VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU
• JEDNODUCHOSŤ a RÝCHLOSŤ – žiadne náročné dotazníky, ponuka poistenia je k dispozícii okamžite po zadaní
základných údajov.

• LIMIT PLNENIA V CENE POISTENIA – Doplnkové predmety poistenia k poisteniu majetku a zodpovednosti za škodu,
ďalej Malé prerušenie prevádzky, Poistenie prepravy, Zodpovednosť za environmentálnu škodu a Zodpovednosť za
škodu spôsobenú štatutármi alebo manažérmi (D&O) sú v cene základného poistného s limitom plnenia 2 000 eur plus
Asistenčné služby sú kryté tiež v cene základného poistného.
• „ALL RISKS“ krytie v poistení majetku aj zodpovednosti za škodu – ide o poistný princíp krytia všetkých rizík okrem
vylúčených, čo tiež minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.
• MIESTO POISTENIA – adresa nie je uvádzaná v poistnej zmluve – krytie je podľa adresy uvedenej v účtovnej evidencie
klienta, čo tiež minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.
• ÚZEMNÁ PLATNOSŤ pre stroje a elektroniku, prepravu nákladu a všeobecnú zodpovednosť za škodu – v cene základného poistného sa ponúka nadštandardná územná platnosť – Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko,
Rakúsko a ďalej je v ponuke možnosť rozšíriť územnú platnosť na celú Európu.
• AUTOMATICKÁ OBNOVA limitov – hlavné a doplnkové predmety poistenia môžu byť poistené na limit poistného plnenia podľa voľby klienta, ktorý sa automaticky obnovuje po každej poistnej udalosti bez nároku na doplatok poistného.
• TOLERANCIA PODPOISTENIA – je až do výšky 15% z poistnej sumy.
• FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu nad dohodnutú výšku franšízy a pri jej úhrade už
neodpočítava klientovi spoluúčasť t.z. poistenie je dojednané BEZ SPOLUÚČASTI klienta na škode.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne ELEKTRONICKY a vznik poistenia je ZAPLATENÍM poistného. Poistná
zmluva vrátané všeobecných poistných a ostatných zmluvných podmienok je v elektronickej podobe zasielaná klientovi
emailom. Zmluvu už nie je potrebné fyzicky podpisovať.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
KLIENTSKÝ SERVIS: 0850 888 988

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI
·

prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk

·

prostredníctvom elektronického formuláru
na webovej stránke poisťovne www.premium-ic.sk

·

telefonicky na Infolinke poisťovne: +421 850 888 988

Prémiové
podnikanie

• 360° KRYTIE – komplexná ponuka všetkých druhov poistenia pre klienta v základnej ponuke, čo minimalizuje problémy
pri likvidácii poistnej udalosti.

PRÉMIOVÉ PODNIKANIE poskytuje komplexné poistné krytie pre malých a stredných podnikateľov. Hlavnými parametrami pri poisťovaní
sú – majetok klienta do 4 miliónov Eur, limit plnenia pre zodpovednosť
za škodu až do 1 milióna Eur.
Poistenie poskytuje komplexné 360 stupňové krytie poistných rizík
klienta. Okrem štandardného poistenia nehnuteľného, hnuteľného majetku a k ním príslušnej širokej škály doplnkových predmetov poistenia, poskytuje aj poistnú ochranu v prípade prerušenia prevádzky,
poistenie prepravy a technických rizík – lomu strojov. Naviac k zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou, či vadným
výrobkom klienta, ponúka aj krytie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosti za environmentálnu
škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov
spoločnosti (D&O). K poisteniu poskytujeme automaticky bezplatné
asistenčné služby.
PRÉMIOVÉ PODNIKANIE je určené pre malé a stredné podniky. Ide o ﬁrmy, ktoré majú do 50 zamestnancov a ich obrat je do 10 miliónov Eur
– právnické osoby (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením, komanditné spoločnosti, družstvá, mestá, obce), ale aj podnikajúce fyzické osoby (živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, či
slobodné povolania).

360º POISTNÉ KRYTIE PONÚKA:
Poistenie budov a stavieb
Poistenie hnuteľných vecí
Malé prerušenie prevádzky
Poistenie prepravy
Poistenie strojov a elektroniky
Poistenie všeobecnej zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
(D&O)

ZÁKLADNÉ PARAMETRE POISTENIA:
Poistná suma/Limit plnenia

WEB: www.premium-ic.sk

KONTAKTY PRE SPROSTREDKOVATEĽOV:
MARTIN ZUMMER – Sales Manager
+421 918 619 999 | martin.zummer@premium-ic.sk

Majetok – hodnota do 4 miliónov Eur
Zodpovednosť za škodu – limit do 1 milióna Eur

FRANTIŠEK SEBESTYÉN – Sales Manager
+421 905 905 878 | frantisek.sebestyen@premium-ic.sk
NIKOLA KAŇUKOVÁ – Sales Manager
+421 915 800 747 | nikola.kanukova@premium-ic.sk

www.premium-ic.sk | Call centrum: 0850 888 988

SME 2021/08/31

POISTENIE BUDOV
A STAVIEB
Budovy, stavby, haly alebo stavebné úpravy, ak je klient v prenajatých priestoroch a vykonal
ich na vlastné náklady. Poistenie sa vzťahuje aj na oplotenie,
rampy, cesty, chodníky a spevnené plochy patriace k budove
alebo stavbe. Zároveň aj iné
vedľajšie stavby, ako napríklad
altánky, bazény a iné. Ďalej sú
3 skupiny doplnkových predmetov poistenia, ako sú odpratávacie náklady, vandalizmus,
rozbitie skla, technologické
časti stavby poškodené technickými rizikami, či uniknutú
vodu z vodovodných zariadení. Základný limit možno zvýšiť
podľa potrieb klienta.

All-risks poistenie hnuteľných
vecí, zásob vo vlastníctve klienta, alebo cudzích vecí prevzatých. Poistenie sa vzťahuje aj na
veci osobnej potreby zamestnancov, či veci zamestnancov
prinesené v súvislosti s plnením pracovných úloh. Rovnako
sú tu 3 skupiny doplnkových
predmetov poistenia na základný limit, ktorý je možne ľubovoľne upraviť – vypratávacie
náklady, rozbitie skla, cennosti,
ceniny a peniaze v trezore, či
pri preprave, návrat DPH do
štátneho rozpočtu a iné.
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Zásoby
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veci
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Poistné 688.47 €

Stavby
PS:

1 500 000 €

PS:

Prerušenie
prevadzky

PS: 20 000 €

Stavebné úpravy

LP: 2 000 €

PS:
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nehnutelnosti

Zodpovednosť D&O
LP:

2 000 €

Prerušenie
prevádzky
LP:

Stroje a
elektronika

PS:

500 000 €

Preprava

2 000 €

LP:

2 000 €

Stroje a elektronika

PS: 200 000 €

PS:
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z prevádzky
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LP: 100 000 €
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2 000 €

PS: 5 000 000€
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D&O

200 000 €
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Poskytnuté

PS:Enviro
5 000 000€

LP: 2 000 €

LP: 2 000 €
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MALÉ PRERUŠENIE PREVÁDZKY
Rozšírenie poistenia hnuteľných vecí – určené na pokrytie ﬁnančných strát, ktoré vzniknú
v prípade zastavenia alebo prerušenia podnikateľskej činnosti po majetkovej poistnej udalosti. Finančné straty sú v tomto poistení ﬁxné
náklady, extra náklady a strata na nájomnom.
Keďže ide o tzv. malé prerušenie prevádzky,
týmto produktom nie je krytý ušlý zisk (toto je
možné poistiť štandardným upisovacím procesom v našej poisťovni).

Hnuteľné veci počas prepravy, nakládky, či vykládky. Preprava môže
byť vlastným vozidlom, či vozidlom v riadnom užívaní. Poistením
je krytá dopravná nehoda, krádež
vlámaním do vozidla, lúpež, krádež
celého vozidla, či v súvislosti s dopravnou nehodou. Poistené sú aj
náklady na odstránenie prepravovaných hnuteľných vecí a zásob po
poistnej udalosti. Územná platnosť
je Slovensko, ČR, Maďarsko, Poľsko
a Rakúsko, s možnosťou rozšírenia
na celú Európu.

Uložiť

POISTENIE STROJOV
A ELEKTRONIKY
ASISTENČNÉ
SLUŽBY
Bezplatne pre všetkých
klientov k dojednanému
poisteniu. Sú z nich hradené náklady na príjazd
technika na miesto havárie, náklady na odstránenie
havárie, náklady na použitý drobný materiál, náklady
na ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti a ďalšie.

Environmentálne škody, ktoré
vzniknú na životnom prostredí v dôsledku činnosti klienta.
Predmetom poistenia sú náklady týkajúce sa vzniku alebo
bezprostrednej hrozby vzniku
environmentálnej škody v súvislosti s poistenou činnosťou
alebo výrobkom poisteného.
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Zrušiť

POISTENIE PREPRAVY

POISTENIE
ZODPOVEDNOSTI ZA
ENVIRONMENTÁLNU
ŠKODU
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Citácia je orientačná a nezáväzná. Ceny sú vrátane daní.

Nároky na náhradu škôd vzniknutých tretej strane, ktoré vyplývajú z vlastníctva, správy
a prevádzky nehnuteľnosti
slúžiacej na výkon poistenej
činnosti.

Zásoby

100 000 €

Enviro
LP:

Ȝ

LP: 100 000 €

Zodpovednosť
z prevádzky
LP:

LP: 2 000 €
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Poistné 218.57 €

1 500 000 €

POISTENIE
ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU
Z VLASTNÍCTVA
NEHNUTEĽNOSTI

Preprava
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PS: 1 500 000 €

100 000 €

Hnuteľné veci

20 000 €
Stavby

Zodpovednosť
nehnuteľnosti
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Poistné 4 749.06 €

PS: 500 000 €

PS: 1 500 000 €

Stavebné
úpravy

LP:

POISTENIE
HNUTEĽNÝCH VECÍ

BBB, S.R.O.
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Technické škody vzniknuté na strojoch
a elektronike, ako je napr. chyba obsluhy,
skrat, kolísanie napätia, prepätie, chybná
konštrukcia, vada materiálu alebo prevedenia. Stroje a elektronika sú poistené
počas prevádzky, prestávky, čistenia,
údržby alebo premiestňovania v rámci
miesta poistenia. Územná platnosť je Slovensko, ČR, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko,
s možnosťou rozšírenia na celú Európu.
Spolu s all-risk poistením hnuteľných vecí
je poskytnuté komplexné krytie chrániace
stroje a elektroniku.

Upraviť ponuku

Ponuka kompletná

POISTENIE VŠEOBECNEJ
ZODPOVEDNOSTI
Škody na veciach a zdraví tretích osôb,
ktoré vzniknú v dôsledku prevádzkovej činnosti klienta. Rovnako je krytá aj
zodpovednosť za vadne vykonanú prácu
a vadný výrobok, ďalej regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní, škody na
prenajatých nehnuteľnostiach, škody
na odložených veciach zamestnancov a návštevníkov. Územná platnosť
je Slovensko, ČR, Maďarsko, Poľsko
a Rakúsko, s možnosťou rozšírenia na
celú Európu.

POISTENIE
ZODPOVEDNOSTI ZA
ŠKODU SPÔSOBENÚ
ČLENMI ORGÁNOV
SPOLOČNOSTI (D&O)
Kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie manažérov spoločnosti. Poistenie sa
vzťahuje na všetkých minulých,
súčasných a budúcich konateľov, členov predstavenstva,
dozornej rady, kontrolnej komisie, prokuristov spoločnosti
a tiež aj na vedúcich zamestnancov. Škoda môže byť spôsobená samotnej spoločnosti,
ale aj tretím osobám, ako napr.
akcionár alebo veriteľ, štátna
inštitúcia, organizácia a iné.
Poistenie kryje aj náklady právnej obhajoby poisteného a jeho
územná platnosť je celý svet
okrem USA a Kanady.

