POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

MOJE
FIRMA
Komplexní pojištění pro
živnostníky a malé firmy

CO MŮŽE BÝT POJIŠTĚNÉ:
MOVITÉ VĚCI, např.
• výrobní a provozní zařízení
• zásoby a zboží
• věci, které jste převzali na základě smlouvy
o opravě
• věci na volném prostranství
• věci, které převážíte Vy nebo Váš zaměstnanec
Vaším vozidlem
BUDOVA, např.
• budova
• nebytový prostor
• vedlejší stavby
• fotovoltaické elektrárny a solární panely
• markýzy, firemní štíty a reklamní tabule
• porosty
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VAŠÍ
PODNIKATELSKOU ČINNOSTÍ
• včetně odpovědnosti za škodu způsobenou
vadným výrobkem
• odpovědnost za škody způsobené na životním
prostředí
ASISTENČNÍ SLUŽBY
• při havarijním stavu
• obnova dat
PŘERUŠENÍ PROVOZU
• kryje škodu, která vznikla přerušením nebo
omezením provozu kvůli škodě na majetku,
na kterou se vztahuje Vaše pojištění
Kompletní informace o tomto pojištění naleznete
na www.allianz.cz v dokumentu MOJE FIRMA
PRŮVODCE POJIŠTĚNÍM.

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ MOJE FIRMA POSKYTUJE ROZSAH
POJISTNÉ OCHRANY PODLE VAŠICH POTŘEB.
Pojištění může zahrnovat škody na Vašem majetku,
škody, které způsobíte jiné osobě v souvislosti s Vaším
podnikáním, jako i doplňkové služby.

POSKYTNUTÉ KRYTÍ

KOMFORT

POJIŠTĚNÍ NABÍZÍME VE 4 BALÍČCÍCH:
• balíček KOMFORT se základním krytím,
• balíček PLUS s rozšířeným krytím,
• balíček EXTRA s komplexním krytím,
• balíček MAX s nejširším krytím.
Pojistná ochrana se vztahuje pouze na rizika
zahrnutá v balíčku, pro který se rozhodnete.

PLUS

EXTRA

MAX

DEFINICE KRYTÍ

ZÁKLAD

Uhradíme škody způsobené požárem, kouřem, výbuchem, úderem blesku, implozí, pádem letadla, rázovou
vlnou, pádem předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla do pojištěného majetku.

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI

Uhradíme škody způsobené vichřicí, krupobitím, povodní, záplavou, atmosférickými srážkami, tíhou a tlakem
sněhu, sesunutím sněhu nebo ledové vrstvy, sesuvem hornin a zemin a zřícením lavin.

PŘERUŠENÍ PROVOZU

Uhradíme ušlý zisk, stálé náklady (např. na mzdy) a vícenáklady (např. náklady na zmírnění následků pojistné
události, na pronájem náhradních prostor, apod.).

ODPOVĚDNOST

Nahradíme újmu, kterou způsobíte někomu jinému provozní činností nebo vadou výrobku, a podle zákona ji
musíte nahradit.

DALŠÍ NÁKLADY
ASISTENČNÍ SLUŽBY PŘI HAVARIJNÍM STAVU
VODOVODNÍ ŠKODY

Kromě zachraňovacích nákladů uhradíme po škodě i náklady na vyklizení pojištěného majetku, včetně
odstranění a odvozu sutin, vysušení nebo vyčištění, náklady na stěhování a uskladnění pojištěných věcí,
na obnovu dokumentace, na výměnu vložky zámků i na znovupořízení nebo naplnění hasicího přístroje.
Zajistíme a uhradíme pomoc při havarijním stavu (např. vytékající voda z potrubí, ucpaná toaleta nebo
nefunkční topení) a při zabouchnutých dveřích a pomoc při nenadálém výskytu hlodavců či obtížného hmyzu
(tzv. deratizace a dezinsekce).
Uhradíme škody způsobené vodou z vodovodního zařízení (např. prasklé trubky), vystoupnutím vody
z odpadního potrubí, chybnou funkcí sprinklerového hasicího zařízení, mrazem na vodovodním zařízení,
ztrátou vody, vodou z akvária, technologických celků, bazénu, sauny apod.

SKLA

Uhradíme škodu způsobenou rozbitím skla a podobných materiálů (polykarbonát, plexisklo).

KRÁDEŽ A LOUPEŽ

Uhradíme škody způsobené krádeží vloupáním a loupeží.

VANDALISMUS

Uhradíme škody způsobené vandalismem, poškozením plotu zvěří, poškozením vnitřního zateplení hlodavci
nebo kunovitými šelmami a poškozením fasády zvířaty či hmyzem a škody na věcech v autě způsobené
dopravní nehodou.

ROZBITÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY

Uhradíme škody způsobené přepětím, podpětím, zkratem, chybou obsluhy a poruchou elektroniky a strojů,
chladicího zařízení, nebo nefunkčností chladicího zařízení způsobenou výpadkem elektrického proudu.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Navíc k odpovědnosti za Vás nahradíme náhlou a neočekávanou škodu na životním prostředí.

OBNOVA DAT

Pomůžeme Vám, pokud kvůli elektronické poruše Vaší výpočetní techniky ztratíte data.

ZEMĚTŘESENÍ (VOLITELNÉ)

Pokud si toto pojištění sjednáte, nahradíme Vám škody způsobené zemětřesením.

Hlášení pojistné události:
+420 241 170 000
www.allianz.cz/hlaseni
Asistenční služby:
+420 241 170 000

facebook.com/AllianzPojistovnaCZ
instagram.com/allianz.cz
linkedin.com/company/allianz-ceska-republika
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Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
www.allianz.cz
www.allianz.cz/napiste
tel.: +420 241 170 000

