIEM
OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

W każdym z trzech wariantów
Ochrona dla mienia na placu składowym. Bez podlimitu sumy ubezpieczenia.

KOSZTY POSZUKIWANIA 
PRZYCZYNY SZKODY

W każdym z trzech wariantów
Przykład: Pokrycie kosztów ekspertyzy, koszty rozkucia ścian, zdjęcie podwieszanego sufitu.

RAŻĄCE NIEDBALSTWO 
(KLAUZULA REPREZENTANTÓW)

W każdym z trzech wariantów
Przykład: Pracownik podłączył własne niesprawne radio w miejscu pracy, doszło do zwarcia, przepięcia 
i małego pożaru. Uszkodzeniu uległy komputery w biurze.

DEWASTACJA, GRAFFITI Klauzula dotyczy każdego mienia ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia all risks.
Przykład: Nieznani sprawcy wtargnęli na teren hurtowni materiałów budowlanych i zniszczyli składowane mienie.

MIENIE POZA MIEJSCEM 
UBEZPIECZENIA

Ochrona dla maszyn i urządzeń przenośnych, środków obrotowych na terenie RP w miejscu wykonywania usługi. 
Rozszerzenie odpowiedzialności podczas targów i wystaw.
Przykład: Pożar w miejscu wykonywania usługi przez firmę budowlaną. Spaleniu uległy elektronarzędzia.

AWARIA MECHANICZNA
Klauzula zapewnia ochronę parku maszynowego Klienta. Najczęstsze przyczyny awarii: błąd człowieka, awaria 
systemów sterujących, zwarcia, przepięcie, niewłaściwe parametry surowców itp.
Przykład: Awaria systemu sterującego maszyny tnącej w drukarni, w wyniku której uszkodzeniu uległy noże tnące.

KATASTROFA BUDOWLANA Klauzula bezpłatna w wariantach Komfort i Komfort Plus.
Przykład: Zawalenie się sufitu w galerii handlowej.



Warta Ekstrabiznes Plus
ATUTY PRODUKTU

ATUTY WARTA EKSTRABIZNES PLUS

ZEPSUCIE ŚRODKÓW 
OBROTOWYCH

Klauzula rozszerza ochronę środków obrotowych o zdarzenia: awaria i uszkodzenia urządzenia chłodniczego 
oraz przerwy w dostawie prądu. Bez wskazywania minimalnego poziomu temperatury.
Wspólna klauzula dla różnych rodzajów działalności (sklepy, hurtownie, apteki, gabinety lekarskie).
Przykład:  Rozmrożenie się lodów w sklepowej chłodziarce w wyniku awarii urządzenia. Utrata przydatności 

do użycia szczepionek w wyniku braku dostawy prądu i podniesienia temperatury przechowywania. 

KRADZIEŻ ZWYKŁA
Klauzula włącza odpowiedzialność za kradzież zwykłą, tj. bez śladów włamania.
Przykład:  Kradzież klimatyzatora umieszczonego na ścianie budynku na zewnątrz. Kradzież telefonu z biurka 

w godzinach otwarcia biura.

BUDOWLE TYMCZASOWE

Klauzula włącza odpowiedzialność za szkody w budowlach niezwiązanych na stałe z gruntem, np. kioski, 
pawilony, namioty, powłoki pneumatyczne.
Przykład:  Hurtownia budowlana. Część mienia znajduje się w namiocie obok budynku głównego. W wyniku 

pożaru, do którego doszło na dachu budynku głównego, ogień przeniósł się na namiot. Zniszczeniu 
uległy namiot i rury pcv.

POJAZDY UŻYWANE 
PODLEGAJĄCE REJESTRACJI

Klauzula włącza odpowiedzialność za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych używanych, znajdujących się 
w komisach samochodowych, warsztatach samochodowych.
Przykład:  Upadek drzewa na stojący na parkingu przed wjazdem do budynku warsztatu samochód. 

Uszkodzenia: zbita szyba i reflektor.

UBEZPIECZENIE 
ELEKTRONICZNYCH  
TABLIC REKLAMOWYCH

Klauzula rozszerzająca ochronę o kradzież i dewastację ledowych tablic reklamowych.
Przykład:  Chuligani rzucili kamieniem w tablicę reklamową zawieszoną na dachu budynku Klienta. 

Ekran przestał działać.

KOSZTY STAŁE 
DZIAŁALNOŚCI 
I UTRATA ZYSKU

Rozszerza odpowiedzialność o koszty, które Klient musi ponosić w okresie przestoju w prowadzeniu działalności, 
a także zysk, który zostałby wypracowany, gdyby do szkody nie doszło.
Przykład:  Wiatr zerwał dach z restauracji. Klient nie może prowadzić działalności. Ubezpieczenie pokrywa 

koszty stałe: wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, odsetki rat kredytów i dzienne 
świadczenie z tytułu utraty zysku.

APTEKI 
 – UTRATA DOKUMENTÓW
I KOSZTY UTYLIZACJI 

Klauzula uwzględniająca specyfikę tej branży oraz przepisy związane z utylizacją leków.
Przykład:  Pęknięta rura spowodowała zalanie. Zniszczeniu uległy recepty, będące podstawą refundacji z NFZ. 

Zachodzi również konieczność utylizacji leków, które nie są zdatne do użycia.

OC DZIAŁALNOŚCI

Zakres podstawowy – wariant II:
   OC za produkt
   OC za szkody powstałe po wykonaniu usługi

Zakres podstawowy – wariant I i II:
   OC za podwykonawców
   OC za przeniesienie chorób zakaźnych
   rażące niedbalstwo
   szkody wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkowi wspólnoty

Pokrycie retroaktywne – odpowiedzialność za każdą usługę i produkt, jeżeli szkoda ujawni się w okresie ubezpieczenia.

KLAUZULE OC 17 klauzul dających szeroką ochronę przedsiębiorcy.

OC Z TYTUŁU PRZENIESIENIA 
CHORÓB ZAKAŹNYCH

Rozszerzenie bezpłatne w zakresie podstawowym, do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej.
Przykład: Zakażenie paciorkowcem w basenie.

JAZDY PRÓBNE (KL. E) Brak limitu km, do pełnej wysokości limitu klauzuli.

UTRATA MIENIA OSÓB 
TRZECICH (KL. F)

Ochrona pojazdów mechanicznych.
Przykład: Ubezpieczenie komisu, warsztatu samochodowego, parkingu strzeżonego.

ROZSZERZENIE OC 
ZA PRODUKT (KL. J, K, L)

Uzupełnienie ochrony w zakresie OC za produkt, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli usunięcia, zastąpienia 
(Kl. K), która nie jest standardem oferty dla Klienta SME.
Przykład:  Klauzule dla branż produkcyjnych i dystrybutorów produktów, jak również firm trudniących się 

produkcją, dostawą i serwisem maszyn produkcyjnych.

OC APTEKARZA
I TECHNIKA FARMACJI (KL. M)

Dodatkowa ochrona w ramach ubezpieczenia apteki dla zatrudnionych w aptece farmaceutów.
Przykład:  Szkoda spowodowana wydaniem niewłaściwego leku; szkoda spowodowana wadą tzw. 

leku recepturowego przygotowanego przez farmaceutę.

OC CZŁONKÓW ZARZĄDU 
WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWEJ (KL. P)

Uzupełnienie ochrony w ramach ubezpieczenia OC i majątku dla wspólnot mieszkaniowych.
Przykład:  Na skutek błędów w dokumentacji, za której przygotowanie odpowiadał zarząd wspólnoty, 

wspólnota utraciła premię za termomodernizację.

CZYSTE STRATY 
FINANSOWE (KL. R)

Uzupełnienie ochrony poza standard szkód osobowych i rzeczowych.
Przykład:  Na skutek pożaru, decyzją administracyjną wyłączono z eksploatacji cały biurowiec, w związku 

z czym w efekcie braku dostępu do swoich biur najemcy ponieśli straty finansowe.

FRANSZYZY REDUKCYJNE Możliwość wykupienia/zmniejszenia.
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