Každý druh podnikání
má svá specifika

Pojištění podnikatelů
pro restaurace a penziony

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 v oblasti pohostinství a hoteliérství a ví, s jakými riziky
jsou spojeny. Proto připravila speciální nabídku pojištění, kterou
oceníte nejen Vy, majitelé a nájemci restaurací a penzionů, ale
také Vaši hosté.

V čem spočívá jedinečnost této nabídky?

Restaurace a penziony jsou místem častého setkávání a návštěv
lidí, kteří si přijdou odpočinout, strávit příjemné chvíle nebo
přenocovat. Provozovatelé musí zajistit celou řadu činností,
mimo jiné i v těchto oblastech:

• speciální připojištění pro penziony a restaurace ZDARMA
• akční zvýhodnění pojištění ve výši minimálně 20 %
• bonusy za bezeškodní průběh a možnost jejich převodu
od jiného pojistitele
• nonstop bezplatné asistenční služby Home Assistance*

• péče o pronajaté prostory včetně zajištění funkčnosti zařízení
(topení, voda, bezpečné elektroinstalace, plyn, apod.)

Jaká jsou speciální připojištění?

• dodržování hygienických norem (příprava pokrmů,
uskladnění potravin, nároky na vybavení, sanitace)
• problémy ve vztahu k zákazníkům (neúmyslné zničení
zařízení a vybavení objektu hosty, ukradené kabáty, tašky
a jiné osobní věci hostů)

• pojištění odpovědnosti za škody způsobené přenosem
salmonely, úplavice, kampylobakteriózy
• pojištění zahradního nábytku a konstrukcí tzv. zahrádek
• pojištění výherních automatů
• pojištění odpovědnosti za věci odložené, vnesené a užívané
• pojištění škod v důsledku poruchy chladicího zařízení
• pojištění škod na EZS a klimatizaci

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, pračky, sušičky,
myčky, televizoru, sporáku a trouby).

Nabídka s akčním zvýhodněním
je časově omezená do 10. 4. 2012

* Asistenční služby Home Assistance jsou poskytovány ke Komplexnímu pojištění
podnikatelů NOE Plus. Uvedený rozsah platí pro variantu Exkluziv.
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Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu
nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s.,
nepřebírá žádný závazek na aktualizaci zde obsažených informací. Pro více informací o produktu
kontaktujte Allianz pojišťovnu, a. s., prostřednictvím svého pojišťovacího poradce nebo na telefonní
lince +420 224 405 111.

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 224 405 111
NONSTOP bezplatná linka: 800 170 000
www.allianz.cz · klient@allianz.cz

Kompletní
ochrana rizik
při podnikání

RP/10/2011/128

S vámi od A do Z

