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Allianz MEDICA
Pojištění lékáren, očních optik a prodejen
zdravotnických potřeb

Každý druh podnikání
má svá specifika

Allianz pojišťovna
zná Vaše problémy (možná rizika)

Podnikání představuje možnost, jak realizovat své sny, být sám sobě šéfem
a finančně zabezpečit sebe a svou rodinu. Klade ale také velké nároky na čas,
pracovní nasazení a energii k překonávání překážek. Každý druh podnikání je
specifický a může být spojen s různými riziky. Proto se liší i potřeby pojištění.

Allianz pojišťovna, jako odborník
na pojištění podnikatelů, zná činnosti
spojené s provozem lékáren, očních optik
a prodejen zdravotnických potřeb. Ví, jaká
rizika je mohou provázet. Proto pro Vás
připravila speciální nabídku pojištění,
kterou oceníte nejen Vy, ale která zaujme
také Vaše zákazníky.

• pojištění přepětí, výměny zámků
a vandalismu
• pojištění regresních náhrad zdravotní
a sociální pojišťovnou
• pojištění škod na stavebních součástech
pronajatých budov
• pojištění rozbití brýlí v prodejně
zákazníkem

V čem spočívá jedinečnost
této nabídky?

Jednoduché a pohodlné sjednání
– vše na jedné smlouvě

• speciální připojištění pro lékárny, oční
optiky a prodejny zdravotnických potřeb
ZDARMA*
• akční zvýhodnění pojištění ve výši
minimálně 30 %
• bonusy za bezeškodní průběh a možnost
jejich převodu od jiného pojistitele
• nonstop bezplatné asistenční služby
Home Assistance*

Allianz ví, jak je Váš čas drahý. Využijte
proto možnosti sjednat pojištění majetku,
přerušení provozu i odpovědnosti (včetně
profesní odpovědnosti provozovatele
nestátního zdravotnického zařízení) rychle
a pohodlně na jedné smlouvě.

Aby služby, které provozovatelé lékáren,
očních optik a prodejen zdravotnických
potřeb poskytují, byly na vysoké úrovni,
musí zajistit celou řadu činností, mimo jiné
i v těchto oblastech:
• péče o vlastní či pronajaté prostory
včetně zajištění funkčnosti zařízení
(topení, voda, bezpečné elektroinstalace,
plyn, apod.)
• přísné dodržování hygienických norem
a vysoké požadavky na zabezpečení

(příprava léků, uskladnění léčiv, zdravotních pomůcek, brýlí a brýlových obrub)
• problémy ve vztahu k zákazníkům
(např. odcizení zboží, neúmyslné zničení
brýlí apod.)
• odborné poradenství
Úroveň poskytovaných služeb závisí nejen
na tom, jak se o své zákazníky podnikatelé
starají, ale také na tom, jak vyřeší nečekané
situace, které mohou v podnikání nastat.

Jaká jsou speciální připojištění?
• pojištění přerušení provozu
• pojištění nákladů na zástup při pracovní
neschopnosti
• pojištění veškeré elektroniky a strojních
zařízení
• pojištění odcizení zboží (včetně prosté
krádeže při prodeji)
• pojištění receptů proti zničení, krádeži
vloupáním, loupeži
• pojištění výloh a skleněných vitrín
• pojištění zničení léčiv v důsledku
poškození chladícího zařízení či výpadku
proudu

*
**

Home Assistance – Váš přítel v nouzi**
Součástí pojištění jsou také bezplatné
nonstop asistenční služby Home Assistance.
Tyto služby slouží k odstranění stavu
nouze a zahrnují služby instalatéra,
topenáře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře
a pokrývače, deratizaci a dezinsekci, servis
elektrospotřebičů (chladničky, mrazničky,
myčky, televizoru, sporáku a mikrovlnné
trouby).

Platí pro komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus.
Asistenční služby Home Assistance jsou poskytovány ke Komplexnímu pojištění podnikatelů NOE Plus.
Uvedený rozsah platí pro variantu Exkluziv.

