ČO MÔŽE BYŤ POISTENÉ:
HNUTEĽNÉ VECI (vo vašom vlastníctve alebo vo vlastníctve tretej osoby)
• výrobné a prevádzkové zariadenia
• zásoby
• hnuteľné veci obvykle umiestnené alebo používané mimo budovy
• cennosti a umelecké predmety

Hlásenie poistnej udalosti:
Infolinka 0800 122 222,
www.allianzsp.sk/poistne-udalosti
Hlásenie
poistnej udalosti:
Infolinka +421 2 50 122 222
NONSTOP asistenčná služba:
www.allianzsp.sk/poistne-udalosti
Allianz Assistance +421 2 205 70 168
NONSTOP asistenčná služba:
Allianz Assistance +421 2 50 122 222

POISTENIE PODNIKATEĽOV

MOJE
PODNIKANIE

BUDOVA
• budova, hala alebo stavba (vrátane stavebných
súčastí, technických, energetických zariadení
a technológií, vonkajšie schodiská a prípojky,
markízy, pergoly, antény, klimatizačné zariadenia,
solárne panely a pod.)
• vedľajšia stavba (stavba postavená na základe
stavebného povolenia, drobná stavba ohlásená
stavebnému úradu a pod. a nachádza sa v mieste
poistenia)
• stavebné úpravy (zrealizované na vlastné náklady
v prenajatých priestoroch)

PRERUŠENIE PREVÁDZKY kryje škodu, ktorá vznikla
počas doby trvania poistenia prerušením alebo obmedzením prevádzky spôsobenej poisteným rizikom.
Komplexné informácie o tomto poistení nájdete
na našej internetovej stránke v dokumente
MOJE PODNIKANIE – SPRIEVODCA POISTENÍM.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka +421 2 50 122 222
facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s
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ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
• vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú
vadným výrobkom (škoda na zdraví/na veci spôsobená inej osobe/poškodenému pri vykonávaní
poistenej podnikateľskej činnosti, dodanými výrobkami, poskytnutými službami)
• zodpovednosť za škodu spôsobenú únikom
znečisťujúcich látok (škoda spôsobená inej osobe/
poškodenému v dôsledku náhodného úniku
znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou, vadným výrobkom, resp. poskytnutými
službami)

Komplexné poistenie
pre živnostníkov a malé firmy

KOMPLEXNÉ POISTENIE MOJE PODNIKANIE POSKYTUJE
ROZSAH POISTNEJ OCHRANY PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK.
Poistná ochrana môže zahŕňať škody na vašom majetku, škody, ktoré spôsobíte inej osobe v súvislosti
s vaším podnikaním ako aj doplnkové služby.

NÁZOV KRYTIA

COMFORT

POISTNÁ OCHRANA JE DOSTUPNÁ V 4 BALÍKOCH:
• Balík COMFORT so základným krytím,
• Balík PLUS s rozšíreným krytím,
• Balík EXTRA s komplexným krytím,
• Balík MAX s najširším krytím.
Poistenie sa vzťahuje iba na riziká zahrnuté v balíku,
pre ktorý sa rozhodnete.

PLUS

EXTRA

MAX

Lorem ipsum
consetetur

20%

POPIS KRYTIA

FLEXA

Kryje škody spôsobené požiarom, dymom, bleskom, explóziou, implóziou, pádom lietadla, rázovou vlnou
a nárazom vozidla.

ŽIVEL

Kryje škody v dôsledku živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, krupobitie,
atmosférické zrážky, zosuv pôdy, ťarcha snehu, lavína, výbuch sopky a pád predmetov).

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Kryje škodu, ktorá vznikla počas doby trvania poistenia prerušením alebo obmedzením vašej prevádzky
v dôsledku rizika, krytého vo vami vybranom balíku.

VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU

Kryje vašu zodpovednosť za škodu (škodu na zdraví, škodu na veci) spôsobenú inej osobe/poškodenému pri
vykonávaní vašej poistenej podnikateľskej činnosti, vami dodanými výrobkami a vami poskytnutými
službami.

POISTENÉ NÁKLADY

Kryje vaše náklady, ktoré boli vyvolané poistnou udalosťou a zároveň kryje náklady na odvrátenie
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie jej následkov (napr. odstránenie, vyčistenie,
vysušenie poistených vecí alebo stavebných súčastí, odvoz sutiny na najbližšiu skládku).

ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ)

Asistenčné služby v prípade technickej havárie, zablokovaných dverí alebo iné urgentné asistenčné služby.

VODOVODNÉ ŠKODY

Kryje škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, vrátane škôd spôsobených spätným
vystúpením vody.

ROZBITIE SKLA

Kryje rozbitie skla alebo podobného materiálu s rovnakým využitím (polykarbonát, plexisklo a pod.),
ktoré je súčasťou vášho majetku.

KRÁDEŽ, LÚPEŽ

Kryje krádež alebo lúpež vášho majetku.

VANDALIZMUS

Kryje škody na vašom majetku v dôsledku vandalizmu.

STROJE A ELEKTRONIKA – LOM STROJA
(VRÁTANE SKRATU A PREPÄTIA NA
STAVEBNÝCH SÚČASTIACH BUDOV)
VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ ÚNIKOM ZNEČISŤUJÚCICH
LÁTOK (ŠKODA NA ZDRAVÍ/VECI)

Kryje škody na vašich strojoch a elektronike v dôsledku neočakávanej udalosti počas ich prevádzky,
prestávky v prevádzke, inštalácie, škody spôsobené nesprávnym nastavením strojov, pretlakom, skratom,
prepätím a pod.
Kryje vašu zodpovednosť za škodu spôsobenú inej osobe/poškodenému v dôsledku náhodného úniku
znečisťujúcich látok v súvislosti s vašou poistenou činnosťou alebo vašim vadným výrobkom a vami
poskytnutými službami.

ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)

Asistenčné služby pri obnove dát.

ZEMETRASENIE – VOLITEĽNÉ PRE VŠETKY BALÍKY

Kryje škodu na vašom majetku v dôsledku zemetrasenia.

