Pomyśl, Twój
BIZNES jest
zabezpieczony.
ubezpieczenie dla branży
informatycznej i telekomunikacyjnej

Ubezpieczenie małych i średnich
przedsiębiorstw Twój Uniqalny Biznes

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej.
Nasze ubezpieczenia w razie wystąpienia szkody mogą zapewnić pokrycie jej finansowych konsekwencji oraz
pomogą zachować stabilność firmy.
Posiadamy wiele rozwiązań skomponowanych w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorców.
Dla świadczących usługi telekomunikacyjne oraz informatyczne w zakresie np. tworzenia programów, gier,
stron internetowych, utrzymania i zarządzania urządzeniami informatycznymi przygotowaliśmy specjalny
zakres ubezpieczenia obejmujący m.in.:
 bezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
u
takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie
z wrot kosztów najmu lokalu zastępczego
(przez 6 miesięcy, do 25 000 zł) w przypadku gdy
z powodu zdarzeń losowych z dotychczasowego
nie będzie można korzystać
 bezpieczenie od wszystkich ryzyk urządzeń
u
elektronicznych: stacjonarnego i przenośnego
sprzętu elektronicznego oraz danych

Warto wiedzieć
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Dla najemców
nieruchomości
przygotowaliśmy także
ochronę na wypadek
szkód spowodowanych
w najmowanych
lokalach.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter
wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie
(00-867) przy ul. Chłodnej 51. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155, kapitał zakładowy:
141 730 747 zł – wpłacony w całości. Zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności UNIQA TU S.A. regulowane są szczegółowo przez Ogólne warunki
ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi.

Materiał marketingowy

p
 okrycie kosztów opłat urzędowych w celu
odtworzenia dokumentacji takiej jak np. koncesje,
licencje, certyfikaty, zniszczonej na skutek zdarzenia
losowego (do 5 000 zł)
 sługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak:
u
serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy,
hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat,
pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych,
podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności lub posiadania majątku to ważny
element polisy dla przedsiębiorców świadczących
usługi informatyczne.

