
Grupa ubezpieczeniowa

Przedmiot 

ubezpieczenia Suma ubezp. Składka w zł T/N Suma ubezp. Składka w zł T/N Suma ubezp. Składka w zł T/N

Budynki/lokale¹ 350000

Wyposażenie 20000 20000 5000

Nakłady adaptacyjne² 50000 5000

Przepięcia 2000 2000
Klauzula SKD³ 10000 10000 5000

Kradzież Wyposażenie 5000 22 3000 13
Szyby i inne przedmioty od 

stłuczenia Oszklenia 2000 23 1000 11

Sprzęt stacjonarny 5000 3000 2000

Notebooki, rzutniki, itp. 15000 10000 10000

Telefony komórkowe 2000 1000 500

Nośniki danych 2000 1000 500
Dane 8000 5000 5000

Klauzule dodatkowe Dewastacja 2000 8 1000 4
Zamiana franszyz TAK 4 TAK 4 TAK 10

Assistance TAK 13 TAK 13
Składka po zniżkach 444 261 250

Budynki/lokale¹ - tylko stanowiące własność ubezpieczonego

Nakłady adaptacyjne² - koszty dostosowania lokali lub budynków, nie stanowiących własności ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

Klauzula SKD³ - Klauzula stałych kosztów działalności - PZU SA zobowiązuje się zwrócić stałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których poniesienie 

przez ubezpieczonego było konieczne, powstałe w okresie przerwy obejmującej całą działalność gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego, będącą następstwem 

wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU SA przyjął odpowiedzialność. Stałymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności są m.in.: koszty wynagrodzeń 

pracowników, opłaty za korzystanie z dotychczas użytkowanych (tj. bezpośrednio przed wystąpieniem przerwy) pomieszczeń, budynków, działek, służących do 

prowadzenia działalności gospodarczej, stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentów 

telefonów stacjonarnych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego* - Ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest sprzęt elektroniczny  stacjonarny i przenośny spełniający następujące warunki:

1) jest sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w związku z prowadzeniem 

przez ubezpieczonego działalności gospodarczej w lokalach lub budynkach,

2) okres jego eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza pięciu lat.
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