
Małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby �zyczne prowadzące działalność, osoby �zyczne nieprowadzące działalności, ale posiadające majątek służący do prowadzenia działalności, ponadto jednostki samorządu 
terytorialnego, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, związki itp.
Mienie należące do Ubezpieczonego (środki trwałe, środki obrotowe, wartości pieniężne, niskocenne składniki majątku), mienie należące do osób trzecich, mienie należące do pracowników.
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego.
Życie i zdrowie (następstwa nieszczęśliwych wypadków) osób ubezpieczonych.
Pomoc w razie awarii, zajścia wypadku ubezpieczeniowego, usługi informacyjne (assistance).

Dla kogo?

Przedmiot
ubezpieczenia

Rodzaje
ubezpieczeń
do wyboru
przez Klienta

Zakres ubezpieczenia: ogień, deszcz nawalny, wybuch, upadek statku powietrznego, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna (w tym przepięcia powstałe
na skutek wyładowań), zalanie (np. przez opady, osoby trzecie, pęknięcia rur, z nieszczelnego akwarium, ze sprzętu AGD), dym, sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, 
huragan (15m/s), lawina, napór śniegu lub lodu, osuwanie się ziemi, pękanie mrozowe, trzęsienie ziemi, upadek przedmiotów, uderzenie pojazdu (także własnego), 
zapadanie się ziemi, powódź (jako ryzyko dodatkowe), przepięcie (jako ryzyko dodatkowe).

Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rozbój, rozbój w czasie transportu (wartości pieniężne), kradzież zwykła (jako ryzyko dodatkowe). 

Zakres ubezpieczenia: szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie sprzętu elektronicznego (np. ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rozbój, 
błąd ludzki, nieostrożność, przepięcia, wady produkcyjne i inne niewyłączone zdarzenia). Powódź jako ryzyko dodatkowe. Dane i zewnętrzne nośniki danych jako ryzyko dodatkowe.

Alternatywnie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rozboju.
Zakres ubezpieczenia: szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia (np. zdarzenia losowe objęte ochroną w ubezpieczeniu mienia od ognia i zdarzeń 
losowych, kradzież z włamaniem i rozbój, a także inne zdarzenia niewyłączone w OWU). Powódź jako ryzyko dodatkowe.

Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa m.in. za pojazdy niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia, działania podwykonawcy, szkody w trakcie 
podróży służbowych, prace ziemne, skutki zalań, zatrucia pokarmowe. Możliwość dodatkowego rozszerzenia o szereg klauzul. Klauzule dodatkowe:
1. Ubezpieczenie OC za szkody powstałe na terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii,
    Norwegii, Islandii.
2. Ubezpieczenie OC za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat �nansowych.
3. Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu
    Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu.
4. Ubezpieczenie OC pracodawcy.
5. Ubezpieczenie OC w pojazdach mechanicznych pracowników.
6. Ubezpieczenie OC najemcy ruchomości.
7. Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości.
8. Ubezpieczenie OC za emisję substancji niebezpiecznych.
9. Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem imprezy
    (nie dotyczy imprez masowych).
10. Ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach przechowywanych, pod dozorem
      lub kontrolą.

11. Ubezpieczenie OC za szkody w pojazdach mechanicznych przechowywanych,
      pod dozorem lub kontrolą.
12. Ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot 
      wykonania usługi.
13. Ubezpieczenie OC za produkt.
14. Ubezpieczenie OC za szkody poniesione przez producenta produktu �nalnego
      wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub innej formy dalszej obróbki
       wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego.
15. Ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach ruchomych wytworzonych lub poddanych
      obróbce przy pomocy wadliwych maszyn lub urządzeń.
16. Ubezpieczenie kosztów poniesionych przez osoby trzecie w celu zlokalizowania,
      usunięcia wadliwego produktu oraz zastąpienia go produktem wolnym od wad.
17. Ubezpieczenie OC spółdzielni mieszkaniowej.
18. Ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenie mienia od ognia 
i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem i rozboju

Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie mienia 
od wszystkich ryzyk (all risks)

Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz skutki zawału serca i udaru mózgu.
Czas ochrony do wyboru przez klienta: praca i droga do/z pracy lub 24 godziny na dobę, na całym świecie. 
Brak ograniczenia wiekowego, odpowiedzialność za śmierć – 100% sumy ubezpieczenia.
Możliwość ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych.

Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków

O�ce assistance – pomoc specjalistów na wypadek awarii lub wypadku ubezpieczeniowego (ślusarz, elektryk, hydraulik, murarz, malarz, szklarz, dekarz, technik urządzeń 
grzewczych, specjalista od systemów alarmowych, informatyk, specjalista od naprawy sprzętu biurowego).
Medical assistance – pomoc w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku w związku z czynnościami służbowymi (wizyta lekarza, pielęgniarki, dostawa leków, transport 
medyczny, opieka po hospitalizacji, koszt zastępstwa służbowego pracownika).
Usługi informacyjne – infolinia prawna, infolinia gospodarcza, infolinia o sieci usługodawców, eko-infolinia.

Assistance

Ubezpieczenie mienia 
w transporcie krajowym (cargo)

UBEZPIECZENIE BIZNES PAKIET

Zakres ubezpieczenia: zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, powódź, ogień, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, upadek przedmiotu na środek 
transportu, wybuch, osunięcie i zapadanie się ziemi) lub alternatywnie: wszystkie ryzyka (szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, utracie ubezpieczonego mienia). 
Ubezpieczone może być również mienie nienależące do Ubezpieczającego, ale u niego zakupione i przewożone usługowo do jego klienta. Mienie ubezpieczone jest na terenie RP 
od chwili rozpoczęcia załadunku, podczas transportu, aż do momentu zakończenia rozładunku, a także podczas przejściowego składowania na trasie przewozu (do 10 dni).
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UBEZPIECZENIE BIZNES PAKIET
1. Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie.
2. Ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieganie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów.
3. Usunięcie szkód powstałych podczas akcji ratowniczej.
4. Usunięcie szkód powstałych wskutek skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną.
5. Poszukiwanie przyczyn szkody – limit 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20.000 zł.
6. Naprawa zniszczonych - przy dokonaniu lub usiłowaniu kradzieży - zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20.000 zł.
7. Wynagrodzenie rzeczoznawców.

Koszty objęte
ochroną
w ramach sumy
ubezpieczenia/
sumy
gwarancyjnej

Franszyza redukcyjna: 300 zł (niektóre ryzyka mają ustaloną inną wysokość franszyzy redukcyjnej). Istnieje możliwość całkowitego zniesienia franszyzy.Franszyza 

1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji.
2. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych.
3. Klauzula ubezpieczenia dokumentów służących do prowadzenia działalności.
4. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych.
5. Klauzula ubezpieczenia endoskopów.
6. Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej.
7. Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk.
8. Klauzula ubezpieczenia maszyn lub urządzeń od awarii.
9. Klauzula ubezpieczenia maszyn lub urządzeń od szkód elektrycznych.
10. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia.
11. Klauzula ubezpieczenia pękania mrozowego (dotyczy urządzeń na zewnątrz budynków).
12. Klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego.
13. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do uruchomienia.

15. Klauzula ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
16. Klauzula ubezpieczenia strajków i rozruchów.
17. Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych od szkód powstałych wskutek zepsucia.
18. Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu.
19. Klauzula ubezpieczenia ryzyka wandalizmu.
20. Klauzula ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.
21. Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.
22. Klauzula ubezpieczenia zestawów NMR (rezonansu magnetycznego).
23. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności.
24. Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców.
25. Klauzula ubezpieczenia zewnętrznych elementów budynku, budowli.
26. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.
27. Klauzula ubezpieczenia NNW członków ochotniczych straży pożarnych.

1. Elastyczny produkt (możliwość stosowania różnego rodzaju klauzul dodatkowych).
2. Możliwość objęcia ochroną mienia służącego do prowadzenia działalności, a należącego do osób �zycznych.
3. Wysoki limit dla kosztów poszukiwania przyczyny szkody.
4. Klauzula reprezentantów w treści OWU.
5. Zniesienie zasady proporcji dla szkód poniżej 10.000 zł oraz przy niedoubezpieczeniu nieprzekraczającym
    20% sumy ubezpieczenia – w treści OWU.
6. Zniesienie zasady proporcji przy ubezpieczeniu majątku osób �zycznych nieprowadzących działalności.
7. Konkurencyjna de�nicja huraganu – 15 m/s. Odpowiedzialność również za szkody wyrządzone 
    przez przedmioty niesione przez huragan.
8. Konkurencyjna de�nicja dymu i sadzy (również dym i sadza spoza miejsca ubezpieczenia).
9. Konkurencyjna de�nicja ryzyka uderzenia pojazdu (również pojazd należący do Ubezpieczonego).
10. Ryzyko pękania mrozowego urządzeń wewnątrz budynku, budowli  –  jako zdarzenie losowe
      w zakresie OWU. Limit – do 50.000 zł.
11. Ryzyko przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna standardowo w zakresie ubezpieczenia
      (de�nicja uderzenia pioruna) do pełnych sum ubezpieczenia.
12. Odpowiedzialność za gra�ti do 5.000 zł przy klauzuli wandalizmu.
13. W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk odpowiedzialność za przepięcia (limit 100.000 zł), za kradzież
       i rozbój mienia (10%  sumy  ubezpieczenia), za stłuczenie szyb (do 100.000 zł), za szkody na skutek
      wandalizmu (do 100.000 zł, w tym gra�ti do 5.000 zł).

14. Ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej, w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – bez konieczności
      rozszerzania zakresu ubezpieczenia. Limit – 5.000 zł.
15. W ubezpieczeniu NNW odpowiedzialność również za skutki zawału serca i udaru mózgu w zakresie
      ubezpieczenia, odpowiedzialność za śmierć – 100% sumy ubezpieczenia.
16. W ubezpieczeniu NNW wysoka suma ubezpieczenia, brak klasy�kacji ryzyk, brak ograniczenia wiekowego.
17. W ubezpieczeniu mienia w transporcie wysoki limit na środek transportu, ochrona w standardzie z załadunkiem
      i wyładunkiem.
18. Ryzyko rozmrożenia i zepsucia towarów na skutek awarii urządzeń chłodzących, braku dopływu prądu, 
      zdarzeń losowych. 
19. Korzystna dla Klienta ocena ryzyka powodziowego (historia 10 lat szkodowości w miejscu/ach ubezpieczenia). 
20. Szeroki zakres podstawowy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
21. W ubezpieczeniu OC odpowiedzialność za eksport pośredni poza granicami RP.
22. Niska składka minimalna z polisy – 150 zł.
23. Brak karencji dla ryzyka powodzi przy kontynuacji ubezpieczenia oraz przy przenoszeniu ubezpieczenia
      z innego zakładu ubezpieczeń.
24. Tary�kacja w oparciu o historię szkodową z innych zakładów ubezpieczeń na podstawie zaświadczeń 
      oraz oświadczeń.
25. Możliwość zniesienia franszyzy redukcyjnej – dotyczy wszystkich ubezpieczeń bez wyjątków.

Klauzule
dodatkowe
do ubezpieczenia
mienia

Zalety
ubezpieczenia

Zniżki: brak szkód (również w innych zakładach ubezpieczeń), nowy klient, kontynuacja ubezpieczenia, jednorazowa opłata składki, liczba zawartych ubezpieczeń w ramach pakietu.

Zwyżki: szkodowość, zniesienie franszyzy redukcyjnej, II klasa palności (w tym płyta warstwowa), ryzyko powodzi (bezszkodowe 10 lat w miejscu ubezpieczenia – 5%, 1 szkoda w ciągu 10 lat – 50%).
Taryfa
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