
ATUTY PRODUKTU

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 RISK – do 15 000 000 zł
  Cargo (ładunki w transporcie, także w wariancie ALL RISK) – do 500 000 zł
  OC działalności gospodarczej – do 5 000 000 zł
  Następstwa nieszczęśliwych wypadków – do 50 000 zł

PAKIET KORZYŚCI MIENIE

Bezpłatny w każdym z trzech wariantów. Składa się z ryzyk:
  Koszty akcji ratowniczej 
  Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie 
  Koszty rzeczoznawców 
  Koszty pracy w godzinach nadliczbowych
  Koszty poszukiwania przyczyn szkody
  Koszty odtworzenia dokumentacji
  Zrzeczenie się prawa do regresu
  Automatyczne pokrycie nowych inwestycji 
  Automatyczne pokrycie w nowym miejscu ubezpieczenia
  Drobne prace remontowe lub montażowe

ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAŻOWE 
I PĘKANIE WSKUTEK MROZU Bezpłatnie w każdym z trzech wariantów

WARIANT KOMFORT PLUS 
UBEZPIECZENIE W FORMULE ALL RISK

Wariant obejmuje:
  Mienie ALL RISK
  Kradzież z włamaniem i rabunek
  Dewastacja, graffiti
  Szyby i inne przedmioty od stłuczenia
  Katastrofa budowlana
  Terroryzm, strajki, zamieszki lub rozruchy

PRZEPIĘCIA

W każdym z trzech wariantów
Do pełnej wysokości SU majątku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia ALL RISK. Ochrona niezależnie  
od przyczyny gwałtownego wzrostu napięcia w sieci. Przepięcie związane z wyładowaniem atmosferycznym objęte jest 
ochroną w ryzyku „uderzenie pioruna” (skutki bezpośrednie i pośrednie).
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 RISK. Brak okresu karencji.

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, rozkucia ścian, zdjęcia podwieszanego sufitu.

RAŻĄCE NIEDBALSTWO
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 RISK.
Przykład: Nieznani sprawcy wtargnęli na teren hurtowni materiałów budowlanych i zniszczyli składowane mienie.

MIENIE POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Ochrona 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 serwisanta AGD. Spaleniu uległy narzędzia.
KLAUZULA MOBILNOŚCI

AWARIA MECHANICZNA ORAZ 
ELEKTRYCZNA

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 do produkcji łożysk, w wyniku której uszkodzeniu uległy elementy tej 
maszyny.
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ZEPSUCIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Klauzula rozszerza ochronę środków obrotowych o zdarzenia: awaria i uszkodzenia urządzenia chłodniczego oraz przerwy 
w dostawie prądu. Bez wskazywania minimalnego i maksymalnego 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 się temperatury przechowywania.

KRADZIEŻ ZWYKŁA
Klauzula włącza odpowiedzialność za kradzież zwykłą, tj. bez śladów włamania.
Przykład: Kradzież siłowników z bramy. Kradzież ubrań w sklepie.

BUDOWLE TYMCZASOWE

Klauzula włącza odpowiedzialność za szkody w budowlach niezwiązanych na stałe z gruntem, np. kioskach, pawilonach, 
namiotach, powłokach pneumatycznych.
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 uległ namiot i rury PCV.

POJAZDY UŻYWANE PODLEGAJĄCE
REJESTRACJI

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

KOSZTY STAŁE DZIAŁALNOŚCI
I UTRATA ZYSKU

Rozszerza odpowiedzialność o koszty, które klient musi ponosić w okresie przestoju w prowadzeniu działalności, a także  
o 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

Przykład: Pęknięta rura spowodowała zalanie. Zniszczeniu uległy recepty, będące podstawą refundacji z NFZ.
Zachodzi również konieczność utylizacji leków, które nie są zdatne do użycia.
W ramach pakietu korzyści – w cenie standardowego zakresu.

AUTOMATY WRZUTOWE
Możliwość ubezpieczenia automatów vendingowych oraz automatów do wydawania i rozmieniania pieniędzy.
Przykład: W hostelu doszło do włamania do automatu ze słodyczami i kradzieży monet.

MASZYNY BUDOWLANE (CPM) Ubezpieczenia maszyn lub urządzeń służących do wykonywania usług budowlano-montażowych, zarówno w lokalizacji 
Ubezpieczającego, jak i na placach budów, w zakresie od wszystkich ryzyk.

OC DZIAŁALNOŚCI I PAKIET KORZYŚCI

Zakres podstawowy – KOMFORT:
  OC za produkt
  OC za szkody powstałe po wykonaniu usługi
  związane z przygotowaniem leków przez farmaceutę (OC farmaceuty)
  w związku z używaniem w działalności lasera w gabinecie kosmetycznym

Zakres podstawowy – STANDARD I KOMFORT:
  spowodowane rażącym niedbalstwem
  wodno-kanalizacyjne
  powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych
  w pojazdach pracowników
  w związku z czynnościami załadunku lub wyładunku
  spowodowane przez pojazdy wolnobieżne
  związane z organizacją imprezy
  wyrządzone przez podwykonawców (OC podwykonawcy)

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

OC Z TYTUŁU PRZENIESIENIA CHORÓB 
ZAKAŹNYCH

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

JAZDY PRÓBNE (KL. 3 OC) Brak limitu kilometrów, do pełnej wysokości limitu klauzuli.
UTRATA MIENIA OSÓB TRZECICH 
POŁĄCZONA Z KLAUZULĄ MIENIA 
PRZECHOWYWANEGO I W OBRÓBCE, 
NAPRAWIE (KL. 3 OC)

Przykład: Obligatoryjna przy ubezpieczeniu warsztatów, parkingów, szatni, magazynów.

ROZSZERZENIE OC
ZA PRODUKT (KL. 10, 11, 12 OC)

Uzupełnienie ochrony w zakresie OC za produkt, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli usunięcia, zastąpienia  
(KL. 11 OC), 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.

UBEZPIECZENIE WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWEJ

Szkody osobowe lub szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim (rozumianym też jako członkowie wspólnoty)  
w związku z posiadaniem i zarządzaniem mieniem należącym do wspólnoty oraz odpowiedzialność cywilna członków 
zarządu wspólnoty mieszkaniowej za czyste straty finansowe poniesione przez wspólnotę mieszkaniową wskutek działania  
lub zaniechania członka zarządu w zakresie sprawowanej przez niego funkcji. 
Przykład: Na skutek błędów w dokumentacji, za której przygotowanie odpowiadał zarząd wspólnoty, wspólnota utraciła 
premię za termomodernizację.
Klauzula dodawana automatycznie po wpisaniu PKD wspólnoty mieszkaniowej.

CZYSTE STRATY
FINANSOWE (KL. 13 OC)

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.

UBEZPIECZENIE NNW

Możliwość objęcia ochroną pracodawcy i jego pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Krótka tabela najczęstszych urazów – szybka ścieżka wypłaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu to brak konieczności oceny 
stopnia skomplikowania urazu.
Przykład: Zwichnięcie stawu kolanowego (przy SU 10 000 zł – 4% uszczerbku) – 400 zł. 

UBEZPIECZENIE NNW – ryzyka 
dodatkowe

Wybierając Wariant 3, klient ma możliwość rozszerzenia ochrony z zakresu podstawowego o co najmniej jedno ryzyko 
dodatkowe – czasowa niezdolność do pracy, leczenie szpitalne czy koszty leczenia.

KLAUZULA BEZPIECZNY KLIENT/GOŚĆ Możliwość objęcia ochroną osób przebywających w lokalizacji prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności, tj. gości 
hotelowych, klientów restauracji, członków wspólnoty mieszkaniowej.

FRANSZYZY REDUKCYJNE Możliwość wykupienia/zmniejszenia.

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW
utracone korzyści w związku z nieobecnością pracownika spowodowaną NW

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC 
pominięcie klauzul dodatkowych

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE
  wyrównanie sum ubezpieczenia
  błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia 
  akceptacja istniejących zabezpieczeń 
  brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia


