OPTIMÁLNA OCHRANA
VÁŠHO PODNIKANIA
Každé podnikanie so sebou prináša rôzne druhy rizík.
S poistením prispôsobeným svojim potrebám získate finančné
zabezpečenie v prípade neočakávaných škôd.
Variabilné poistenie podnikateľov poskytuje komplexnú
poistnú ochranu:
Majetku – poistenie nehnuteľností a hnuteľného majetku
– haly, výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, peniaze,
cennosti, veci v prenájme a iné. Poistenie kryje nielen živelné
riziká, ale aj krádež, vandalizmus a rozbitie skla.
Prerušenia prevádzky, keď prerušením podnikania po
poistnej udalosti vznikajú finančné straty – ušlý zisk, fixné
náklady, ktoré vznikajú aj počas prerušenia prevádzky (mzdy
odvody, nájomné), náklady na zriadenie dočasnej prevádzky
(prenájom dočasnej prevádzky, sťahovanie, nadčasy
zamestnancov).
Poistenia strojov a elektroniky – kryje technické riziká
ako chyba obsluhy, pád, náraz, lom, skrat, prepätie alebo
porucha. Pri strojoch s evidenčným číslom je možné poistiť
aj haváriu na ceste.
Poistenia nákladu – vzťahuje sa na poškodenie, zničenie
alebo stratu nákladu počas prepravy v dôsledku živelnej
udalosti alebo dopravnej nehody.
Zodpovednosti – ak spôsobíte iným škodu na zdraví alebo
majetku vrátane ušlého zisku, a to nielen na území SR, ale aj
v zahraničí, hradíme škody spôsobené:
– podnikateľskou činnosťou,
– výkonom vlastníckych práv a správy nehnuteľností,
– vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou,
– účasťou na výstavách,
– na veciach v prenájme,
– na veciach prevzatých s cieľom opravy, údržby, úschovy
a ďalšie.
Profesijnej zodpovednosti – pre účtovníkov, audítorov,
daňových poradcov.
PARAMETRE POISTENIA
DRUH
POISTENIA
Územná
platnosť
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POISTENIE
MAJETKU
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STROJOV

POISTENIE
ZODPOVEDNOSTI
Možnosť voľby:

Slovenská republika
do 5 000 000 €
na jednu poistnú zmluvu
do 3 000 000 € na jednu adresu

SR/SR
a okolité štáty/Európa
do 1 000 000 €

POISTENIE VYRIEŠI RÔZNE SITUÁCIE
Nepredvídateľné situácie môžu kedykoľvek ohroziť vaše
podnikanie. Práve v týchto situáciách oceníte profesionálne
komplexné poistenie svojho biznisu.
Následkom požiaru sa poškodilo výrobné zariadenie, oprava
zariadenia bola možná len u jeho výrobcu – nutná výroba
nových dielov. Z tohto dôvodu došlo k prerušeniu prevádzky
na 3 mesiace, spoločnosť nemohla vykonávať svoju činnosť.
Ušlý zisk a fixné náklady vo výške 26 000 € si uplatnili
z poistenia.
Pri montáži oceľovej konštrukcie zimnej záhrady do rodinného
domu došlo v dôsledku odlietajúcich iskier z karbobrúsky
k poškodeniu skiel na oknách domu. Majiteľovi domu vznikla
škoda vo výške 1 064 €, vzniknutú škodu montážna firma
financovala z poistenia zodpovednosti.
Páchateľ vylomil dvere na predajni a odcudzil tovar a hotovosť.
Poisťovňa uhradila vzniknutú škodu vo výške 8 960 €.

VÝHODY POISTENIA BIZNIS PLUS
Prispôsobenie sa individuálnym potrebám, keď jednou
zmluvou poistíte svoje podnikanie kompletne aj s možnosťou
zmien počas trvania poistenia. Získate istotu, že
nepredvídaná udalosť, ako sú požiar, krádež alebo porucha
stroja, nebude mať existenčné dopady na vaše podnikanie.
Úhrada škody v prípade odcudzenia pri zistenom, ale aj
nezistenom páchateľovi.
Poistenie sa neviaže len na jednu adresu, ale môže sa
vzťahovať na viaceré adresy na celom území SR.
Veci potrebné na výkon svojej práce si môžete bez obavy
prenášať, máte ich poistené aj mimo svojej firmy.
Rýchla a profesionálna likvidácia poistných udalostí vám
ušetrí čas, ktorý môžete venovať podnikaniu.
Poistenie zodpovednosti zabezpečí záložný plán na
refinancovanie neúmyselne spôsobených škôd, aby ste
negatívne dopady z podnikania nemuseli hradiť z vlastnej
finančnej rezervy.

RIEŠENIE PRE MENŠIE FIRMY
A PODNIKATEĽOV – BIZNIS PLUS SIMPLE
Zvýhodnené balíkové poistenie v 3 variantoch:
Poistenie majetku
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Vonkajší vandalizmus
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Stroje a elektronika
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Prerušenie prevádzky
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Preprava nákladu
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Zodpovednosť za
škodu

základné

rozšírené

rozšírené

Variant si zvolíte podľa rozsahu poistenia, ktorý vyhovuje vášmu
podnikaniu.

KONTAKTY NA OHLÁSENIE
POISTNEJ UDALOSTI
Ak vám vznikla škoda alebo ste spôsobili škodu, bez zbytočného
odkladu zavolajte na Call centrum likvidácie v pracovných
dňoch od 8.00 do 17.00:
Telekom 0850 311 312,
zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.
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Viac informácií o poistení, ako aj možnosti jeho uzatvorenia,
vám poskytnú aj na Infolinke ČSOB Poisťovne 0850 111 303
alebo u finančného poradcu.

www.csob.sk

0850 111 303

