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Dla Przedsiębiorców, których 

wartość majątku w jednej 

lokalizacji nie przekracza 

10 mln zł, a we wszystkich 

lokalizacjach – 20 mln zł.

Dla Przedsiębiorców, których 

obrót roczny nie jest wyższy 

niż 10 mln zł

(dotyczy wyłącznie OC)

Dla prowadzących 

księgowość na podstawie 

księgi przychodów i 

rozchodów, w formie pełnej 

księgowości lub 

rozliczających się na 

podstawie zryczałtowanego 

podatku

Dla osób fizycznych 

będących właścicielami 

budynków/lokali, w których 

najemca prowadzi działalność 

gospodarczą

„GoBiznes”



Odpowiadający 

na potrzeby 

ubezpieczeniowe 

Klienta

Przejrzysta 

konstrukcja

Pakiety 

branżowe
Telefoniczna 

Asysta Prawna
Assistance

Nowoczesny produkt dla firm z sektora MSP

„GoBiznes”



sprzęt zamontowany w pojazdach, ubezpieczenie na 

całym świecie, nośniki obrazu, sprzęt od daty 

dostawy do uruchomienia

Nowoczesna ścieżka sprzedaży

Krok 1 -

informacja, czy 

możesz 

ubezpieczyć 

firmę na 

standardowych 

warunkach –

weryfikacja 

kodu PKD 

Szybka 

kalkulacja 

składki

Zapytanie o 

ubezpieczenie 

on-line 

(tryb zapytania)

Podpowiedzi 

dotyczące 

zakresu 

ubezpieczenia

„GoBiznes”



Na podstawie OWU GoBiznes można ubezpieczyć:

majątek od pożaru i innych 

zdarzeń losowych, 

kradzieży z włamaniem, 

rozboju oraz od ryzyk 

nienazwanych (dział II)

sprzęt elektroniczny od 
wszystkich ryzyk 
elektronicznych (dział V)

odpowiedzialność cywilną 
(dział VI)

Szyby od stłuczenia 
(dział III)

Mienie własne w 
transporcie (dział IV)

Usługi assistance
(dział IX)

Asystę prawną i ochronę 
prawną (dział VII)

Grupowe NNW pracowników 
ubezpieczonego (dział VIII)

„GoBiznes”
- struktura produktu



Apteki
Ubezpieczenie majątku

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych w aptece: 

● koszty utylizacji zniszczonych leków, 

● straty finansowe wynikłe z utraty recept, niezbędnych do refundacji leków ze środków 

publicznych.

Ubezpieczenie OC

● Klauzula potrzebna do refundacji środków za wyroby ortopedyczne (OC 

świadczeniodawcy niebędącego podmiotem leczniczym),

● OC farmaceuty.

„GoBiznes”
- oferty branżowe



„GoBiznes”
- oferty branżowe

Diler samochodów i warsztat samochodowy
Ubezpieczenie majątku

● pojazdy nowe,

● pojazdy używane - przyjęte w celu sprzedaży lub wykonania usługi,

● warunki szczegółowe ubezpieczenia pojazdów od pożaru i innych zdarzeń losowych 

oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ubezpieczenie OC

● Klauzula ubezpieczenia OC za pojazdy znajdujące się w pieczy, pod dozorem lub 

stanowiące przedmiot naprawy, serwisu lub innych usług.



„GoBiznes”
- oferty branżowe

Hotel
Ubezpieczenie majątku

● warunki szczegółowe ubezpieczenia rzeczy gości hotelowych od pożaru i innych 

zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju

Ubezpieczenie OC

● Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w pojazdach mechanicznych, znajdujących się 

pod dozorem ubezpieczonego na parkingu hotelowym



„GoBiznes”
- oferty branżowe

Firmy budowlane
Ubezpieczenie majątku

● maszyny i urządzenia budowlane,

● sprzęt, narzędzia i wyposażenia budowy,

● warunki szczegółowe ubezpieczenia sprzętu budowlanego od pożaru i innych zdarzeń 

losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ubezpieczenie OC

● warunki szczegółowe ubezpieczenia przedsiębiorcy budowlanego.



„GoBiznes”
- oferty branżowe

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
Ubezpieczenie majątku

● warunki szczegółowe ubezpieczenia budynku wspólnoty mieszkaniowej od pożaru i innych 

zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie OC

● klauzula nr 11 Włączenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty mieszkaniowej.



3 warianty ubezpieczenia 
od pożaru i innych 
zdarzeń losowych

pełny 

rozszerzony

podstawowy

Każdy wariant ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka

„GoBiznes”
- struktura produktu

Budynki

Rzeczy ruchome

Powódź Kradzież Dewastacja Przepięcie



Ubezpieczenie od pożaru 
i innych zdarzeń losowych –
wariant podstawowy + powódź

Szyby i inne przedmioty szklane 
od stłuczenia, również 
przedmioty wykonane z tworzyw 
sztucznych

Środki obrotowe (również 
sprzedane i dowożone 
transportem własnym do klienta),
maszyny, urządzenia

2 warianty ubezpieczenia:  
pożar i inne zdarzenia losowe, 
uszkodzenie w wyniku wypadku 
+ kradzież z pojazdu i rozbój

„GoBiznes”
- struktura produktu

Budynki 
w budowie

Szyby

Cargo



Wszystkie ryzyka 
sprzętu elektronicznego

2 warianty 
ubezpieczenia, ochrona 
dla ubezpieczonego i 
jego pracowników

klauzule: sprzęt zamontowany w 

pojazdach, ubezpieczenie na 

całym świecie, nośniki obrazu, 

sprzęt od daty dostawy do 

uruchomienia

„GoBiznes”
- struktura produktu

Sprzęt 
stacjonarny

Sprzęt 
przenośny

NNW



Wynagrodzenie adwokata lub radcy 

prawnego, koszty i opłaty sądowe oraz 

inne koszty powstałe w związku ze 

sporami prawnymi, wynagrodzenie 

biegłego

Konsultacja prawna, porada prawna, 

opinia prawna i informacja prawna 

udzielana telefonicznie, za pomocą poczty 

elektronicznej lub faksem

2 warianty ubezpieczenia: 

• OC deliktowo-kontraktowa 

• OC deliktowo-kontraktowa z włączeniem 

OC za produkt i wykonaną usługę

klauzule: ubezpieczenie poza 

terytorium Polski, OC najemcy, 

pracodawcy, szkody w środowisku, 

podwykonawcy, OC wzajemne, 

czyste szkody majątkowe

„GoBiznes”
- struktura produktu

OC

Asysta prawna

Ochrona 
prawna



majątkowe: awaria maszyn, szkody elektryczne, rozmrożenie, 

ubezpieczenie poza miejscem ubezpieczenia, koszty stałe, 

koszty dodatkowe po szkodzie, automatyczne pokrycie, 

włączenie prac budowlano-montażowych

pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku, interwencja 

specjalisty, dozór, transport i przechowywanie mienia, ekipa 

sprzątająca, naprawa sprzętu biurowego, infolinia o 

usługodawcy, usługi concierge, infolinia prawna i infolinia HR

„GoBiznes”
- struktura produktu

Assistance

Klauzule 
dodatkowe



Zapytanie o ubezpieczenie on-line

od – 20% do + 100%

……………………….....................

od – 10% do + 100%

„GoBiznes”
- ścieżka sprzedaży



Dziękujemy


