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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Biznes Pro Plus to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych skierowanych do przedsiębiorców, których majątek nie przekracza 15 mln zł, a obroty 30 mln zł. Ochrona obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budynków z wyposażeniem, budowli, środków obrotowych, maszyn
i urządzeń, nakładów inwestycyjnych, mienia pracowniczego oraz przyjętego w celu wykonania usługi wskutek zdarzeń losowych (np. pożaru), a także
kradzieży z włamaniem lub rabunku, z możliwością wyboru ochrony od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli
Ubezpieczonego, za wyjątkiem wypadków wyłączonych z ochrony. InterRisk obejmuje również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC)
Ubezpieczonego, organizuje i finansuje pomoc w ramach ubezpieczenia assistance, a w ramach Ochrony Prawnej finansowane są koszty pomocy prawnej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 mienie: budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie,
środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka, mienie osób trzecich,
mienie pracownicze, szyby i inne przedmioty od stłuczenia i pęknięcia,
sprzęt elektroniczny oraz programy od szkód materialnych

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

x ryzyk, które nie zostały wykupione np. w przypadku nie wykupienia
ubezpieczenia od wandalizmu InterRisk nie wypłaci odszkodowania za
umyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osobę trzecią

3 mienie w transporcie krajowym
3 koszty stałe działalności oraz utrata zysku w czasie przerwy lub zakłócenia
działalności na skutek wystąpienia szkody

		

3 assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

3 Ochrona Prawna - organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów
prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku

!

które Ubezpieczony wyrządził umyślnie

!

powstałe wskutek strajków lub niepokojów społecznych

!

górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze

!

wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej systemu ubezpieczeń
obowiązkowych

!

powstałe wskutek innych ryzyk niż wymienione w OWU np. kradzieży
zwykłej

!

powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku w obiektach
zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonymi w OWU

3 OC w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej
oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem
Suma gwarancyjna:
3 mienie - ustalana jest przez Ubezpieczającego osobno dla poszczególnych
grup przedmiotów; dla niektórych przedmiotów oraz szkód obowiązują
dodatkowe limity np.: maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe
wykorzystywane poza miejscem ubezpieczenia – 30.000 zł, gotówka od
rabunku w transporcie – 30.000 zł, maszyny i urządzenia od uszkodzeń
i awarii – 100.000 zł, maszyny od szkód elektrycznych – 50.000 zł
3 mienie w transporcie krajowym – do 300.000 zł w zależności od wyboru
przez Ubezpieczającego
3 koszty stałe działalności oraz utrata zysku – max. 20% sumy ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz max. 300.000 zł
3 assistance – max 1.000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy oraz max.
2.500 zł w rocznym okresie ubezpieczenia
3 Ochrona Prawna – do wyboru 15.000 zł lub 30.000 zł
3 OC – do 1.000.000 zł w zależności od wyboru przez Ubezpieczającego
z uwzględnieniem podlimitów określonych dla ryzyk dodatkowych np.
OC pracodawcy – 500.000 zł, OC za produkt – 600.000 zł, szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem robót budowlanych – 1.000.000 zł

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP – ubezpieczenie mienia, stacjonarnego sprzętu elektronicznego, danych oraz nośników danych, mienia w transporcie krajowym, kosztów
stałych działalności oraz utraty zysku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, Ochrony Prawnej, assistance, OC
3 na terytorium Unii Europejskiej – ubezpieczenie: przenośnego sprzętu elektronicznego, oprogramowania seryjnego, oprogramowania niestandardowego
indywidualnego, systemów operacyjnych zakupionych niezależnie od sprzętu
3 na obszarze całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii – OC po rozszerzeniu o klauzulę zakresu terytorialnego

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotów ubezpieczenia
– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona w zakresie szkód spowodowanych powodzią powstaje po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy (karencja).
Okresu karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in. z dniem:
a) upływu okresu ubezpieczenia,
b) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
c) rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia,
d) wyczerpania sumy ubezpieczenia, gwarancyjnej lub limitu odpowiedzialności wskutek wypłacenia odszkodowań (świadczeń) o łącznej wysokości równej
sumie ubezpieczenia, gwarancyjnej lub limitowi odpowiedzialności.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

