MIKROBIZNES
PLUS
MIKROBIZNES PLUS
UBEZPIECZENIE MIENIA
RYZYKA

PAKIETY
LIMITY

PODSTAWOWY

MODELOWY

OPTYMALNY

max. 200 000 zł

opcja

obligatoryjnie

obligatoryjnie

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM I RABUNEK

25% lub 50% SU, dla wariantu
PODSTAWOWEGO
200 000 zł

opcja

opcja

obligatoryjnie

SZYBY I INNE PRZEDMIOTY OD STŁUCZENIA

500 zł / 1 000 zł / 2 000 zł

OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE

–

opcja

opcja

DEWASTACJA

–

opcja

opcja

ELEKTRONIKA

–

opcja

opcja

–

opcja

opcja

ZNISZCZENIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH (BEZ WSKAZYWANIA POZIOMU TEMPERATURY)

–

–

opcja

UTRATA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ (POKRYCIE KOSZTÓW STAŁYCH: OPŁAT ZA MEDIA,
CZYNSZU, WYNAGRODZEŃ)

–

–

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

MIENIE POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA (DLA MASZYN,
ŚRODKÓW OBROTOWYCH I ELEKTRONIKI)

10% SU max. 10 000 zł

RYZYKA DODATKOWE
NNW

10 000 zł

ASSISTANCE ZDARZENIOWY
UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
RYZYKA

WARIANT I

WARIANT II

POSIADANIE MIENIA, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

w zakresie

w zakresie

COFNIĘCIE SIĘ CIECZY W SYSTEMACH WODNYCH I KANALIZACYJNYCH

w zakresie

w zakresie

RAŻĄCE NIEDBALSTWO

w zakresie

w zakresie

ORGANIZACJA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ

LIMITY

100% SG

–

w zakresie

SZKODY W MIENIU OTACZAJĄCYM PODCZAS CZYNNOŚCI ZA- I WYŁADUNKOWYCH

–

w zakresie

SZKODY POWSTAŁE PO WYKONANIU PRACY, USŁUGI

–

w zakresie

OC ZA PRODUKT

–

w zakresie

MIENIE W OBRÓBCE, NAPRAWIE POD KONTROLĄ

–

w zakresie

–

w zakresie

–

w zakresie

do 100% SG

–

w zakresie

100% SG

opcja

opcja

100% SG, nie więcej niż
100 000 zł

opcja

opcja

PRZENIESIENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

do 50% SG

POJAZDY NIEPODLEGAJĄCE REJESTRACJI
OC ZAWODU
KLAUZULE UZUPEŁNIAJĄCE OC DZIAŁALNOŚCI
OC NAJEMCY
OC PRACODAWCY
BRANŻE, DZIAŁALNOŚCI I ZAWODY UBEZPIECZANE W PAKIECIE MIKROBIZNES PLUS
DZIAŁALNOŚĆ BIUROWA

biura księgowe, podatkowe, agencje ubezpieczeniowe, biura podróży, infolinie, każda
inna w zakresie posiadania biura

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

bar, bistro, restauracja, lodziarnia, kawiarnia, cukiernia, pizzeria, katering

ZDROWIE I URODA

fryzjer, kosmetyczka, solarium, optyk, trener, instruktor fitness, psycholog, logopeda,
protetyk słuchu, stomatolog, prywatne gabinety lekarskie

USŁUGI

elektryk, hydraulik, parkieciarz, glazurnik, malarz, tapeciarz, szklarz, osoby prowadzące firmy
w zakresie wykańczania wnętrz, murarz, tynkarz, szewc, kaletnik, zegarmistrz, naprawa
i konserwacja sprzętu RTV, AGD, IT, firma sprzątająca, pralnia, zakład pogrzebowy

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

hurtowa i detaliczna, handlowiec pracujący na własny rachunek, akwizytor

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, RZEMIEŚLNICZA

piekarnie, cukiernie, pracownie krawieckie

WOLNE ZAWODY

projektant, architekt, tłumacz, fotograf, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek

MEDIA I IT

informatyk, agencja reklamowa, doradcza, konsultingowa, agencja PR, dziennikarz

OC ZAWODU

nauczyciel, opiekun kolonijny, wychowawca, farmaceuta, trener, instruktor fitness,
kustosz, bibliotekarz, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek
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MIKROBIZNES
PLUS
MIKROBIZNES PLUS to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę posiadanego mienia i odpowiedzialności cywilnej mikroprzedsiębiorcom tj.:
podmiotom posiadającym majątek do 1 000 000 zł,
osiągającym roczny obrót z działalności nieprzekraczający 1 000 000 zł.
Oferta dedykowana dla ponad 150 rodzajów działalności gospodarczej (wg klasyfikacji PKD) możliwych do ubezpieczenia w pakiecie.
Ubezpieczenie w 3 wariantach zakresowych i cenowych:

PODSTAWOWY 		

3

M
 ODELOWY			

O
 PTYMALNY

10

Spośród
ryzyk głównych i
rozszerzeń Klient
ma możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia
dostosowanego do swoich potrzeb.
Dostosuj ochronę do potrzeb Klienta wybierając odpowiedni wariant lub tworząc własną zindywidualizowaną ofertę:

PODSTAWOWY

MODELOWY

OPTYMALNY

Ochrona na wypadek:

Dodatkowo ochrona na wypadek:

Dodatkowo ochrona na wypadek:

p
 ożaru, zalania i innych zdarzeń losowych
k radzieży z włamaniem i rabunku

rabunku gotówki w transporcie, np. podczas
przewozu do banku

d
 ewastacji mienia

s tłuczenia lub pęknięcia szyb i innych szklanych

a
 warii urządzeń chłodniczych, przerwy
w dostawie prądu powodujących zniszczenie

przedmiotów

środków obrotowych – bez ograniczenia

zalania, upadku sprzętu elektronicznego

minimalnej temperatury

obrotowych, a także sprzęcie elektronicznym

działalności (np. pożaru) i jednocześnie

poza miejscem ubezpieczenia

konieczności regulowania stałych zobowiązań

s zkód w urządzeniach, maszynach, w środkach

s zkody powodującej przerwę w prowadzeniu

tj. czynszu, opłat za media, rat leasingowych itp.
– klauzula utraty płynności finansowej

Nie zapomnij o bardzo szerokim zakresie usług w ramach assistance – niezawodne w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach oraz ubezpieczeniu NNW
dla przedsiębiorcy i jego pracowników – dostępne w każdym z wariantów!

BARDZO WAŻNE!

Zaproponuj Klientowi ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – wpisz wysokość sumy gwarancyjnej i w zależności od Jego potrzeb zaproponuj
odpowiedni wariant:

PODSTAWOWY

OPTYMALNY

Przeznaczony dla działalności biurowej:

Przeznaczony dla działalności handlowej,
usługowej lub produkcyjnej. Dodatkowa
ochrona obejmująca OC kontraktową,
a w tym:

O
 C deliktowa
O
 C najemcy

O
 C pracodawcy, jeżeli przedsiębiorca
zatrudnia pracowników

OC za produkt
OC za szkody powstałe po wykonaniu prac
i usług
OC za szkody w rzeczach podlegających obróbce,
naprawie, czyszczeniu itp.
OC za szkody powstałe w związku
OC za szkody spowodowane przez pojazdy
nie podlegające rejestracji

M/S-MB/15

z przeniesieniem chorób zakaźnych
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