Poistenie majetku
Dlhodobo podnikáte alebo začínate podnikať? V obidvoch prípadoch by ste si však mali byť vedomý
rizík, ktoré Vaše podnikanie ohrozujú. Pre dosiahnutie vášho úspechu v podnikaní, ponúkame
zabezpečenie poistenia majetku, ktoré je možné flexibilne prispôsobiť Vašim potrebám vo všetkých
sférach podnikania. Zabezpečíme pre vás poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, pre
náročnejších aj poistenie prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody.
Poistenie nehnuteľného majetku
Poistenie zahŕňa poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby, vrátane všetkých stavebných
súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Zabezpečíme pre vás poistenie objektu vo
Vašom vlastníctve alebo správe, prípadne aj v prenájme, ak ste v ňom na vlastné náklady vykonali
stavebné úpravy.
Poistenie hnuteľného majetku
Poistenie sa vzťahuje na výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a na veci
zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v mieste prevádzky. Rovnako aj na veci prenajaté, veci na
leasing, prípadne veci prevzaté do opravy.
Základné riziká kryté poistením
•
•
•
•

požiar
výbuch
úder blesku
pád lietadla

Poistenie je ďalej možné rozšíriť o nasledovné skupiny rizík
•
•
•
•
•
•

voda z vodovodného zariadenia
víchrica a krupobitie
povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
náraz vozidla, dym, nárazová vlna alebo pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov na poistenú vec
rozbitie skla
krádež vlámaním vrátane vandalizmus po uskutočnenom vlámaní

Povinne zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je
nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni, ak prevádzkou
svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku. Ponúkame vám zabezpečenie
povinného zmluvného poistenia prispôsobené vašim potrebám. Spôsob výpočtu poistného zohľadňuje
váš individuálny profil a technické parametre vášho vozidla.
Zelená karta
Zabezpečíme pre Vás vystavenie Zelenej karty, ktorá slúži ako doklad o poistení pri ceste do
zahraničia a ako potvrdenie o rozsahu poistenia. Poistenie sa tiež vzťahuje na škodu, ku ktorej
prišlo na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie Zelenej karty.

Havarijné poistenie
Havarijné poistenie predstavuje spoľahlivú ochranu proti nebezpečenstvám ohrozujúcim vaše pohodlie
na cestách. Zabezpečíme pre Vás uzavretie poistenia pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj
firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla. Rozhodujúci je
predovšetkým jeho technický stav.
Základné poistenie
• Pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie
Doplnkové poistenie
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti
Pre prípad odcudzenia
Pre nadštandardnú výbavu vozidla
Pre prípad smrti
Úrazové poistenie osôb vo vozidle
Poistenie batožiny
Pri výkone vybraných pracovných činností
Doplnkové poistenie finančnej straty

• Doplnkové poistenie náhradného vozidla

Flotilové poistenie
Pre podnikateľov ponúkame zabezpečenie komplexného poistenia celého vášho vozového parku. Ide
o poistenie vozidiel pre klientov s viac ako piatimi vozidlami. Výhodou tohto poistenia pre
podnikateľov:
- jednoduchá administratíva
- jedna poistná zmluva pre všetky vozidlá
- jedna úhrada za všetky vozidlá
- jednotný výročný deň poistenia
- jednotné podmienky poistenia pre všetky vozidlá vo flotile

Poistenie plodín
Zabezpečíme pre Vás poistenie plodín, ktoré minimalizuje dôsledky vzniknuté pri pôsobení
nepredvídaných živelných udalostí a zmierňuje ich vplyv na ďalšie hospodárenie vašej
spoločnosti.

Poistenie pre prípad POŠKODENIA alebo ZNIČENIA PLODÍN obsahuje:
• víchricou
• ľadovcom
• požiarom
• povodňou
• záplavou z prietrže mračien
• jarným mrazom
• vyzimovaním a suchom pri vzchádzaní
Poistením je možné pokryť širokú škálu plodín
• plodiny pestované na ornej pôde
[obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny, aromatické a koreninové rastliny, zelenina , krmoviny na ornej pôde]
• špeciálne plodiny
[priadne rastliny, jednoročné liečivé rastliny, chmeľ, tabak]
• ovocie
• vinič a jeho sadenice
• poistenie cukrovej repy
a] poistenie nákladov vynaložených na pestovanie cukrovej repy [náklady na sejbu, výživu, ochranu a pod.]
b] poistenie nákladov pre prípad zníženia úrody cukrovej repy

Poistenie poľnohospodárskych zvierat
Poistenie hospodárskych zvierat predstavuje významnú záruku zmiernenia dosahov na produkciu
spoločnosti v prípade vzniku poistnej udalosti, ako je napr. uhynutie, usmrtenie alebo
zmárnenie na úradný príkaz.
Najväčším rizikom pri chove zvierat sú pre poľnohospodára nákazy. Veľké škody, z produkčného
hľadiska, spôsobujú aj infekčné ochorenia, poranenia alebo úrazy a straty na zvieratách vzniknuté pri
pôrodoch.

Dôvody
• nákazy hospodárskych zvierat
(napr. mor dobytka, mor ošípaných, BSE, IBR, slintačka a krívačka, katarálna horúčka oviec a ďalšie rozšírené krytia)
• nákazy hydiny
(napr. salmonelóza, tuberkulóza, infekčná bronchitída, infekčná hepatitída, vtáčia chrípka)
• živelných udalostí
(požiar, víchrica, priamy úder blesku, záplava, povodeň, zrútenie zemín, skál, stromov)
• jednotlivých škôd na reprodukčných zvieratách
(chorôb, zlomenín, omrzlín, popálenín, uškrtenia, vytknutia, potratov a ďalších)
• jednotlivých škôd na plemenných zvieratách
• úhynu, krádeže a straty zvierat pri preprave
• uhynutia zvierat z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu
• uhynutia zvierat zasiahnutých elektrickým prúdom
• uhynutia hydiny zapríčinené prehriatím organizmu

Čo je poistením kryté?
Zabezpečíme pre vás poistenie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní v rámci jednotlivých
vekových kategórií. Z hydiny je možné zabezpečiť poistenie sliepok, moriek, kačíc a husí.

