Pomyśl, ile
PRACOWAŁEŚ
na to,
co MASZ.
Twój BIZNES Plus

Ty wiesz najlepiej, że nie
ma idealnego lekarstwa
na wszystko. Podobnie jest
z ubezpieczeniem.
Dzięki ubezpieczeniu
Twój BIZNES Plus sam
decydujesz, co i w jakim
zakresie chcesz ubezpieczyć
w firmie, w zależności
od Twoich potrzeb.

Dla prowadzących działalność związaną
ze zdrowiem i urodą
Kompleksowe ubezpieczenie
Twój BIZNES Plus powstało
na podstawie naszego doświadczenia
w obsłudze firm z sektora ochrony
zdrowia – dzięki temu wiemy,
co naprawdę liczy się dla Ciebie.

Pomyśl
www.uniqa.pl

Aby Twojej firmie wciąż
dopisywało zdrowie, musisz
cały czas trzymać rękę na pulsie.
Skup się na tym, w czym jesteś
najlepszy! My w tym czasie
zadbamy o bezpieczeństwo
Twojej firmy.

Pomyśl nad najlepszą RECEPTĄ
na BEZPIECZEŃSTWO Twojej Firmy.
Z ubezpieczeniem Twój BIZNES Plus nie musisz martwić się:
O siebie i pracowników

O sprzęt

Oferujemy ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

Obejmiemy ochroną od wszystkich ryzyk sprzęt
elektroniczny – w tym sprzęt medyczny – nawet
ten na stałe zamontowany w samochodach.

O lokal lub budynek
Ochronimy Cię od następstw zdarzeń
losowych, włamań i kradzieży.

O wyposażenie
Obejmiemy ochroną szyby i przedmioty
szklane na wypadek stłuczenia.

O środki obrotowe
Jeżeli prowadzisz aptekę – nie musisz martwić się
o leki przechowywane w chłodziarkach.
Chronimy je w przypadku awarii urządzenia
lub przerw w dostawie prądu.

O skutki działalności
Obejmiemy OC szkody wynikające z przeniesienia
chorób zakaźnych lub zakażeń w salonie fryzjerskim
lub/i gabinecie kosmetycznym.

UNIQA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych
w Polsce. Oferuje ubezpieczenia życiowe, majątkowe
oraz komunikacyjne dla klientów indywidualnych i grupowych.
To stabilna i wiarygodna firma:
doświadczenia
klientów

UNIQA Contact Center
+48 801 597 597*
lub +48 42 66 66 500 dla telefonów komórkowych
*Koszt połączenia według taryfy operatora

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430
e-mail: centrala@uniqa.pl

www.uniqa.pl

Jeżeli masz pytania dotyczące
ubezpieczenia, skontaktuj się z nami.

