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

Dla prowadzących lokal gastronomiczny

Ty wiesz najlepiej, jakie
komponenty składają się na
idealne danie. Takie właśnie jest
nasze ubezpieczenie – na pewno
docenisz jego harmonijne
dopasowanie do Twoich potrzeb.
W ramach ubezpieczenia
Twój BIZNES Plus to Ty
decydujesz, co i w jakim
zakresie chcesz chronić
w swojej firmie.

Zajmujesz się gastronomią? Znamy
recepturę na Twoje bezpieczeństwo!
Ubezpieczenie Twój BIZNES Plus
powstało na podstawie naszego
doświadczenia w obsłudze firm z branży
gastronomicznej – dzięki temu
dokładnie poznaliśmy Twoje potrzeby.
Z UNIQA zyskujesz szybką i prostą
obsługę oraz indywidualne podejście
do swojej działalności. My oferujemy Ci
najwyższej jakości składowe, Ty decydujesz,
jak je połączyć w idealną całość.

Pomyśl
www.uniqa.pl

Aby Twoja firma wciąż serwowała to,
co najlepsze, musisz maksymalnie
skupić się na pracy. My w tym czasie
zadbamy o jej ochronę.

Pomyśl, które SKŁADNIKI połączyć
dla IDEALNEJ OCHRONY Twojej Firmy.
Z ubezpieczeniem Twój BIZNES Plus zapewniasz bezpieczeństwo:
Sobie oraz pracownikom

Klientom

Oferujemy ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

OC pokrywa szkody powstałe w związku
z działalnością gastronomiczną,
np. zatrucia pokarmowe.

Lokalowi/budynkowi
Ochronimy Cię od następstw zdarzeń
losowych, włamań i kradzieży.

Wyposażeniu
Obejmiemy ochroną całe wyposażenie, również
szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia.

Podczas prac remontowych
Możesz ubezpieczyć się na wypadek konieczności
przeprowadzenia drobnych prac remontowych.

Środkom obrotowym
W razie potrzeby rozszerzymy ochronę produktów
spożywczych od rozmrożenia/rozchłodzenia w wyniku
awarii urządzeń lub przerw w dostawach prądu.

Sprzętom elektronicznym
Obejmujemy ochroną sprzęt elektroniczny
od wszystkich ryzyk.

Wariant szybki
Jeśli prowadzisz mały bar czy pub – możesz
skorzystać z szybkiej kalkulacji składki.

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.

