
Rozumiemy potrzeby 
dużych przedsięwzięć

Folder dla przedsiębiorców

Allianz – ubezpieczenia od A do Z



Spis treści
Wstęp

Ubezpieczenia majątku 

Ubezpieczenia od utraty zysku 

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenia transportowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia komunikacyjne parków samochodowych

Ubezpieczenie statków powietrznych 

4

9

15

19

29

35

41

45

47



 Szanowni Państwo,

3

Pra gnę za pro sić do ko rzy sta nia z sze ro kiej ofer ty ubez pie czeń ja ką TU Al lianz Pol ska S.A., ad re su je do przed się biorstw
pro duk cyj nych, usłu go wych i han dlo wych. Na sze ubez pie cze nia opra co wa li śmy w ta ki spo sób, że by każ da fir ma mia ła
moż li wość do pa so wa nia for my, ro dza ju i za kre su ubez pie cze nia do swo ich in dy wi du al nych po trzeb, wy ni ka ją cych 
ze spe cy fi ki pro wa dzo nej dzia łal no ści. Współ pra ca z na mi po zwo li Pań stwu zmniej szyć do mi ni mum skut ki zda rzeń 
lo so wych, na któ re na ra żo ny jest każ dy pod miot go spo dar czy. Ubez pie cze nia, któ re ofe ru je my za gwa ran tu ją pew ność
eg zy sten cji Pań stwa fir my, bez wzglę du na nie przy chyl ność lo su. Du że przed się wzię cia wy ma ga ją sil ne go i so lid ne go
part ne ra ubez pie cze nio we go, któ ry bę dzie w sta nie unieść cię żar wy pła ty na wet naj wyż szych od szko do wań. 
Nie bez po wo du, Al lianz cie szy się uzna niem na ca łym świe cie.

Prze ko na ni o za le tach pre zen to wa nych ubez pie czeń, li czy my na Pań stwa za in te re so wa nie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du
Pa weł Dan gel
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Gru pa Al lianz, to kon cern ubez pie cze nio wy o 110 let niej tra dy cji, dzia ła ją cy w 77 kra jach
na wszyst kich kon ty nen tach. Pod wzglę dem zbio ru skład ki, Gru pa Al lianz zaj mu je czo ło we
miej sce na świe cie osią ga jąc w ro ku 2006 przy cho dy w wy so ko ści 101,1 mld Eu ro. Al lianz jest
nie kwe stio no wa nym glo bal nym li de rem w ubez pie cze niach ma jąt ko wych. Wy pra co wa ny
przez Gru pę zysk net to wzrósł w 2006 r. aż o 60%, do po nad 7 mld Eu ro. Prze ję cie Dresd ner 
Ban ku po zwo li ło Gru pie Al lianz na za ję cie pierw sze go miej sca po śród naj więk szych eu ro pej -
skich in sty tu cji fi nan so wych.

O si le i zna cze niu kon cer nu świad czą nie tyl ko uzy ski wa ne przy cho dy i zy ski a tak że wy so kie
oce ny przy zna wa ne przez czo ło we fir my ra tin go we. Istot ne zna cze nie ma rów nież war tość 
za rzą dza nych przez Al lianz ak ty wów. Prze kra cza ona obec nie 1 bi lion Eu ro. Dzię ki te mu Al lianz
za li cza ny jest do pierw szej piąt ki naj więk szych za rząd ców ak ty wa mi na świe cie. Na prze strze ni
ostat nich kil ku lat Gru pa Al lianz, we wszyst kich ka te go riach eko no micz nych kon se kwent nie
od no to wu je pro gre sję wy ni ków, uzy sku jąc w opi nii ana li ty ków mia no jed ne go z naj bar dziej
per spek ty wicz nych i dy na micz nych przed się biorstw. War tość sa mej mar ki Al lianz wy ce nio -
na zo sta ła na 23 mld Eu ro, co da je dru gą po zy cję spo śród wszyst kich przed się biorstw no to wa -
nych na frank furc kiej gieł dzie. W zde cy do wa nej więk szo ści kra jów, to wa rzy stwa ubez pie cze -
nio we na le żą ce do Gru py Al lianz zaj mu ją czo ło we miej sca na lo kal nych ryn kach. Al lianz
w Pol sce po twier dza tę re gu łę.

Allianz na świecie

110 lat tradycji. W 77 państwach na wszystkich kontynentach,
zatrudnia 173 000 pracowników i ubezpiecza blisko połowę firm 
z 500 największych przedsiębiorstw naszego globu.
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TU Al lianz Pol ska S.A. jest jed nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się to wa rzystw ubez pie cze nio -
wych w Pol sce. W ubez pie cze niach ma jąt ko wych w ro ku 2006, Al lianz Pol ska od no to wał 
dy na mi kę przy cho dów na po zio mie 14%. War tość skład ki wzro sła z 979 mln do 1,12 mld zł. 
Po 9 la tach dzia łal no ści TU Alianz Pol ska S.A. wspól nie ze spół ką ży cio wą osią gnę ło trze cią 
po zy cję w Pol sce. Ubez pie cze nio we spół ki Gru py Al lianz Pol ska zwięk szy ły przy cho dy ze skła -
dek o 79% z 1,4 do 2,5 mi liar da zł, a ich łącz ny zysk brut to wzrósł o 40% z 81 do 113 mi lio nów
zło tych. TU Al lianz Pol ska S.A., dys po nu jąc jed nym z naj wyż szych ka pi ta łów ak cyj nych, wy no -
szą cym 324 mln zł oraz wspar ciem Gru py Al lianz na świe cie, za pew nia swo im klien tom bez -
pie czeń stwo i gwa ran cję dłu go trwa łej współ pra cy. 

Fir ma dys po nu je obec nie sie cią 52 od dzia łów i 71 agen cji wy łącz nych, 4 Re gio nal nych Cen trów
Un derw ri tin gu w Ka to wi cach, Po zna niu, Wro cła wiu i Gdań sku oraz Cen trum Un derw ri tin gu
Kor po ra cyj ne go w War sza wie. Do dys po zy cji na szych klien tów po zo sta je po nad 750 eta to wych
spe cja li stów. Ko rzy sta jąc z know -how fir my mat ki, TU Al lianz Pol ska S.A., kreu je no we stan dar -
dy ubez pie czeń na pol skim ryn ku. Ofe ru je my swo im Klien tom spraw dzo ne i no wo cze sne 
ubez pie cze nia, któ rych isto tę i za le ty ma my przy jem ność za pre zen to wać Pań stwu w ni niej -
szym fol de rze.

Allianz w Polsce

Globalne możliwości na Polskim rynku ubezpieczeń.
Dysponujemy wieloma rozwiązaniami
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Twoja firma 
– nasze rozwiązania

TU Allianz Polska S.A. zapewnia swoim Klientom:
– najszerszy zakres poszczególnych ubezpieczeń,
– bardzo korzystne warunki ogólne ubezpieczeń,
– sprawną likwidację szkód,
– atrakcyjną cenę oferty ubezpieczeniowej,
– wysoki standard i jakość świadczonych usług,
– bezpieczeństwo współpracy wynikające z posiadanego zaplecza kapitałowego,
– elastyczne i profesjonalne podejście do każdego klienta,
– optymalizację ochrony za pomocą dodatkowych klauzul,
– bezpłatny konsulting ubezpieczeniowy,
– specjalistyczne doradztwo w sprawach zarządzania ryzykiem i zabezpieczeń.

Dysponujemy wieloma
rozwiązaniami



Ubezpieczenia majątku
przedsiębiorstw



Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw 
od pożaru i innych zdarzeń losowych

W ramach ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw,
TU Allianz Polska S.A. oferuje produkty ubezpieczeniowe
dostosowane do potrzeb dużych podmiotów gospodarczych
i odpowiadające najwyższym standardom dostępnym
na europejskim rynku ubezpieczeniowym.

Ad re sa ci ubez pie cze nia

Ad re sa ta mi ubez pie cze nia ma jąt ku od po ża -
ru i in nych zda rzeń lo so wych są przed się -
bior stwa róż nych branż, któ re zgło szą
do ubez pie cze nia mie nie o war to ści prze kra -
cza ją cej 10 mln zł.* m.in.: 
– fir my pro duk cyj ne, han dlo we, usłu go we 
– wła ści cie le obiek tów biu ro wych
– in sty tu cje fi nan so we 
– za rząd cy obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej 

* Dla pod mio tów o niż szej war to ści ma jąt ku prze zna czo ne

są ubez pie cze nia do sto so wa ne do po trzeb ma łych 

przed się biorstw, któ re ofe ru je De par ta ment Ubez pie czeń

Ma łe go Biz ne su, Miesz kań i OC w Ży ciu Pry wat nym

TU Allianz Pol ska S.A.

Cel ubez pie cze nia

Jest to pod sta wo we ubez pie cze nie, któ re po -
wi nien po sia dać każ dy pod miot go spo dar czy.
Ce lem ubez pie cze nia od po ża ru i in nych zda -
rzeń lo so wych jest za bez pie cze nie po sia da ne -
go przez przed się bior stwo ma jąt ku trwa łe go
i ob ro to we go na wy pa dek znisz cze nia, uszko -
dze nia lub utra ty. Ubez pie cze nie ta kie, w ra -
zie po wsta nia szko dy, za pew nia środ ki 
fi nan so we na po kry cie strat do ja kich do szło
w ubez pie czo nym mie niu, na sku tek wy stą -
pie nia ry zy ka ob ję te go za kre sem ochro ny
ubez pie cze nio wej. Dzię ki otrzy ma ne mu od -
szko do wa niu, ubez pie czo na fir ma bę dzie
mo gła jak naj szyb ciej od two rzyć znisz czo ne
lub utra co ne mie nie i wzno wić nor mal ną
dzia łal ność bez ko niecz no ści fi nan so wa nia
na pra wy szko dy z wła snych środ ków, co
w przy pad ku du że go jej roz mia ru np. po ża ru
lub po wo dzi mo że być wręcz nie moż li we,
z uwa gi na po trze bę po nie sie nia bar dzo du -
żych na kła dów fi nan so wych na na pra wę
znisz czeń. 
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Wiemy jak zaczynają się 
wielkie przedsięwzięcia



a w ra zie po trze by rów nież nie na zwa nych 
ry zyk ze wnętrz nych i ry zyk we wnętrz nych 
ta kich jak np. awa ria ma szyn, czy szko dy
elek trycz ne. Kon struk cja ta ka za pew nia za -
rów no opty ma li za cję za kre su ubez pie cze nia,
jak i ce ny, po nie waż ubez pie czo ny pła ci tyl ko
za te ry zy ka, na któ re rze czy wi ście jest na ra -
żo ny m.in. z uwa gi na bran żę w któ rej dzia ła.
W ra mach ry zyk na zwa nych – ochro na ubez -
pie cze nio wa mo że do ty czyć do wol nie wy bra -
nych ry zyk spo śród ni żej wy mie nio nych:
– po żar, ude rze nie pio ru na, eks plo zja, ude -

rze nie lub upa dek stat ku po wietrz ne go
– hu ra gan i grad
– po wódź, ulew ny deszcz, trzę sie nie zie mi,

ob su nię cie zie mi, za pa da nie zie mi, la wi na,
na pór śnie gu i lo du

– za la nie wo dą lub in ny mi cie cza mi
– upa dek drzew, masz tów, dźwi gów, ko mi -

nów lub in nych bu dow li oraz ka ta stro fa
bu dow la na

– kra dzież z wła ma niem, ra bu nek, wan da -
lizm po wła ma niu, ce lo we uszko dze nie 

– ude rze nie po jaz du, dym, sa dza, ude rze nie
fa li dźwię ko wej

– trans port mie nia 
– stłu cze nie szyb lub in nych przed mio tów 
– za miesz ki, strajk, lo kaut 

Na mo cy uzgod nień po mię dzy stro na mi
i po opła ce niu do dat ko wej skład ki ist nie je
rów nież moż li wość ubez pie cze nia (z okre -
ślo ny mi li mi ta mi) in nych nie stan dar do wych
ry zyk np. ry zy ka ter ro ry zmu. 
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Ubez pie cze niem mo gą być ob ję te:

– bu dyn ki
– bu dow le: ogro dze nia, stud nie, masz ty, 

wia ty, utwar dze nia dróg we wnętrz nych,
pla ców, itp. 

– na kła dy ada pta cyj ne w bu dyn kach 
– środ ki ob ro to we: pro duk ty go to we, to wa ry,

su row ce, ma te ria ły 
– ma szy ny i urzą dze nia wła sne oraz po wie -

rzo ne
– po zo sta łe wy po sa że nie oraz sprzęt elek tro -

nicz ny sta cjo nar ny i prze no śny 
– mie nie pra cow ni cze 
– go tów ka i pa pie ry war to ścio we 

Naj szer szy za kres ubez pie cze nia

Ofe ro wa ne przez TU Al lianz Pol ska S.A.  
ubez pie cze nie ma jąt ku przed się biorstw
od po ża ru i in nych zda rzeń lo so wych, ce chu -
je się naj szer szym z do stęp nych na ryn ku 
za kre sem ochro ny ubez pie cze nio wej i bar -
dzo pro kon su menc kim trak to wa niem ubez -
pie czo nych, co znaj du je od zwier cie dle nie
w ma łej licz bie wy łą czeń i ogra ni czeń ochro -
ny ubez pie cze nio wej. Dzię ki uni kal nej, je dy -
nej na ryn ku kon struk cji ogól nych wa run -
ków ubez pie cze nia, za kres ochro ny
ubez pie cze nio wej mo że być bu do wa ny
na za sa dzie do da wa nia do ze sta wu ry zyk
pod sta wo wych, ko lej nych ry zyk na zwa nych
(wy mie nio nych z na zwy i zde fi nio wa nych
w ogól nych wa run kach ubez pie cze nia),

Folder dla przedsiębiorców
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Su ma ubez pie cze nia 

Su ma ubez pie cze nia po win na być tak skal -
ku lo wa na, że by w ra zie szko dy cał ko wi tej 
za pew nić środ ki na peł ne po kry cie po nie sio -
nej szko dy.

TU Al lianz Pol ska S.A. pre fe ru je ubez pie cza -
nie ma jąt ku na su my ubez pie cze nia od po -
wia da ją ce: 
– war to ści od two rze nio wej (no wej), czy li

war to ści od po wia da ją cej wszyst kim kosz -
tom ko niecz nym do od bu do wy bu dyn ku
lub bu dow li, w ra zie ich cał ko wi te go znisz -
cze nia, a w przy pad ku ma szyn, urzą dzeń,
środ ków ob ro to wych – kosz tom ich za ku pu
lub po now ne go wy two rze nia. 

– war to ści rze czy wi stej, czy li war to ści 
od two rze nio wej (no wej) po mniej szo nej

o fak tycz ny sto pień zu ży cia tech nicz ne go
mie nia 

– war to ści księ go wej brut to, czy li ewi den cyj -
nej war to ści po cząt ko wej mie nia, sta no -
wią cej ce nę je go na by cia lub koszt wy two -
rze nia z uwzględ nie niem zwięk sze nia 
war to ści w wy ni ku ulep szeń oraz prze sza -
co wań do ko na nych zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi prze pi sa mi pra wa.

Wy ma ga nia do przy go to wa nia ofer ty
i za war cia umo wy

Do przy go to wa nia ofer ty i ewen tu al ne go 
za war cia umo wy ubez pie cze nia, po jej za ak -
cep to wa niu nie zbęd ne jest zło że nie pi sem -
ne go wnio sku za po śred nic twem bro ke ra 
al bo agen ta, lub bez po śred nio w pla ców -
ce TU Al lianz Pol ska S.A. Wy ma ga ne jest 
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po da nie co naj mniej na stę pu ją cych in for -
ma cji: 
– opis pro wa dzo nej dzia łal no ści 
– opis za bez pie czeń po ża ro wych i kra dzie żo -

wych 
– su my ubez pie cze nia po szcze gól nych ro -

dza jów mie nia 
– wy ma ga ny okres i za kres ubez pie cze nia
– licz ba, przy czy na i wy so kość szkód, co naj -

mniej z ostat nich 3 lat.

Ce na ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie od po ża ru i in nych zda rzeń
lo so wych ofe ro wa ne przez TU Al lianz Pol -
ska S.A. od zna cza się nie tyl ko za le ta mi ja ko -
ścio wy mi, lecz rów nież atrak cyj ną, in dy wi -
du al nie usta la ną ce ną, bar dzo ko rzyst ną

w re la cji do za kre su za pew nia nej ochro ny
ubez pie cze nio wej. Wy so kość ofe ro wa nych
sta wek uza leż nio na jest m.in. od: 
– ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści i zwią za -

nych z nią za gro żeń ry zy kiem po ża ru lub
eks plo zji

– na ra że nia na ry zy ka ży wio ło we np. po -
wódź, hu ra gan, grad 

– kon struk cji obiek tów, ro dza ju ma te ria łów
i su row ców wy ko rzy sty wa nych w dzia łal -
no ści

– po sia da nych za bez pie czeń po ża ro wych
i kra dzie żo wych oraz ich sku tecz no ści 

– wnio sko wa ne go za kre su ubez pie cze nia
– licz by i wy so ko ści do tych cza so wych szkód
– wy so ko ści za sto so wa ne go udzia łu wła sne -

go w szko dzie / fran szy zy re duk cyj nej. 

Folder dla przedsiębiorców

Ubezpieczamy wiele ryzyk,
w atrakcyjnej cenie
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Ko rzy ści dla klien ta

Przed się bior stwo ubez pie cza ją ce swój ma ją tek w TU Al lianz Pol ska S.A. zy sku je so lid ne go 
part ne ra w biz ne sie. Każ de mu klien to wi gwa ran tu je my rów nież:
– ela stycz ne, pro fe sjo nal ne i pro kon su menc kie po dej ście biz ne so we,
– naj szer szy na ryn ku za kres ubez pie cze nia, po za stan dar do wy mi ry zy ka mi obej mu ją cy rów -

nież ry zy ka: straj ków i za mie szek, ce lo we go uszko dze nia, upa dek drzew, masz tów, dźwi gów,
ka ta stro fę bu dow la ną, szko dy pod czas trans por tu mie nia, awa rie ma szyn, szko dy elek trycz ne,

– w stan dar dzie, au to ma tycz ne włą cze nie klau zu li prze pięć, klau zu li re pre zen tan tów, klau zu li
to le ran cji 20% nie do ubez pie cze nia (le eway),

– moż li wość włą cze nia sze re gu in nych klau zul do dat ko wych,
– bar dzo ko rzyst ne i przej rzy ste ogól ne wa run ki ubez pie cze nia, z ja sno spre cy zo wa nym 

za kre sem od po wie dzial no ści i bar dzo ma łą licz bą wy łą czeń z za kre su od po wie dzial no ści,
– atrak cyj ną ce nę po lis i ko rzyst ny sys tem ra ba tów,
– spraw ną li kwi da cję szkód, rów nież przy wy ko rzy sta niu nie za leż nych eks per tów,
– nie od płat ne in spek cje za kła dów i kon sul ting ubez pie cze nio wy,
– pro fe sjo nal ne do radz two w spra wach za bez pie czeń.

Tworzymy na przyszłość. 
Od początku



Ubezpieczenia 
od utraty zysku



W ramach ubezpieczeń od utraty zysku (Business Interruption),
TU Allianz Polska S.A. oferuje ubezpieczenia sprawdzone na
rynkach europejskich i spełniające najwyższe wymagania dużych
podmiotów gospodarczych.

Ad re sa ci ubez pie cze nia

Ad re sa ta mi te go ubez pie cze nia są przed się -
bior stwa, któ re de kla ru ją go to wość jed no cze -
sne go ubez pie cze nia mie nia o war to ści 
prze kra cza ją cej 10 mln zł i ubez pie cze nia
od utra ty zy sku na kwo tę po wy żej 5 mln zł* 
lub już po sia da ją ubez pie cze nie ma jąt ko we
w TU Al lianz Pol ska S.A. Ubez pie cze nia
od utra ty zy sku (ewen tu al nie utra ty czyn szu)
skie ro wa ne są do róż nych pod mio tów go spo -
dar czych pro wa dzą cych dzia łal ność ko mer -
cyj ną, bez wzglę du na bran żę. W szcze gól no -
ści ad re sa ta mi te go ubez pie cze nia są:
– fir my pro duk cyj ne, han dlo we, usłu go we, 
– wła ści cie le obiek tów biu ro wych,
– in sty tu cje fi nan so we.

* Pod mio ty de kla ru ją ce do ubez pie cze nia niż sze war to ści

ma jąt ku i zy sku brut to, mo gą ko rzy stać z ubez pie cze nie

od utra ty zy sku dla ma łych przed się biorstw, ofe ro wa ne go

przez De par ta ment Ubez pie czeń Ma łe go Biz ne su, Miesz kań

i OC w Ży ciu Pry wat nym TU Al lianz Pol ska S.A.

Cel ubez pie cze nia

Ce lem ubez pie czeń od utra ty zy sku jest za bez -
pie cze nie osią gnię cia pla no wa ne go wy ni ku 
fi nan so we go przed się bior stwa na wy pa dek
prze rwy lub za kłó ce nia w dzia łal no ści, spo wo -
do wa ne go szko dą w mie niu. Ubez pie cze nie 
to jest uzu peł nie niem ubez pie cze nia ma jąt ku
od po ża ru i in nych zda rzeń lo so wych. Gwa -
ran tu je ono ubez pie czo nej fir mie prze trwa nie
na kon ku ren cyj nym ryn ku, na wet w przy pad -
ku dłu go trwa łej prze rwy w dzia łal no ści, 
po nie waż TU Al lianz Pol ska S.A. wy pła ca jąc
od szko do wa nie zre kom pen su je utra co ny zysk
ope ra cyj ny i po kry je kosz ty sta łe po nie sio ne
w cza sie trwa nia nie pla no wa ne go prze sto ju
w dzia łal no ści. Dzię ki wy pła co nym za licz kom
na po czet od szko do wa nia, ubez pie czo na
fir ma bę dzie mo gła utrzy mać płyn ność fi nan -
so wą i na bie żą co re gu lo wać swo je zo bo wią -
za nia wzglę dem kon tra hen tów i klien tów.

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku
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mach uzgod nio ne go mak sy mal ne go okre su
od po wie dzial no ści – aż do chwi li, gdy ubez -
pie czo na fir ma, po wzno wie niu dzia łal no ści
od zy ska ta ki po ziom przy cho dów, ja ki był by
w da nym cza sie osią gnię ty, gdy by szko da
w mie niu i bę dą ca jej na stęp stwem prze rwa
w dzia łal no ści, w ogó le nie wy stą pi ły. 

Mak sy mal ny okres od po wie dzial no ści wy no si
z re gu ły 12 mie się cy i jest nie za leż ny od okre -
su ubez pie cze nia, w tym sen sie, że nie koń czy
się wraz z wy ga śnię ciem te go okre su. W za -
leż no ści od po trzeb moż na uzgod nić krót szy
lub dłuż szy mak sy mal ny okres od po wie dzial -
no ści, z re gu ły nie mo że on prze kra czać
dwóch lat. 
Dłu gość te go okre su po win na uwzględ niać czas,
ja ki był by po trzeb ny do od two rze nia mie nia,
w ra zie je go cał ko wi te go znisz cze nia oraz do
od zy ska nia peł ne go po ten cja łu eko no micz ne go
fir my po wzno wie niu dzia łal no ści.

Naj szer szy za kres ubez pie cze nia 

Ubez pie cze nie od utra ty zy sku mo że być za -
war te w peł nym za kre sie ry zyk ofe ro wa nych
w ra mach ubez pie cze nia ma jąt ku, obej mu -
ją cym ry zy ka na zwa ne oraz nie na zwa ne 
ry zy ka ze wnętrz ne i we wnętrz ne. 

Su ma ubez pie cze nia

Ubez pie cze niu pod le ga zysk brut to (w sen sie
ubez pie cze nio wym), na któ ry skła da ją się:
– pla no wa ny zysk ope ra cyj ny (nad wyż ka

przy cho dów nad kosz ta mi ich uzy ska nia), 
– pla no wa ne kosz ty sta łe.

Su ma ubez pie cze nia po win na być wy li czo -
na na pod sta wie moż li wie naj bar dziej ak tu -
al nych da nych fi nan so wych, za okres rocz ny
po prze dza ją cy po czą tek okre su ubez pie cze -
nia. W tym ce lu od ob ro tu net to (bez VAT)
na le ży od jąć wy so kość kosz tów zmien nych
przy pa da ją cych na ten ob rót. Dla uak tu al -
nie nia su my ubez pie cze nia, otrzy ma ną kwo -
tę na le ży pod wyż szyć o pla no wa ny wzrost
w okre sie ubez pie cze nia i w ro ku na stęp -
nym. Do po praw ne go wy li cze nia zy sku  
brut to słu ży spe cjal ny for mu larz przy go to -
wa ny przez TU Al lianz Pol ska S.A.

Naj dłuż szy cza so wy za kres ochro ny

Od po wie dzial ność od szko do waw cza z ty tu łu
ubez pie cze nia od utra ty zy sku roz po czy na
się w mo men cie po wsta nia szko dy w mie niu,
bę dą cej na stęp stwem ry zy ka po kry te go 
za rów no w po li sie ma jąt ko wej jak i po li sie
ubez pie cze nia od utra ty zy sku, i trwa – w ra -

15

Umiemy budować 
solidne podstawy
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Ce na ubez pie cze nia 

Bio rąc pod uwa gę ja kość i za kres uzy ski wa -
nej ochro ny ubez pie cze nio wej, ce na ofe ro -
wa nych ubez pie czeń od utra ty zy sku jest
bar dzo kon ku ren cyj na. Wy so kość wy li cza nej
in dy wi du al nie staw ki za le ży m.in. od: 
– ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści i zwią za -

nych z nią za gro żeń,
– stop nia skom pu te ry zo wa nia pro ce su pro -

duk cji, wy stę po wa nie tzw. wą skich gar deł”
– po sia da nych za bez pie czeń po ża ro wych

i ich sku tecz no ści,
– za kre su ubez pie cze nia,
– dłu go ści mak sy mal ne go okre su od po wie -

dzial no ści,
– dłu go ści cza so wej lub wy so ko ści kwo to wej

fran szy zy re duk cyj nej.

Wy ma ga nia do przy go to wa nia ofer ty
i za war cia umo wy

Do przy go to wa nia ofer ty i ewen tu al ne go 
za war cia umo wy ubez pie cze nia po jej za ak -
cep to wa niu, ko niecz ne jest zło że nie, za po -
śred nic twem bro ke ra al bo agen ta lub bez po -
śred nio w pla ców ce TU Al lianz Pol ska S.A.,
pi sem ne go wnio sku o ubez pie cze nie
od utra ty zy sku, ra zem z wnio skiem o ubez -
pie cze nie ma jąt ko we. We wnio sku tym, obok
in for ma cji wy ma ga nych dla po trzeb ubez -
pie cze nia ma jąt ko we go, na le ży po dać in for -
ma cje o wy so ko ści su my ubez pie cze nia,
wnio sko wa nej dłu go ści mak sy mal ne go okre -
su od po wie dzial no ści, cza so wej fran szy zy
re duk cyj nej oraz co naj mniej na stę pu ją ce
in for ma cje do dat ko we na te mat:
– stop nia zauto ma ty zo wa nia i skom pu te ry -

zo wa nia pro wa dzo nej dzia łal no ści,
– wy stę po wa nia tzw. wą skich gar deł, czy li 

ta kich miejsc, któ rych znisz cze nie au to ma -
tycz nie spo wo du je zna czą ce za kłó ce nia
lub wstrzy ma nie dzia łal no ści ca łe go 
za kła du lub je go czę ści,

– wy ko rzy sty wa nia przez fir mę spe cja li stycz -
nych, trud no do stęp nych ma szyn, ma te ria -
łów lub su row ców.

Ko rzy ści dla klien ta

Oprócz ko rzy ści o któ rych wspo mnia no przy ubez pie cze niu ma jąt ko wym, klien ci ubez pie cza ją -
cy się w TU Al lianz Pol ska od utra ty zy sku, otrzy mu ją: 
– naj dłuż szy cza so wy za kres od po wie dzial no ści od szko do waw czej w ra mach uzgod nio ne go

mak sy mal ne go okre su od po wie dzial no ści, któ ra koń czy się w mo men cie uzy ska nia przez
ubez pie czo ną fir mę ta kich wy ni ków, ja kie by ły by w da nym okre sie osią gnię te, gdy by szko da
w ogó le nie wy stą pi ła, a nie z chwi lą wzno wie nia dzia łal no ści po od two rze niu 
znisz czo ne go mie nia,

– naj ko rzyst niej szy spo sób wy li cza nia od szko do wa nia w ra mach tzw. okre su wy ce ny, któ ry
obej mu je za wsze co naj mniej okres rocz ny li czo ny wstecz od da ty wy ga śnię cia szko dy 
w zy sku brut to, dzię ki cze mu eli mi no wa ny jest ne ga tyw ny wpływ se zo no wych wa hań ob ro tu
na wy so kość od szko do wa nia,

– naj szer szy na ryn ku za kres ubez pie cze nia,
– moż li wość ubez pie cze nia utra ty zy sku w na stęp stwie szkód u do staw ców i/lub od bior ców

oraz bra ku do stę pu do miej sca ubez pie cze nia,
– moż li wość włą cze nia sze re gu klau zul do dat ko wych,
– bar dzo ko rzyst ne dla klien ta ogól ne wa run ki ubez pie cze nia za wie ra ją ce mi ni mal ną 

licz bę wy łą czeń,
– pew ność obiek tyw nej li kwi da cji szko dy, tak że przy wy ko rzy sta niu nie za leż nych eks per tów.



Ubezpieczenia
techniczne
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych 

Ubezpieczenie ryzyk montażowych

Ubezpieczenie utraty zysku inwestora 
w wyniku szkód objętych ubezpieczeniem
ryzyk budowlanych lub montażowych

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii 

Ubezpieczenie utraty zysku w wyniku 
awarii maszyn i urządzeń

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń
budowlanych

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
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Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Jest to ubez pie cze nie od wszyst kich ry zyk. Za pew nia kom plek so wą
ochro nę ubez pie cze nio wą wszyst kim stro nom za an ga żo wa nym
w re ali za cję in we sty cji (a w szcze gól no ści in we sto rom, wy ko naw -
com i/lub pod wy ko naw com, pro du cen tom i/lub do staw com 
mon to wa nych urzą dzeń i in sta la cji, insty tu cjom fi nan su ją cym).

Ubez pie cza ją cy

Ubez pie cza ją cym jest oso ba fi zycz na, praw -
na lub jed nost ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją -
ca oso bo wo ści praw nej, za wie ra ją ca umo wę
ubez pie cze nia z TU Al lianz Pol ska S.A.

Ubez pie czo ny

Ubez pie czo nym jest zle ce nio daw ca, wy ko naw -
ca, pod wy ko naw ca prac bu dow la nych, pro du -
cent i/lub do staw ca mon to wa nych urzą dzeń,
in sty tu cja fi nan su ją ca.

Umo wa ubez pie cze nia

Umo wa ubez pie cze nia do ty czy:
– obiek tów w cza sie bu do wy, sprzę tu i ma szyn

bu dow la nych oraz za ple cza bu do wy;
– od po wie dzial no ści cy wil nej Ubez pie cza ją ce -

go i/lub Ubez pie czo nych w związ ku z pro wa -
dze niem prac bu dow la nych.

Okres ubez pie cze nia

Okres ubez pie cze nia obej mu je cał ko wi ty
okres re ali za cji in we sty cji – od prze ka za nia
wy ko naw cy pla cu bu do wy lub od roz po czę -
cia ro bót lub od roz ła do wa nia pierw szych
ma te ria łów na pla cu bu do wy, aż do prze ka -
za nia obiek tu in we sto ro wi lub do roz po czę -
cia użyt ko wa nia obiek tu zgod nie z je go 
prze zna cze niem oraz do dat ko wo ja ko opcja
okres rę koj mi /gwa ran cji.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie obej mu je:
– szko dy rze czo we po le ga ją ce na na głej, przy -

pad ko wej i nie prze wi dzia nej utra cie, uszko -
dze niu lub znisz cze niu ubez pie czo ne go 
mie nia, po wsta łe wsku tek ja kich kol wiek
przy czyn, a w szcze gól no ści: po ża ru, ude rze -
nia pio ru na, wy bu chu, hu ra ga nu, po wo dzi,
za la nia, kra dzie ży z wła ma niem, wa dli we go
wy ko naw stwa, bra ku do świad cze nia, nie -
dbal stwa, błę du pra cow ni ków lub in nych
zda rzeń, wy raź nie nie wy łą czo nych w ogól -
nych wa run kach lub po li sie;

– od po wie dzial ność cy wil ną za szko dy oso bo -
we i rze czo we wy rzą dzo ne oso bom nie zwią -
za nym z pro ce sem bu dow la nym.

Umiemy się dopasować
do każdej sytuacji
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Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia mo gą być:
– wszel kie pra ce kon trak to we, ma te ria ły

do prze ro bu, sprzęt i ma szy ny bu dow la ne,
za ple cze bu do wy, mie nie na le żą ce do in we -
sto ra, mie nie bę dą ce pod kon tro lą 
wy ko naw cy;

– od po wie dzial ność cy wil na Ubez pie cza ją ce go
i/lub Ubez pie czo nych w związ ku z pro wa -
dze niem prac bu dow la nych.

Su ma ubez pie cze nia

Su ma ubez pie cze nia usta la na jest przez
Ubez pie cza ją ce go w wy so ko ści rów nej cał ko -
wi tej war to ści prac, zgod nie z kon trak tem
bu dow la nym, z uwzględ nie niem ma te ria łów
do prze ro bu. W od nie sie niu do sprzę tu, ma -
szyn i za ple cza – w wy so ko ści rów nej kosz to -
wi na by cia no we go sprzę tu, ma szyn, za ple -
cza. W od nie sie niu do od po wie dzial no ści
cy wil nej su ma ubez pie cze nia usta la na jest
przez Ubez pie cza ją ce go na pod sta wie in dy -
wi du al nej oce ny moż li wych rosz czeń z ty tu -
łu po ten cjal nych szkód, któ re mo gą wy nik -
nąć w związ ku z pro wa dzo ny mi pra ca mi
bu dow la ny mi, bądź na pod sta wie zo bo wią -
zań za war tych w kontr ak cie bu dow la nym.

Rozwijamy się
w szybkim tempie
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Ubezpieczenie ryzyk montażowych

Jest to ubez pie cze nie od wszyst kich ry zyk. Za pew nia kom plek so wą
ochro nę ubez pie cze nio wą wszyst kim stro nom za an ga żo wa nym
w re ali za cję in we sty cji (a w szcze gól no ści in we sto rom, wy ko naw -
com i/lub pod wy ko naw com, pro du cen tom i/lub do staw com 
mon to wa nych urzą dzeń i in sta la cji, in sty tu cjom fi nan su ją cym).

Ubez pie cza ją cy

Ubez pie cza ją cym jest oso ba fi zycz na lub praw -
na, al bo jed nost ka or ga ni za cyj na nie po sia da -
ją ca oso bo wo ści praw nej, za wie ra ją ca umo wę
ubez pie cze nia z TU Al lianz Pol ska S.A.

Ubez pie czo ny

Ubez pie czo nym jest zle ce nio daw ca, wy ko -
naw ca, pod wy ko naw ca prac bu dow la nych,
pro du cent i/lub do staw ca mon to wa nych
urzą dzeń, in sty tu cja fi nan su ją ca.

Umo wa ubez pie cze nia 

Umo wa ubez pie cze nia do ty czy:
– obiek tów w cza sie mon ta żu, sprzę tu i ma -

szyn słu żą cych do mon ta żu oraz za ple cza
miej sca mon ta żu,

– od po wie dzial no ści cy wil nej Ubez pie cza ją ce -
go i/lub Ubez pie czo nych w związ ku z pro -
wa dze niem prac mon ta żo wych.

Okres ubez pie cze nia

Okres ubez pie cze nia obej mu je cał ko wi ty
okres re ali za cji in we sty cji – od prze ka za nia
wy ko naw cy pla cu mon ta żu, lub od roz po czę -
cia ro bót lub od roz ła do wa nia pierw szych
ma te ria łów na pla cu mon ta żu, z włą cze niem
okre su prób tech no lo gicz nych i prób ne go
ru chu, aż do prze ka za nia obiek tu in we sto ro -
wi, lub do roz po czę cia użyt ko wa nia obiek tu
zgod nie z je go prze zna cze niem oraz do dat -
ko wo ja ko opcja okres rę koj mi/gwa ran cji.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie obej mu je:
– szko dy rze czo we po le ga ją ce na na głej, przy -

pad ko wej i nie prze wi dzia nej utra cie, uszko -
dze niu lub znisz cze niu ubez pie czo ne go
mie nia, po wsta łe wsku tek ja kich kol wiek
przy czyn, a w szcze gól no ści: po ża ru, ude rze -
nia pio ru na; wy bu chu, hu ra ga nu, po wo dzi,
za la nia, kra dzie ży z wła ma niem, krót kie go
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spię cia, zwar cia, prze pię cia, nad ci śnie nia,
pod ci śnie nia, ro ze rwa nia si łą od środ ko wą,
błę du w mon ta żu, bra ku do świad cze nia, 
nie dbal stwa, błę du pra cow ni ków lub in nych
zda rzeń, wy raź nie nie wy łą czo nych w ogól -
nych wa run kach lub po li sie;

– od po wie dzial ność cy wil ną za szko dy oso bo -
we i rze czo we wy rzą dzo ne oso bom nie zwią -
za nym z pro wa dze niem prac mon ta żo wych.

Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia mo gą być:
– wszel kie pra ce kon trak to we, ma te ria ły

do prze ro bu, urzą dze nia do za mon to wa nia,
sprzęt i ma szy ny słu żą ce do mon ta żu, za ple -
cze miej sca mon ta żu, mie nie na le żą ce
do in we sto ra, mie nie bę dą ce w pie czy
i pod kon tro lą wy ko naw cy,

– od po wie dzial ność cy wil ną Ubez pie cza ją ce -
go i/lub Ubez pie czo nych w związ ku z pro wa -
dze niem prac mon ta żo wych.

Su ma ubez pie cze nia

Su ma ubez pie cze nia usta la na jest przez
Ubez pie cza ją ce go w wy so ko ści rów nej cał ko -
wi tej war to ści prac, zgod nie z kon trak tem
mon ta żo wym, z uwzględ nie niem war to ści
urzą dzeń do za mon to wa nia; w od nie sie niu
do sprzę tu, ma szyn i za ple cza – w wy so ko ści
rów nej kosz to wi na by cia no we go sprzę tu,
ma szyn, za ple cza.
W od nie sie niu do od po wie dzial no ści cy wil -
nej su ma ubez pie cze nia usta la na jest przez
Ubez pie cza ją ce go na pod sta wie in dy wi du al -
nej oce ny moż li wych rosz czeń z ty tu łu 
po ten cjal nych szkód, któ re mo gą wy nik nąć
w związ ku z pro wa dzo ny mi pra ca mi mon ta -
żo wy mi, bądź na pod sta wie zo bo wią zań 
za war tych w kontr ak cie mon ta żo wym.

Patrzymy z każdej 
perspektywy
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Jest to zabezpieczenie planowanego wyniku finansowego
inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji 
do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Ubez pie czo ny

Ubez pie czo nym jest wy łącz nie In we stor.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie obej mu je:
– utra tę pla no wa ne go zy sku brut to po wsta łą

wsku tek opóź nio ne go prze ka za nia in we sty -
cji do eks plo ata cji, pod wa run kiem, że
opóź nie nie ta kie zo sta ło spo wo do wa ne
szko da mi w ro bo tach kon trak to wych po -
wsta ły mi wsku tek ja kich kol wiek przy czyn,
a w szcze gól no ści: po ża ru, ude rze nia 
pio ru na; wy bu chu, hu ra ga nu, po wo dzi, 
za la nia, kra dzie ży z wła ma niem, krót kie go
spię cia, zwar cia, prze pię cia, nad ci śnie nia,
pod ci śnie nia, ro ze rwa nia si łą od środ ko wą,
błę du w mon ta żu, bra ku do świad cze nia,
nie dbal stwa, błę du pra cow ni ków lub 
in nych zda rzeń, wy raź nie nie wy łą czo nych
w ogól nych wa run kach lub po li sie.

Obo wią zek od szko do waw czy po wsta je 
wy łącz nie wte dy, gdy ro bo ty kon trak to we
ubez pie czo ne są w ra mach ubez pie cze nia 
ry zyk bu dow la nych lub mon ta żo wych 
za war tym w TU Al lianz Pol ska S.A., a szk  oda
w tych ro bo tach po wo du ją ca opóź nio ne
prze ka za nie in we sty cji ob ję ta jest za kre sem
ubez pie cze nia ry zyk bu dow la nych (mon ta -
żo wych).

Okres od szko do waw czy

Mak sy mal ny okres od szko do waw czy uzgad -
nia ny jest na pod sta wie cza su nie zbęd ne go
na po wtó rze nie ro bót wy mie nio nych 

w za kre sie rze czo wo -fi na so wym kon trak tu
bu dow la ne go (mon ta żo we go), z uwzględ -
nie niem cza su po trzeb ne go na za ku pie nie
i spro wa dze nie sto sow nych ma te ria łów
i urzą dzeń. Z re gu ły jest to okres od kil ku na -
stu mie się cy do 2 lat.
Od po wie dzial ność od szko do waw cza z ty tu łu
ubez pie cze nia od utra ty zy sku roz po czy -
na się w mo men cie prze kro cze nia pla no wa -
ne go ter mi nu prze ka za nia in we sty cji, 
wsku tek przy czyn po da nych wy żej 
(zob. za kres ubez pie cze nia) i trwa – w ra -
mach uzgod nio ne go mak sy mal ne go okre su
od po wie dzial no ści – aż do chwi li prze ka za -
nia in we sty cji. 

Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia jest zysk brut to,
na któ ry skła da ją się:
– pla no wa ny zysk ope ra cyj ny,
– kosz ty sta łe zwią za ne z in we sty cją.

Su ma ubez pie cze nia

Su ma ubez pie cze nia po win na być wy li czo -
na na pod sta wie za ło żeń fi nan so wych i biz -
ne spla nu, przy go to wa nych przed przy stą pie -
niem do re ali za cji in we sty cji. W ce lu
ob li cze nia pla no wa ne go zy sku brut to, 
na le ży od pla no wa ne go ob ro tu net to od jąć
pla no wa ną wy so kość kosz tów zmien nych,
przy pa da ją cych na ten ob rót. Do po praw ne -
go wy li cze nia kwo ty zy sku brut to słu ży 
spe cjal ny for mu larz przy go to wa ny przez
TU Al lianz Pol ska S.A.

Ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku
szkód objętych ubezpieczeniem ryzyk
budowlanych lub montażowych 



Folder dla przedsiębiorców

23

Jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk awarii i uszkodzenia.
Zapewnia  ochronę właścicielowi i/lub użytkownikowi parku
maszynowego w przypadku szkód powstałych w związku 
z eksploatacją maszyn i urządzeń.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze niem ob ję te są szko dy rze czo we,
po le ga ją ce na na głej i nie prze wi dzia nej 
utra cie, uszko dze niu lub znisz cze niu ubez -
pie czo nych ma szyn i urzą dzeń, po wo du ją -
cych ko niecz ność ich na pra wy bądź 
wy mia ny, po wsta łe wsku tek ja kich kol wiek
przy czyn, a w szcze gól no ści: błę du kon struk -
cyj ne go, mon ta żo we go, wad ma te ria ło wych,
od lew ni czych, błę dów w ob słu dze, bra ku do -
świad cze nia, nie dbal stwa pra cow ni ków, wy -
bu chu fi zycz ne go, wy bu chu ga zów spa li no -
wych w ko tłach, krót kie go spię cia, zwar cia,
prze pię cia, nad ci śnie nia, pod ci śnie nia, ro ze -
rwa nia si łą od środ ko wą lub in nych przy czyn,
wy raź nie nie wy łą czo nych w ogól nych wa -
run kach lub w po li sie.

Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia są ma szy ny
i urzą dze nia sta no wią ce wła sność Ubez pie -
cza ją ce go lub bę dą ce w je go po sia da niu, 
je że li cią ży na nim umow ny obo wią zek 
ubez pie cze nia te go mie nia.
Ubez pie cze niem mo gą zo stać ob ję te wszel -
kie go ty pu ma szy ny i urzą dze nia użyt ko wa ne
zgod nie z prze zna cze niem.

Su ma ubez pie cze nia

Su ma ubez pie cze nia usta la na jest przez
Ubez pie cza ją ce go w wy so ko ści rów nej kosz -
to wi na by cia no wych ma szyn i urzą dzeń te go
sa me go ty pu i o iden tycz nych pa ra me trach.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii

Konstruujemy
optymalne rozwiązania
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Ce lem te go ubez pie cze nia jest za bez pie cze nie pla no wa ne go wy ni ku
fi nan so we go przed się bior stwa na wy pa dek prze rwy lub za kłó ce nia
w dzia łal no ści, po wsta łych w na stęp stwie awa rii ma szy ny lub li nii
tech no lo gicz nej. Ubez pie cze nie to jest uzu peł nie niem ubez pie cze -
nia ma szyn i urzą dzeń od awa rii. 

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie obej mu je:
– utra tę zy sku brut to i zwięk szo ne kosz ty

dzia łal no ści, po wsta łe z po wo du na głej
i nie prze wi dzia nej awa rii ma szy ny lub
urzą dze nia, po wo du ją cej ko niecz ność ich 
na pra wy bądź wy mia ny, za ist nia łej z po -
wo du ja kich kol wiek przy czyn, a w szcze -
gól no ści: błę du kon struk cyj ne go, mon ta żo -
we go, wad ma te ria ło wych, od lew ni czych,
błę dów w ob słu dze, bra ku do świad cze nia,
nie dbal stwa pra cow ni ków, wy bu chu 
fi zycz ne go, wy bu chu ga zów spa li no wych
w ko tłach, krót kie go spię cia, zwar cia, 
prze pię cia, nad ci śnie nia, pod ci śnie nia, 
ro ze rwa nia si łą od środ ko wą lub in nych,
wy raź nie nie wy łą czo nych w ogól nych 
wa run kach lub po li sie,

– do ubez pie cze nia utra ty zy sku, wsku tek
awa rii ma szyn mo gą być wy bra ne tyl ko
nie któ re, klu czo we z punk tu za cho wa nia
cią gło ści pro ce su pro duk cyj ne go, ma szy -
ny lub urzą dze nia,

– obo wią zek od szko do waw czy po wsta je 
wy łącz nie wte dy, gdy ma szy na lub urzą -
dze nie ubez pie czo ne są w ra mach ubez -
pie cze nia ma szyn i urzą dzeń od awa rii
w TU Al lianz Pol ska S.A., a przy czy na
awa rii ob ję ta jest za kre sem te go ubez pie -
cze nia.

Okres od szko do waw czy

Od po wie dzial ność od szko do waw cza z ty tu łu
ubez pie cze nia od utra ty zy sku, roz po czy -
na się w mo men cie po wsta nia szko dy

w mie niu, z któ rą wią że się obo wią zek od -
szko do waw czy TU Al lianz Pol ska S.A. i trwa
– w ra mach uzgod nio ne go mak sy mal ne go
okre su od po wie dzial no ści – aż do chwi li, gdy
ubez pie czo na fir ma po wzno wie niu dzia łal -
no ści, od zy ska ta ki po ziom przy cho dów, ja ki
był by w da nym cza sie osią gnię ty, gdy by
szko da w ogó le nie wy stą pi ła. 
Mak sy mal ny okres od szko do waw czy uzgad -
nia ny jest, z uwzględ nie niem cza su nie zbęd -
ne go na spro wa dze nie no wej ma szy ny lub
czę ści nie zbęd nych do na pra wy, jej za in sta -
lo wa nie lub na pra wę i prze pro wa dze nie te -
stów. Z re gu ły jest to okres od kil ku do kil ku -
na stu mie się cy.

Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia są:
– pla no wa ny zysk brut to (zysk net to + kosz ty

sta łe);
– zwięk szo ne kosz ty dzia łal no ści po no szo ne

w ce lu zmi ni ma li zo wa nia strat.

Su ma ubez pie cze nia 

Su ma ubez pie cze nia po win na być wy li czo -
na na pod sta wie do ku men tów fi nan so wych
za ostat ni za mknię ty rok ob ra chun ko wy.
W tym ce lu, od ob ro tu net to (bez VAT) na le ży
od jąć wy so kość kosz tów zmien nych przy pa -
da ją cych na ten ob rót. W ce lu uak tu al nie nia,
otrzy ma ny wy nik na le ży pod wyż szyć o pla no -
wa ny wzrost w ro ku bie żą cym i na stęp nym.
Do po praw ne go wy li cze nia kwo ty zy sku brut -
to słu ży spe cjal ny for mu larz przy go to wa ny
przez TU Al lianz Pol ska S.A.

Ubezpieczenie utraty zysku w wyniku awarii
maszyn i urządzeń
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Jest to ubez pie cze nie od wszyst kich ry zyk utra ty lub uszko dze nia.
Za pew nia ono kom plek so wą ochro nę wła ści cie lo wi i/lub użyt kow -
ni ko wi sprzę tu, za ple cza lub ma szyn bu dow la nych w przy pad ku
szkód po wsta łych z przy czyn ze wnętrz nych lub wsku tek błę du
ope ra to ra.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie obej mu je szko dy rze czo we
po le ga ją ce na na głej, przy pad ko wej i nie -
prze wi dzia nej utra cie, uszko dze niu lub
znisz cze niu ubez pie czo ne go mie nia, 
po wsta łe wsku tek ja kich kol wiek przy czyn,
a w szcze gól no ści: po ża ru, ude rze nia pio ru -
na; wy bu chu, hu ra ga nu, po wo dzi, za la nia,
kra dzie ży z wła ma niem, bra ku do świad cze -
nia, nie dbal stwa, błę du pra cow ni ków lub 
nnych przy czyn, wy raź nie nie wy łą czo nych
w ogól nych wa run kach lub po li sie.

Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia mo że być
wszel kie go ty pu sprzęt i ma szy ny bu dow la ne
na te re nie ba zy, pla cu bu do wy i w trans por -
cie po mię dzy ba zą i pla ca mi bu dów oraz 
za ple cze bu do wy (ba ra ki, warsz ta ty itp.)
z wy po sa że niem.

Su ma ubez pie cze nia

Su ma ubez pie cze nia usta la na jest przez
Ubez pie cza ją ce go w wy so ko ści rów nej kosz -
to wi na by cia no we go sprzę tu, ma szyn i wy -
po sa że nia za ple cza.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Rozumiemy potrzeby
dużych projektów
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Jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia.
Zapewnia ono kompleksową ochronę właścicielowi i/lub
użytkownikowi elektronicznych urządzeń w przypadku szkód
powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie mo że obej mo wać:
– szko dy rze czo we po le ga ją ce na na głej i nie -

prze wi dzia nej utra cie, uszko dze niu lub
znisz cze niu ubez pie czo ne go sprzę tu elek -
tro nicz ne go, po wo du ją ce ko niecz ność je go
na pra wy bądź wy mia ny, po wsta łe wsku tek
ja kich kol wiek przy czyn, a w szcze gól no ści:
po ża ru, ude rze nia pio ru na, dy mu, sa dzy,
agre syw nych ga zów, wo dy, wil go ci, awa rii
kli ma ty za cji, krót kie go spię cia, zwar cia 
i in nych przy czyn elek trycz nych, błę du kon -
struk cyj ne go, mon ta żo we go, wad ma te ria -
ło wych, od lew ni czych, błę dów w ob słu dze,
bra ku do świad cze nia, nie dbal stwa pra cow -
ni ków, kra dzie ży z wła ma niem lub in nych,
wy raź nie nie wy łą czo nych w ogól nych wa -
run kach lub po li sie:

– kosz ty od two rze nia ba zy utra co nych lub
uszko dzo nych da nych, 

– do dat ko we kosz ty pra cy po nie sio ne w na -
stęp stwie szko dy rze czo wej, w związ ku 
z wy na ję ciem za stęp cze go sys te mu kom pu -
te ro we go, trans por tem pra cow ni ków itp.

Przed miot ubez pie cze nia

Przed mio tem ubez pie cze nia jest sprzęt elek -
tro nicz ny sta no wią cy wła sność Ubez pie cza ją -
ce go lub bę dą cy w je go po sia da niu, je że li cią -
ży na nim umow ny obo wią zek ubez pie cze nia
te go mie nia. Ubez pie cze niem mo że zo stać
ob ję ty wszel kie go ty pu sprzęt elek tro nicz ny,
użyt ko wa ny zgod nie z prze zna cze niem. Po -
nad to ubez pie cze nie mo że ob jąć ze wnętrz ne
no śni ki da nych, wraz z kosz tem od two rze nia
za pi sa nych na nich in for ma cji, oraz do dat ko -
we kosz ty pra cy.

Su ma ubez pie cze nia 

Su ma ubez pie cze nia usta la na jest przez
Ubez pie cza ją ce go w wy so ko ści rów nej kosz -
to wi na by cia no we go sprzę tu te go sa me go 
ty pu i o iden tycz nych pa ra me trach; w od nie -
sie niu do ze wnętrz nych no śni ków da nych
– w wy so ko ści kosz tu za ku pu no wych no śni -
ków, wraz z prze wi dy wa nym kosz tem od two -
rze nia prze cho wy wa nych da nych, zaś w od -
nie sie niu do do dat ko wych kosz tów pra cy,
– w wy so ko ści prze wi dy wa nych kosz tów do -
dat ko wych, nie zbęd nych do kon ty nu owa nia
dzia łal no ści.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Nie umiemy przewidzieć
przyszłości, umiemy ją
zabezpieczyć



Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów gospodarczych 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia

Odpowiedzialność cywilna za produkt

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów 
i rad nadzorczych spółek kapitałowych
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Stan dar dy ubez pie czeń OC gwa ran to wa ne
przez TU Al lianz Pol ska S.A.

Sto su je my za sa dę peł ne go od szko do wa nia
– od po wia da my za rze czy wi stą szko dę oraz
utra co ne z te go ty tu łu ko rzy ści.

Stan dar do wo – ubez pie cze nie od po wie dzial -
no ści cy wil nej od no si się do te ry to rium Pol ski.
Ist nie je jed nak moż li wość roz sze rze nia ochro -
ny rów nież na ca ły świat.

W gra ni cach swej od po wie dzial no ści,
TU Al lianz Pol ska S.A. zo bo wią za ny jest do:
– zba da nia za sad no ści rosz czeń wy su wa nych

prze ciw ko ubez pie cza ją ce mu,
– udzie le nia wszel kiej nie zbęd nej po mo cy

praw nej, rów nież w przy pad ku rosz czeń nie -
uza sad nio nych,

– wy pła ty od szko do wa nia oso bie po szko do wa -
nej z ty tu łu ry zyk okre ślo nych w umo wie
ubez pie cze nia,

– po kry cia kosz tów wy na gro dze nia eks per tów
po wo ła nych w uzgod nie niu z Al lianz w ce lu
usta le nia oko licz no ści, przy czyn i roz mia ru
szko dy,

– po kry cia nie zbęd nych kosz tów dzia łań pod -
ję tych przez klien ta w ce lu za po bie że nia
szko dzie lub zmniej sze nia jej roz mia rów,

– po kry cia nie zbęd nych kosz tów obro ny są do -
wej w spo rze pro wa dzo nym na po le ce nie
TU Al lianz lub za je go zgo dą, na wet w przy -
pad ku wąt pli wo ści, czy po wsta ła szko da jest
ob ję ta za kre sem ubez pie cze nia.

Po nad to, w przy pad ku, gdy prze ciw ko Ubez pie -
czo ne mu zo sta nie wdro żo ne po stę po wa nie
kar ne, ist nie je moż li wość po kry cia przez 
Al lianz kosz tów obro ny.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
dla podmiotów gospodarczych 

Na każdym etapie
dążymy do doskonałości
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Ry zy ko pod sta wo we

Ry zy kiem pod sta wo wym w ubez pie cze niu
od po wie dzial no ści cy wil nej jest ubez pie cze -
nie dzia łal no ści go spo dar czej i po sia da ne go
mie nia ubez pie czo ne go, za szko dy wy rzą -
dzo ne oso bom trze cim. Pod sta wo wy za kres
ubez pie cze nia, obej mu ją cy fa zę przed wpro -
wa dze niem pro duk tu do ob ro tu, mo że 
zo stać roz sze rzo ny o ry zy ka do dat ko we 
okre ślo ne w wa run kach ogól nych.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie cze niem ob ję te są szko dy wy rzą dzo -
ne przez ubez pie cza ją ce go oso bie trze ciej
w okre sie ubez pie cze nia. Gra ni ce od po wie -
dzial no ści cy wil nej wy ni ka ją z prze pi sów 
ko dek su cy wil ne go.

Ochro na ubez pie cze nio wa obej mu je za rów -
no szko dę rze czo wą (po le ga ją cą na uszko -
dze niu lub znisz cze niu wraz z jej bez po śred -
ni mi na stęp stwa mi), jak i szko dę oso bo wą
(po le ga ją cą na spo wo do wa niu śmier ci,
uszko dze niu cia ła lub roz stro ju zdro wia
oraz na stęp stwach).

Ry zy ka do dat ko we

Klien ci TU Al lianz Pol ska S.A. ma ją moż li -
wość roz sze rze nia pod sta wo we go ubez pie -
cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej o ry zy ka
do dat ko we, m. in.:
– OC na jem cy,
– OC pra co daw cy,
– OC z ty tu łu na głe go i przy pad ko we go za -

nie czysz cze nia śro do wi ska.

Od po wie dzial ność cy wil na pra co daw cy

Wy ku pu jąc to ubez pie cze nie pra co daw ca
uzy sku je ochro nę przed rosz cze nia mi pra -
cow ni ków o cha rak te rze cy wil no -praw nym
w związ ku z wy pad ka mi do zna ny mi przez
nich przy pra cy. Ochro na ubez pie cze nio wa
dzia ła w sy tu acji, gdy po szko do wa ny pra -
cow nik lub je go spad ko bier cy, któ rych 
ocze ki wań nie za spo ko iło świad cze nie 
wy pła co ne przez ZUS, wnie śli rosz cze nie
prze ciw ko pra co daw cy, o od szko do wa nie
uzu peł nia ją ce.

Od po wie dzial ność cy wil na z ty tu łu 
na głe go i przy pad ko we go ska że nia 
śro do wi ska 

Ubez pie cze nie to chro ni ubez pie czo ną fir mę
na wy pa dek szko dy oso bo wej lub szko dy rze -
czo wej, wy ni ka ją cej z wy dzie la nia, roz rzu ce -
nia, uwol nie nia lub wy do by wa nia się dy -
mów, opa rów, sa dzy, pły nów lub ga zów,
od pa dów oraz in nych środ ków draż nią cych,
któ re mo gą po wo do wać ska że nie lub za nie -
czysz cze nie zie mi lub jej po wierzch ni, at -
mos fe ry, ja kie go kol wiek stru mie nia, rze ki,
ka na łu czy zbior ni ka wod ne go.

Od po wie dzial ność cy wil na na jem cy

Ubez pie cze nie to za bez pie cza fir mę, któ ra
wy naj mu je lub dzier ża wi po wierzch nie 
biu ro we, ma ga zy ny lub ha le pro duk cyj ne
przed skut ka mi fi nan so wy mi wy ni ka ją cy mi
z rosz czeń wła ści cie la, do ty czą cych szkód
(po żar, eks plo zja, za la nie wo dą wo do cią go -
wą), wy rzą dzo nych z wi ny na jem cy lub
dzier żaw cy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej i posiadanego mienia

Re ali zu jąc ubez pie cze nie od po wie dzial no ści cy wil nej, 
TU Allianz Pol ska S.A. sto su je za sa dę peł ne go od szko do wa nia. 
Na si klien ci mo gą li czyć za rów no na po kry cie szkód rze czy wi stych,
jak i utra co nych ko rzy ści.
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Klau zu la do ty czy czy stych strat ma jąt ko wych
po nie sio nych przez oso by trze cie na dal sze prze -
two rze nie lub dal szą ob rób kę wa dli wych pro -
duk tów do star czo nych przez Ubez pie czo ne go.
Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję ta jest od po -
wie dzial ność Ubez pie czo ne go wo bec 
osób trze cich za szko dy spo wo do wa ne przez
wa dli wy pro dukt (pół pro dukt), je że li zo stał
on pod da ny dal szej ob rób ce (bez po łą cze -
nia, zmie sza nia z in ny mi pro duk ta mi) i po -
wsta ły w efek cie pro dukt koń co wy jest rów -
nież wa dli wy i nie mo że być sprze da ny.

Klau zu la do ty czą ca czy stych strat ma jąt ko -
wych po nie sio nych przez oso by trze cie z po -
wo du wa dli wo ści pro duk tów do star czo nych
przez Ubez pie czo ne go, po wsta łe w wy ni ku ich
po łą cze nia lub zmie sza nia z wy ro ba mi po cho -
dzą cy mi od po szko do wa ne go.
Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję ta jest od po -
wie dzial ność cy wil na Ubez pie czo ne go za
szko dy po nie sio ne przez oso by trze cie, spo -
wo do wa ne przez wa dli wy pro dukt do star -
czo ny przez Ubez pie czo ne go, je że li pro dukt
ten zo sta nie po łą czo ny, zmie sza ny z in ny mi
pro duk ta mi lub w in ny spo sób prze ro bio ny.

Od po wie dzial ność cy wil na za pro dukt 
i za nienależycie wykonane usługi

W ramach tego ubezpieczenia ochroną objęte są szkody
wyrządzone osobom trzecim, przez wytworzone, sprzedane lub
dostarczone produkty, powstałe po ich wprowadzeniu do obrotu,
łącznie z ich błędnym dostarczeniem.

Dzia łal ność pro wa dzo ną przez pod mio ty 
go spo dar cze moż na po dzie lić na dwa eta py.
Etap do mo men tu wpro wa dze nia pro duk tu
do ob ro tu bądź wy ko na nia usłu gi ubez pie -
cza ny po przez ubez pie cze nie od po wie dzial -
no ści cy wil nej w pod sta wo wym za kre sie
oraz etap po wpro wa dze niu pro duk tu do ob -
ro tu bądź wy ko na niu usłu gi ubez pie cza ny
po przez ubez pie cze nie od po wie dzial no ści
cy wil nej za pro dukt. W ubez pie cze niu od po -
wie dzial no ści za pro dukt ubez pie czy ciel po -
kry wa szko dy rze czo we i oso bo we spo wo do -
wa ne przez wa dli we pro duk ty wpro wa dzo ne
do ob ro tu przez ubez pie czo ne go nie na le ży -
cie wy ko na ne usłu gi. Peł ne za bez pie cze nie
przed się bior cy przed skut ka mi rosz czeń po -
szko do wa nych osób trze cich wy ma ga ubez -
pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej z roz -
sze rza niem o od po wie dzial ność cy wil ną
za pro dukt i nie na le ży cie wy ko na ne usłu gi.

Ubez pie cze nie od po wie dzial no ści cy wil nej
za pro dukt mo że zo stać roz sze rzo ne o na -
stę pu ją ce klau zu le:
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Klau zu la do ty czą ca czy stych strat ma jąt ko wych
po nie sio nych przez oso by trze cie, z po wo du
wa dli wo ści rze czy wy pro du ko wa nych, pod da -
nych ob rób ce lub prze ro bio nych za po mo cą
ma szyn lub urzą dzeń wy pro du ko wa nych, 
do star czo nych, mon to wa nych lub kon ser wo -
wa nych przez Ubez pie czo ne go.

Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję ta jest od po -
wie dzial ność cy wil na Ubez pie czo ne go, 
za stra ty ma jąt ko we po nie sio ne przez oso by
w na stęp stwie wad pro duk tów, pod da nych
ob rób ce lub prze ro bio nych przy po mo cy 
ma szyn lub urzą dzeń do star czo nych, 
na pra wio nych lub kon ser wo wa nych przez
Ubez pie czo ne go.

Klau zu la do ty czą ca kosz tów po nie sio nych
na usu nię cie, de mon taż lub od sło nię cie wa dli -
wych pro duk tów oraz mon taż, umo co wa nie
lub po ło że nie pro duk tu bez wad.

Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję ta jest od po -
wie dzial ność cy wil na Ubez pie czo ne go,
za kosz ty po nie sio ne przez oso by trze cie
na sku tek do star cze nia przez Ubez pie czo ne -
go wa dli we go pro duk tu lub je go czę ści.
Ubez pie cze nie po kry wa kosz ty zlo ka li zo wa -
nia wa dli we go pro duk tu, wy mon to wa nia, 
li kwi da cji, usu nię cia i za mon to wa nia pro -
duk tu wol ne go od wad, do wy so ko ści po nie -
sio nych na te ce le na kła dów.

Szczegóły wymagają
szczególnej uwagi
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Ochro na ubez pie cze nio wa

Al lianz za pew nia ochro nę, je że li na pod sta -
wie usta wo wych po sta no wień, człon ko wie
za rzą du lub ra dy nad zor czej zo sta ną po cią -
gnię ci do od po wie dzial no ści za szko dę ma -
jąt ko wą, po wsta łą na sku tek uchy bień po peł -
nio nych przez nich przy wy ko ny wa niu
ubez pie czo nej dzia łal no ści. Ubez pie cze niem
są ob ję te rosz cze nia z ty tu łu uchy bień po peł -
nio nych w okre sie ubez pie cze nia, któ re zo -
sta ły wnie sio ne pod czas okre su ubez pie cze -
nia lub w cią gu 36 mie się cy po je go
za koń cze niu.

Oso by ubez pie czo ne

Oso ba mi ubez pie czo ny mi są by li człon ko -
wie, obec ni i przy szli:
– or ga nu kie row ni cze go (za rzą du spół ki),
– or ga nu nad zor cze go (ra dy nad zor czej, 

ko mi sji re wi zyj nej),
– pro ku ren ci

Ze wzglę du na od po wie dzial ność so li dar ną,
człon ko wie or ga nów spół ek są ubez pie cza ni
tyl ko w ca ło ści, ja ko gre mium kie row ni cze
czy nad zor cze. Ubez pie cze ni są za rów no
człon ko wie or ga nów spół ki ubez pie cza ją cej,
jak rów nież spół ek kon tro lo wa nych przez
spół kę ubez pie cza ją cą, chy ba że w umo wie
ubez pie cze nia usta lo no ina czej.

Za kres ubez pie cze nia

Ubez pie czo ne są rosz cze nia osób trze cich
(tzw. od po wie dzial ność ze wnętrz na)
– udzia łow ców, ak cjo na riu szy, do staw ców,
klien tów, kon ku ren tów, pań stwa, ban ków,
a tak że rosz cze nia spół ki, tj. sy tu acje kie dy
spół ka do cho dzi od szko do wa nia prze ciw ko
oso bom ubez pie czo nym (tzw. rosz cze nia
we wnętrz ne), któ re w ubez pie cze niu od po -
wie dzial no ści cy wil nej człon ków za rzą dów
i rad nad zor czych ma ją du żo więk sze zna -
cze nie. Al lianz udzie la ochro ny ubez pie cze -
nio wej, nie tyl ko w sy tu acji, gdy spół ka z po -
wo du wy eg ze kwo wa ne go od niej rosz cze nia
z ty tu łu od po wie dzial no ści cy wil nej wno si
rosz cze nie re gre so we do za rzą du, lecz rów -
nież w tych wy pad kach, w któ rych ubez pie -
cza ją cy, czy li sa ma spół ka, do cho dzi rosz -
czeń prze ciw ko człon kom or ga nów spół ki.

Ochro na ubez pie cze nio wa mo że obej mo wać
te ry to rium Pol ski lub ca ły świat, z wy jąt kiem
rosz czeń, któ rych do cho dzi się w USA lub 
Ka na dzie. W uza sad nio nych przy pad kach
udzie la ne jest tak że po kry cie dla rosz czeń
wno szo nych w tych kra jach (np. spół ka no to -
wa na jest na gieł dzie w USA).

Ubez pie cza ją cym, więc zo bo wią za nym do
za pła ce nia skład ki, jest sa ma spół ka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej członków zarządów 
i rad nadzorczych spółek kapitałowych

Ubezpieczenie to zostało przygotowane specjalnie dla członków
organów spółek kapitałowych, tj. spółek akcyjnych i spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością.



Ubezpieczenia 
transportowe
Ubezpieczenie mienia w transporcie
krajowym i międzynarodowym (cargo)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
spedytora
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Przed miot ubez pie cze nia

Ubez pie cze nie to do ty czy mie nia prze wo żo -
ne go za rów no w trans por cie wła snym, 
jak i or ga ni zo wa nym przez prze woź ni ka 
lub spe dy to ra, w trans por cie kra jo wym
i mię dzy na ro do wym, za po śred nic twem
trans por tu sa mo cho do we go, mor skie go, 
lot ni cze go, ko le jo we go i środ ka mi że glu gi
śród lą do wej. Mie nie jest ubez pie czo ne
na ca łej tra sie prze wo zu, okre ślo nej w umo -
wie ubez pie cze nia, a w przy pad ku za ist nie -
nia ta kiej ko niecz no ści – wraz z nie zbęd ny -
mi czyn no ścia mi prze ła dun ko wy mi
i przej ścio wym skła do wa niem mie nia 
pod czas zwy kłe go prze bie gu trans por tu.

Ro dza je ofe ro wa nych po lis:

TU Al lianz Pol ska S.A. ofe ru je naj szer szy
na pol skim ryn ku wa chlarz po lis. Są to: 
– po li sa jed nost ko wa – ochro na ubez pie cze -

nio wa obej mu je czas trwa nia jed ne go
trans por tu; pod sta wę na li cze nia skład ki
sta no wi su ma ubez pie cze nia za de kla ro wa -
na przez Ubez pie cza ją ce go,

– po li sa ob ro to wa – ochro na ubez pie cze nio -
wa obej mu je wszyst kie trans por ty ubez pie -
czo ne go mie nia, do ko ny wa ne przez Ubez -
pie cza ją ce go w okre sie ubez pie cze nia;
pod sta wę na li cze nia skład ki sta no wi prze -
wi dy wa na war tość prze wo żo ne go mie nia
lub zde kla ro wa ną w okre sie ubez pie cze nia
war tość ob ro tu księ go we go,

– po li sa otwar ta – ochro na ubez pie cze nio wa
obej mu je wszyst kie trans por ty zgło szo ne
w de kla ra cjach do Al lianz w cza sie waż no -
ści po li sy. Wska za ne go w po li sie okre su jej
waż no ści. Ubez pie cza ją cy jest obo wią za ny
każ do ra zo wo, przed roz po czę ciem trans -
por tu, prze sy łać de kla ra cję z in for ma cja mi
do ty czą cy mi ubez pie cza ne go trans por tu.
In for ma cje, któ re Ubez pie cza ją cy zo bo wią -
za ny jest po dać w de kla ra cji, okre ślo ne są
w po li sie otwar tej; pod sta wę na li cze nia
skład ki sta no wią zgła sza ne su my ubez pie -
cze nia,

– po li sa ry czał to wa – ochro na ubez pie cze -
nio wa obej mu je wszyst kie trans por ty
ubez pie czo ne go mie nia, do ko ny wa ne
przez Ubez pie cza ją ce go w okre sie ubez pie -
cze nia, środ ka mi trans por tu wy szcze gól -
nio ny mi w po li sie lub in nym do ku men cie
ubez pie cze nia, bez wzglę du na czę sto tli -
wość prze wo zów; pod sta wę na li cze nia
skład ki sta no wi mak sy mal na war tość prze -
wo żo ne go mie nia na je den śro dek trans -
por tu, za de kla ro wa na przez Ubez pie cza ją -
ce go osob no dla każ de go ro dza ju środ ka
trans por tu ja ki, do ko ny wa ny bę dzie prze -
wóz ubez pie czo ne go mie nia.

Ubezpieczenie mienia w transporcie 
krajowym i międzynarodowym (cargo)

Jest to ubezpieczenie, w skład którego mogą wchodzić cztery
rodzaje polis, oferujące różny zakres ochrony ubezpieczeniowej. 
Ubezpieczeniem może być objęty transport zarówno na terenie
kraju jak i za granicą, niemal każdym środkiem transportu.
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Naj szer szy za kres ubez pie cze nia

Pro po nu je my na stę pu ją ce za kre sy ubez pie czeń:
– za kres pod sta wo wy: obej mu je ubez pie cze -

nie szkód po wsta łych wsku tek: po ża ru,
ude rze nia pio ru na, wy bu chu, hu ra ga nu,
po wo dzi, gra du, la wi ny, za pa da nia się zie -
mi, osu wa nia się zie mi, upad ku stat ku 
po wietrz ne go na śro dek trans por tu, 
wy pad ku środ ka trans por tu oraz kra dzie ży
bę dą cej na stęp stwem wy pad ku środ ka
trans por tu

– za kres roz sze rzo ny: oprócz ry zyk z za kre su
pod sta wo we go, obej mu je do dat ko wo szko -
dy po wsta łe na sku tek kra dzie ży z wła ma -
niem, ra bun ku oraz kra dzie ży, łącz nie
z kra dzie żą środ ka trans por tu

Na szą ofer tę w tym za kre sie wy róż nia to, 
że rów nież trans por ty do ko ny wa ne wła sny -
mi środ ka mi trans por tu ob ję te są ochro ną
ubez pie cze nio wą od kra dzie ży mie nia wraz

ze środ kiem trans por tu, od kra dzie ży z wła -
ma niem, od ra bun ku oraz kra dzie ży bę dą cej
na stęp stwem wy pad ku środ ka trans por tu.
– za kres peł ny obej mu je ubez pie cze nie

szkód po wsta łych w na stęp stwie wszyst -
kich ry zyk („All Ri sks”), z wy jąt kiem zda -
rzeń wy łą czo nych i ogra ni czeń od po wie -
dzial no ści

Na sze ubez pie cze nia mie nia w trans por cie
wy róż nia:
– wy jąt ko wo sze ro ki za kres ubez pie cze nia,

uwzględ nia ją cy wszyst kie ro dza je kra dzie -
ży dla trans por tu wła sne go

– naj szer szy wa chlarz ro dza jów po lis, któ ry
po zwa la nam do pa so wać opty mal ną
ochro nę do po trzeb klien ta

– mi ni mum for mal no ści
– ela stycz ny me cha nizm roz li czeń
– pre fe ren cyj ne staw ki dla klien tów po sia da ją -

cych ubez pie cze nie ma jąt ku fir my w Al lianz.

Wyjątkowo szeroki
zakres ubezpieczenia
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Gra ni ca od po wie dzial no ści 

Gra ni cę od po wie dzial no ści Al lianz, z ty tu łu
wy stą pie nia szko dy w jed nym środ ku trans -
por tu, sta no wi uzgod nio na mak sy mal -
na war tość prze wo żo ne go mie nia, na je den
śro dek trans por tu. War tość tę usta la Ubez -
pie cza ją cy na pod sta wie fak tur, a w przy pad -
ku ich bra ku – na pod sta wie re al nych kosz -
tów za ku pu lub wy two rze nia.

Su ma ubez pie cze nia 

Mak sy mal na war tość mie nia na je den śro -
dek trans por tu, usta lo na w po wyż szy spo -
sób, mo że być po więk szo na, po opła ce niu
do dat ko wej skład ki, o kosz ty trans por tu
do miej sca prze zna cze nia, kosz ty ubez pie -
cze nia, cła lub utra tę zy sku w wy so ko ści nie
prze kra cza ją cej 10% war to ści ubez pie czo ne -
go mie nia, po więk szo nej o wy żej wy mie nio -
ne kosz ty. Mak sy mal na war tość mie nia
na je den śro dek trans por tu mo że być pod -
wyż szo na o te kosz ty, je że li fak tu ra do staw cy
już ich nie obej mu je lub je że li na Ubez pie -
cza ją cym, ja ko do staw cy, cią ży obo wią zek
po kry cia tych kosz tów.

Klient TU Al lianz Pol ska S.A. mo że wy bie rać
naj lep sze dla sie bie ubez pie cze nia, po mię -
dzy uni wer sal ny mi, no wa tor ski mi i do sto so -
wa ny mi do pol skie go ryn ku ogól ny mi 
wa run ka mi ubez pie cze nia mie nia 
w trans por cie (car go), a tra dy cyj ny mi 
klau zu la mi opra co wa ny mi przez Lon don 
In sti tu te of Un derw ri ters.

Oprócz war to ści utra co ne go, znisz czo ne go
lub uszko dzo ne go mie nia, na wy pła ca ne 
od szko do wa nie skła da ją się:
– kosz ty wy ni kłe z za sto so wa nia wszel kich

roz sąd nych i nie zbęd nych środ ków w ce lu
zmniej sze nia szko dy oraz za bez pie cze nia
bez po śred nio za gro żo ne go mie nia
przed szko dą, je że li środ ki te by ły ade kwat -
ne do za ist nia łej sy tu acji (rów nież w przy -
pad ku, kie dy oka żą się bez sku tecz ne),

– kosz ty usu nię cia po zo sta ło ści po szko dzie
w gra ni cach do 10% war to ści szko dy,

– kosz ty trans por tu do miej sca prze zna cze -
nia, kosz ty ubez pie cze nia, cła lub in ne
kosz ty włą czo ne do su my ubez pie cze nia,

– kosz ty eks per ty zy rze czo znaw cy, je że li 
zo stał po wo ła ny przez Ubez pie cza ją ce go,
za uprzed nią zgo dą Al lianz.
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Przed miot ubez pie cze nia 

Ubez pie cze nie to chro ni od po wie dzial ność
cy wil ną prze woź ni ków w trans por cie dro go -
wym kra jo wym i mię dzy na ro do wym za szko -
dy po wsta łe pod czas wy ko ny wa nia za war tej
umo wy prze wo zu, po le ga ją ce wy łącz nie
na utra cie, ubyt ku lub uszko dze niu prze sył ki
w trak cie prze wo zu, od mo men tu przy ję cia
prze sył ki aż do cza su jej wy da nia. Al lianz 
po kry wa szko dy po wsta łe w to wa rach przy ję -
tych do prze wo zu, za któ re prze woź nik po no -
si od po wie dzial ność, zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi ure gu lo wa nia mi, do ty czą cy mi
trans por tu kra jo we go i mię dzy na ro do we go.

Umo wy ubez pie cze nia za wie ra ne są w opar -
ciu o jed ne ogól ne wa run ki ubez pie cze nia
od po wie dzial no ści cy wil nej prze woź ni ka
dro go we go, od no szą ce się za rów no do trans -
por tu kra jo we go, jak i mię dzy na ro do we go.

Su ma gwa ran cyj na

Gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści
TU Al lianz Pol ska S.A., za szko dy wy ni ka ją ce
z jed ne go zda rze nia po wsta łe go w okre sie
ubez pie cze nia, sta no wi su ma gwa ran cyj -
na na jed no zda rze nie.

Gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści
TU Al lianz Pol ska S.A., za szko dy wy ni ka ją ce
z wszyst kich zda rzeń po wsta łych w okre sie
ubez pie cze nia, sta no wi su ma gwa ran cyj -
na na wszyst kie zda rze nia.

W gra ni cach usta lo nych sum gwa ran cyj nych,
Al lianz do dat ko wo po kry wa:
– nie zbęd ne kosz ty po nie sio ne w ce lu za po -

bie że nia szko dzie lub ogra ni cze nia jej roz -
mia rów, je że li środ ki te by ły ade kwat ne
do za ist nia łej sy tu acji, na wet je śli oka za ły
się bez sku tecz ne,

– uza sad nio ne kosz ty zwią za ne z prze ła dun -
kiem to wa rów lub ich cza so wym prze cho -
wy wa niem, któ re wy ni kły w związ ku z po -
wsta niem szko dy, lecz nie prze kra cza ją ce
war to ści tych to wa rów,

– nie zbęd ne kosz ty obro ny praw nej i kosz ty
są do we w spo rze pro wa dzo nym, za zgo dą
Al lianz,

– kosz ty wy na gro dze nia rze czo znaw ców po -
wo ła nych w uzgod nie niu z Al lianz, w ce lu
usta le nia oko licz no ści lub roz mia ru szko dy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego

Jest to ubezpieczenie skierowane do przewoźników krajowych 
i zagranicznych. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową szkód,
powstałych podczas wykonywania przewozu.
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Przed miot ubez pie cze nia 

Przed mio tem ubez pie cze nia jest od po wie -
dzial ność cy wil na spe dy to ra za szko dy 
wy ni kłe z nie wy ko na nia lub nie na le ży te go
wy ko na nia umo wy spe dy cji, któ rą ubez pie -
cza ją cy (spe dy tor) po no si zgod nie z prze pi -
sa mi Ko dek su Cy wil ne go. 

Za kres ubez pie cze nia

Al lianz od po wia da za szko dy po wsta łe 
pod czas wy ko ny wa nia umo wy spe dy cji, 
po le ga ją ce na utra cie, ubyt ku lub uszko dze -
niu prze sył ki w cza sie od jej prze ję cia aż
do wy da nia prze woź ni ko wi, ko lej ne mu 
spe dy to ro wi, nadaw cy lub od bior cy. 

Ist nie je rów nież moż li wość ob ję cia ochro ną
ubez pie cze nio wą od po wie dzial no ści cy wil -
nej Ubez pie cza ją ce go (spe dy to ra/prze woź -
ni ka dro go we go) w związ ku ze szko da mi 
po wsta ły mi w trans por cie do ko ny wa nym
przez tzw. pod prze woź ni ków. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej spedytora

Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
podczas spedycji.

Na każdym etapie 
myślimy o przyszłości



Gwarancje 
ubezpieczeniowe
Gwarancje kontraktowe

Gwarancja celna
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Gwa ran cja Prze tar go wa

Gwa ran cja ta za stę pu je kwo tę (wa dium), któ ra
mu si być wpła co na przez na sze go Klien ta
(wnio sko daw cę) z ty tu łu uczest nic twa w prze -
tar gu, łącz nie z przed sta wia ną przez nie go
ofer tą. Wpła ta wa dium (lub w za stęp stwie 
zło że nie gwa ran cji prze tar go wej) jest za zwy -
czaj nie zbęd nym ele men tem w pro ce du rze
prze tar go wej.

Wy da jąc gwa ran cję TU Al lianz Pol ska S.A. 
gwa ran tu je Be ne fi cjen to wi wy pła tę kwo ty 
wa dium w przy pad ku, gdy:
– wnio sko daw ca, któ re go ofer ta zo sta ła wy bra -

na od mó wi pod pi sa nia umo wy na wa run -
kach okre ślo nych w ofer cie, lub

– wnio sko daw ca, któ re go ofer ta zo sta ła wy bra -
na od mó wi wnie sie nia za bez pie cze nia na le -
ży te go wy ko na nia umo wy, lub

– za war cie umo wy sta ło się nie moż li we z przy -
czyn le żą cych po stro nie Wnio sko daw cy.

Be ne fi cjen tem gwa ran cji jest in sty tu cja ogła -
sza ją ca prze targ, pod czas gdy Wnio sko daw cą,
czy li klien tem TU Al lianz Pol ska, mo że być
pod miot przy stę pu ją cy do prze tar gu i pro wa -

dzą cy dzia łal ność go spo dar czą co naj mniej
od 3 lat w bran ży zwią za nej z przed mio tem
prze tar gu.

Su mą gwa ran cyj ną jest wy so kość wa dium,
okre ślo na przez Be ne fi cjen ta w Ogło sze niu
o prze tar gu lub w Spe cy fi ka cji Istot nych wa -
run ków Za mó wie nia (zwy kle od 5% do 10%
war to ści przed mio to we go kon trak tu).
Gwa ran cja obo wią zu je w ter mi nie zwią za nia
ofer tą (od 30 do 120 dni). Da tą po cząt ko wą jest
dzień otwar cia ko pert z ofer ta mi.

Gwa ran cja na le ży te go wy ko na nia 
kon trak tu

Gwa ran cja ta za pew nia Be ne fi cjen to wi 
(in we sto ro wi zle ca ją ce mu wy ko na nie kon trak -
tu) wy pła tę z ty tu łu gwa ran cji na pod sta wie 
pi sem ne go we zwa nia za wie ra ją ce go stwier -
dze nie, że wy ko naw ca nie wy wią zał się 
z kon trak tu. Ja ko wy wią za nie się z kon trak tu
na le ży ro zu mieć je go ter mi no we i wła ści we
wy ko na nie. Wnio sko daw cą, czy li klien tem 
TU Al lianz Pol ska S.A., jest w tej sy tu acji wy ko -
naw ca kon trak tu, któ ry zgod nie z pod pi sy wa ną
umo wą jest zo bo wią za ny do zło że nia Be ne fi -

Gwarancje kontraktowe

Przedmiotem gwarancji kontraktowych jest zabezpieczenie
zobowiązań wnioskodawcy, wynikających z prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej oraz z kontraktu, 
który zawarł on z Beneficjentem gwarancji. 
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cjen to wi (in we sto ro wi) po wyż szej gwa ran cji. 
Gwa ran cja da je za pew nie nie, że Wnio sko daw -
ca wy ko na zle co ny kon trakt zgod nie z za ło że -
nia mi (tzn. w od po wied nim ter mi nie i zgod nie
z od po wied ni mi stan dar da mi) lub – je że li 
kon trakt nie zo sta nie wy ko na ny – że od po wie -
dzial ność fi nan so wą z te go ty tu łu do uzgod -
nio nej su my gwa ran cyj nej przej mie 
TU Al lianz Pol ska S.A.
Su mą gwa ran cyj ną jest kwo ta okre ślo na
w kontr ak cie za war tym po mię dzy wy ko naw cą
kon trak tu, czy li na szym Wnio sko daw cą, i Zle -
ce nio daw cą, czy li in we sto rem, przy czym nie
mo że ona prze kra czać 20% war to ści ca łe go
przed się wzię cia.
O gwa ran cję mo że ubie gać się pod miot pro wa -
dzą cy dzia łal ność go spo dar czą min. 3 la ta
w bran ży zwią za nej z re ali zo wa nym kon trak -
tem, któ ry pod pi sał lub za mie rza pod pi sać
umo wę ze Be ne fi cjen tem gwa ran cji na wy ko -
na nie opi sa ne go w niej za da nia (np. bu do wa,
mo der ni za cja obiek tu, itp.)
Okres obo wią zy wa nia gwa ran cji jest zgod ny
z ter mi nem wy ko na nia ro bót (od dnia pod pi -
sa nia umo wy do dnia koń co we go od bio ru ro -
bót), jed nak nie mo że być dłuż szy niż 5 lat.

Gwa ran cja zwro tu za licz ki

Gwa ran cja ta wy ma ga na jest przez In we sto ra,
któ ry fi nan su je wy ko na nie bądź roz po czę cie
wy ko na nia kon trak tu, wy pła ca jąc wy ko naw cy
za licz kę. Za bez pie cza ona zwrot za licz ki, je śli
wy ko naw ca (nasz Wnio sko daw ca) nie wy wią -
że się ze zo bo wią zań kon trak to wych, na po czet
któ rych zo sta ła wy da na za licz ka, a przy tym nie
zwró ci zle ce nio daw cy po bra nej od nie go za -
licz ki. 

O gwa ran cję mo że się ubie gać pod miot, 
któ ry pod pi sał umo wę ze Zle ce nio daw cą
(Be ne fi cjen tem gwa ran cji) na wy ko na nie 
opi sa ne go w niej za da nia (np. bu do wa lub 
mo der ni za cja obiek tu), oraz w ra mach tej
umo wy ma otrzy mać za licz kę na po czet kup -
na ma te ria łów lub wy ko na nia czę ści ro bót.

Su mę gwa ran cyj ną sta no wi peł na kwo ta prze -
ka zy wa nej za licz ki (zwy cza jo wo nie wię cej
niż 20% war to ści ca łe go przed się wzię cia). 

Gwa ran cja dzia ła od dnia otrzy ma nia za licz ki
do dnia zre ali zo wa nia pra cy, na po czet któ rej
za licz ka zo sta ła prze ka za na.

Gwa ran cja wła ści we go usu nię cia 
wad i uste rek

Udzie la jąc tej gwa ran cji TU Al lianz Pol ska S.A.
zo bo wią zu je się do wy pła ce nia uzgod nio nej
kwo ty w przy pad ku, gdy wy ko naw ca kon trak tu
nie usu nie wad i uste rek (ujaw nio nych
po prze ję ciu pro to ko łem zdaw czo -od bior czym
przed mio tu kon trak tu), do cze go jest zo bo wią -
za ny zgod nie z udzie lo ną przez nie go gwa ran -
cją ja ko ści lub z ty tu łu cią żą ce go na nim 
obo wiąz ku rę koj mi.

Gwa ran cji udzie la się na czas ozna czo ny, nie
dłuż szy niż pięć lat, w opar ciu o umo wę za war -
tą po mię dzy wy ko naw cą kon trak tu a zle ce nio -
daw cą oraz pro to koł od bio ru koń co we go. 
Za bez pie cza ona rosz cze nia zle ce nio daw cy
wo bec wy ko naw cy kon trak tu, po wsta łe od mo -
men tu wy da nia gwa ran cji do da ty wy ga śnię cia
gwa ran cji i rę koj mi udzie lo nych na pod sta wie
kon trak tu.

Gwa ran cja za stę pu je naj czę ściej kau cję pie -
nież ną, któ ra mu si być wpła co na przez na sze -
go Wnio sko daw cę na po czet usu wa nia ewen -
tu al nych wad i uste rek po koń co wym od bio rze
wy ko na nych prac.

O gwa ran cję mo że się ubie gać pod miot, któ ry
ukoń czył ro bo ty zgod nie z umo wą pod pi sa ną
ze Zle ce nio daw cą (Be ne fi cjen tem gwa ran cji),
i w ra mach tej umo wy jest zo bo wią za ny
do usu nię cia wad i uste rek (ujaw nio nych
po prze ję ciu pro to ko łem zdaw czo -od bior czym
przed mio tu kon trak tu).
Su mę gwa ran cyj ną sta no wi kwo ta okre ślo -
na w umo wie przez Be ne fi cjen ta gwa ran cji,
czy li zle ce nio daw cę prac (zwy cza jo wo nie 
wię cej niż 10% war to ści kon trak tu).

Gwa ran cja dzia ła w okre sie po da nym w umo -
wie, jed nak nie wcze śniej niż od dnia pod pi sa -
nia od bio ru koń co we go i nie dłu żej niż 5 lat.
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Gwa ran cja ubez pie cze nio wa spła ty 
na leż no ści cel nych i po dat ko wych

Jest to za bez pie cze nie dłu gu cel ne go w for -
mie pi sem ne go zo bo wią za nia Gwa ran ta 
(TU Al lianz Pol ska S.A.) do bez wa run ko we go
za pła ce nia Urzę do wi Cel ne mu kwo ty wy ni -
ka ją cej z dłu gu cel ne go, ja ki cią ży na Wnio -
sko daw cy, je śli je go za pła ce nie sta nie się 
wy ma gal ne, a or gan cel ny wy sto su je 
we zwa nie do za pła ty. Od po wie dzial ność
ubez pie czy cie la ogra ni czo na jest do uzgod -
nio nej wy so ko ści, na ja ką opie wa udzie lo -
na gwa ran cja.

O gwa ran cję mo gą się ubie gać pod mio ty 
kra jo we pro wa dzą ce ob rót to wa ro wy 
z za gra ni cą.
Jest ona udzie la na na okres nie dłuż szy
niż 12 mie się cy.

Gwa ran cja ubez pie cze nio wa spła ty na leż no -
ści cel nych i po dat ko wych mo że być trak to -
wa na ja ko jed na z form za bez pie cze nia 
ma jąt ko we go wy ma ga ne go zgod nie z prze -
pi sa mi Wspól no to we go Ko dek su Cel ne go. 

Za kres gwa ran cji cel nych ofe ro wa nych przez
TU Al lianz Pol ska S.A. obej mu je więk szość
zda rzeń (wy mie nio nych we Wspól no to wym
Ko dek sie Cel nym) wy ma ga ją cych zło że nia
ta kie go za bez pie cze nia, i jest przyj mo wa na
przez wszyst kie Urzę dy Cel ne na te re nie RP. 

Gwarancja celna

Pro ce du ra wy da nia gwa ran cji ubez pie cze nio wej.

Ob li ga to ryj ne jest wy peł nie nie wnio sku o udzie le nie gwa ran cji ubez pie cze nio wej przez pod miot wnio sku ją cy. 
Do wnio sku na le ży do łą czyć kom plet za łącz ni ków wy mie nio nych we wnio sku. W ter mi nie 7 dni roboczych od da ty 
otrzy ma nia kom ple tu do ku men tów, w opar ciu o prze pro wa dzo na ana li zę, po dej mo wa na jest de cy zja o udzie le niu lub
od mo wie udzie le nia gwa ran cji. Wy so kość skład ki i wy ma ga nych za bez pie czeń na rzecz TU Allianz Pol ska S.A. jest okre -
śla na in dy wi du al nie. Po pod pi sa niu umo wy o wy da nie gwa ran cji oraz umów za bez pie cza ją cych in te re sy Gwa ran ta 
oraz opła ce niu skład ki, na stę pu je wy da nie gwa ran cji klien to wi. Ist nie je moż li wość za war cia umo wy o udzie la nie gwa ran -
cji kon trak to wych w ra mach li mi tu od na wial ne go.
Po za wy mie nio ny mi pro duk ta mi ofe ru je my rów nież ubez pie cze nie kre dy tu ku piec kie go za po śred nic twem fir my 
To wa rzy stwo Ubez pie czeń EU LER HER MES S.A. re pre zen tu ją cej naj więk sze go na świe cie ubez pie czy cie la kre dy tów 
Her mes Kre di tver si che rungs AG, któ ry na le ży do Gru py Allianz. 



Ubezpieczenia 
komunikacyjne 
flot samochodowych
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Ko rzy ści dla przed się biorstw:

– oszczęd no ści wy ni ka ją ce z fak tu zbior cze -
go ubez pie cze nia wie lu po jaz dów,

– ujed no li ce nie okre sów ubez pie czeń,
– uła twie nia w ad mi ni stro wa niu du ży mi

par ka mi sa mo cho do wy mi,
– uprosz cze nie do ku men ta cji ubez pie cze -

nio wej,
– moż li wość płat no ści ra tal nych,
– moż li wość in dy wi du al nych ne go cja cji

i roz pa try wa nia spe cy ficz nych po trzeb
Klien ta wy ni ka ją cych z ro dza ju pro wa dzo -
nej dzia łal no ści go spo dar czej,

– sze ro ki za kres ochro ny,
– współ pra ca w za kre sie ogra ni cza nia 

szko do wo ści,
– gwa ran cja nie zmien no ści sta wek 

w trak cie umo wy.

Ochro na ubez pie cze nio wa

Ubez pie cze nie to za pew nia ochro nę ubez -
pie cze nio wą w ra mach jed nej umo wy dla
wszyst kich po jaz dów fir my za re je stro wa -
nych na te re nie Rze czy po spo li tej Pol skiej. 
Umo wa mo że obej mo wać na stę pu ją ce 
ubez pie cze nia:
– od po wie dzial no ści cy wil nej wraz z bez płat -

nym Mi ni Car As si stan ce, 
– au to ca sco na wy pa dek szkód po wsta łych

wsku tek ko li zji, wy pad ku ma new ro we go,
kra dzie ży i in nych zda rzeń lo so wych, 

– Car As si stan ce ja ko bez skład ko we uzu peł -
nie nie umo wy au to ca sco, 

– ochro na praw na po sia da cza po jaz du, 

– ubez pie cze nie stra ty fi nan so wej po nie sio -
nej z po wo du kra dzie ży lub cał ko wi te go
znisz cze nia po jaz du, 

– od na stęp stwa nie szczę śli wych wy pad ków
kie row cy i pa sa że rów.

Klien ci TU Al lianz Pol ska S.A. mo gą do wol nie
wy brać za kres ochro ny ubez pie cze nio wej 
i wy ne go cjo wać in dy wi du al ne wa run ki ade -
kwat ne do ich ocze ki wań:
– wa run ki szcze gól ne w ubez pie cze niu au to -

ca sco są każ do ra zo wo do pa so wy wa ne
do po trzeb Klien ta,

– ochro na Mi ni Car As si stan ce za pew nia nie -
zbęd ną po moc w ra zie wy pad ku,

– w ra mach Car As si stan ce Klient otrzy mu je
sze ro ki za kres świad czeń m.in. or ga ni za cję
i po kry cie kosz tów po jaz du za stęp cze go,
tak że w ra zie awa rii po jaz du,

– w ubez pie cze niu stra ty fi nan so wej po nie -
sio nej z po wo du kra dzie ży lub cał ko wi te go
znisz cze nia po jaz du, Klient otrzy mu je do -
dat ko wą wy pła tę róż ni cy po mię dzy ce ną
na by cia po jaz du ja ko fa brycz nie no we go
a war to ścią ryn ko wą z dnia za ist nie nia
szko dy,

– ubez pie cze nie ochro ny praw nej po sia da -
czy po jaz dów to ubez pie cze nie chro nią ce
przed ry zy kiem po no sze nia kosz tów zwią -
za nych z pro wa dze niem spo rów praw nych,
wy ni ka ją cych z po sia da nia lub użyt ko wa -
nia po jaz dów me cha nicz nych.

Staw ki ubez pie cze nio we kal ku lo wa ne są in -
dy wi du al nie m.in. na pod sta wie prze bie gu
szko do we go, struk tu ry flo ty oraz dzia łal no ści
Klien ta. 

Ubezpieczenia komunikacyjne 
flot samochodowych

Oferta ta skierowana jest do przedsiębiorstw
posiadających flotę samochodową składającą się 
z ponad 20 pojazdów.



Ubezpieczenie statków
powietrznych
Ubezpieczenie aero-casco

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  użytkownika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za fracht

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie bagażu 
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Ubez pie cze niem tym mo gą być ob ję te wszyst -
kie ty py stat ków po wietrz nych tj. sa mo lo ty
jed no sil ni ko we, wie lo sil ni ko we, śmi głow ce,
szy bow ce, mo to szy bow ce, oraz ba lo ny.

Ochro na ubez pie cze nio wa obej mu je szko dy
po wsta łe w ubez pie czo nych stat kach po -
wietrz nych w na stęp stwie wy pad ku lot ni cze -
go, pod czas star tu, lo tu, lą do wa nia, ko ło wa -
nia, wo do wa nia lub po sto ju oraz szko dy
do ja kich do szło w cza sie na pra wy, prze glą -
du lub mo der ni za cji. 

Ubez pie cze niem ae ro -ca sco ob ję te jest stan -
dar do we wy po sa że nie stat ku po wietrz ne go,
ści śle zwią za ne z wy ko ny wa niem lo tu. War -
tość ni niej sze go wy po sa że nia po win na zo -
stać uwzględ nio na w zgło szo nej do ubez pie -
cze nia war to ści stat ku po wietrz ne go.

Ubez pie czo ne są rów nież jed nost ki i pod ze -
spo ły tym cza so wo wy bu do wa ne ze stat ku
po wietrz ne go, w trak cie prze pro wa dza nia 
je go prze glą du, na pra wy lub mo der ni za cji. 

Każ de wy po sa że nie do dat ko we i spe cja li -
stycz ne za mon to wa ne na stat ku po wietrz -
nym mo że rów nież zo stać ob ję te ochro ną
ubez pie cze nio wą po uprzed nim zgło sze niu
go do ubez pie cze nia.

Gór ną gra ni cę od po wie dzial no ści od szko do -
waw czej sta no wi su ma ubez pie cze nia 
po da na w po li sie okre ślo na wg war to ści 
od two rze nio wej tzn. od po wia da ją ca kwo cie
ja ką mu si po nieść Ubez pie cza ją cy w ce lu 
od two rze nia lub za ku pu ta kie go sa me go
stat ku po wietrz ne go. 

Ubezpieczenie aero-casco

Ubezpieczenie to skierowane jest do prywatnych właścicieli
(użytkowników) statków powietrznych, jak również do firm
prowadzących działalność lotniczą (świadczących usługi
w zakresie przewozów pasażerów, ładunków oraz prowadzących
takie usługi, jak np. loty na potrzeby rolnictwa, leśnictwa, ochrony
przeciwpożarowej, loty patrolowe linii przesyłowych, loty
turystyczno-widokowe, pokazy lotnicze i loty reklamowe).
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Każde działanie jest
najważniejsze
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Ubez pie cze nie to do ty czy od po wie dzial no ści
cy wil nej Ubez pie cza ją ce go wo bec pa sa że rów
wsia da ją cych, prze by wa ją cych na po kła dzie
stat ku po wietrz ne go lub z nie go wy sia da ją -
cych, z ty tu łu szkód po le ga ją cych na uszko -
dze niu cia ła lub śmier ci pa sa że rów, jak rów -
nież z ty tu łu szkód rze czo wych ta kich jak:
zgu bie nie, znisz cze nie lub uszko dze nie ba ga -
żu lub rze czy oso bi stych pa sa że rów.

Przy ubez pie cze niu OC Prze woź ni ka 
Ubez pie czo ny okre śla wy so kość su my 
ubez pie cze nia od dziel nie na każ de miej sce 
pa sa żer skie, przy czym ob li ga to ryj ne jest
ubez pie cze nie wszyst kich miejsc pa sa żer -
skich w da nym ty pie stat ku po wietrz ne go.

Ubez pie cze nie od po wie dzial no ści 
cy wil nej prze woź ni ka

W tym ubez pie cze niu za pew nia na ochro na
ubez pie cze nio wa do ty czy uszko dze nia lub
utra ty rze czy oso bi stych lub ba ga żu pod ręcz -
ne go osób ob ję tych ubez pie cze niem NNW.
Za rze czy oso bi ste uwa ża się odzież, obu wie,

przed mio ty oso bi ste go użyt ku, apa ra ty fo to -
gra ficz ne, ka me ry vi deo, prze no śny sprzęt
elek tro nicz ny oraz na rzę dzia i przed mio ty nie -
zbęd ne do wy ko ny wa nia za dań służ bo wych.

Ubezpieczenie bagażu 

Ubez pie cze nie to do ty czy od po wie dzial no ści
cy wil nej Ubez pie cza ją ce go za szko dy oso bo -
we i rze czo we, wy rzą dzo ne oso bom trze cim
na po wierzch ni zie mi, wo dy lub w po wie trzu,

w związ ku z użyt ko wa niem stat ku po wietrz -
ne go – do po kry cia któ rych Ubez pie cza ją cy
zo bo wią za ny jest z mo cy pra wa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej użytkownika
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Ubez pie cze nie to do ty czy od po wie dzial no ści
cy wil nej Ubez pie cza ją ce go z ty tu łu prze wo -
zu ła dun ków (z wy łą cze niem ba ga żu pa sa -
że rów i za ło gi). 
TU Al lianz Pol ska S.A. od po wia da w tym
ubez pie cze niu za uszko dze nie, utra tę lub

znisz cze nie to wa ru, do któ re go do szło
w okre sie – od mo men tu przy ję cia to wa ru
do prze wo zu,   do mo men tu je go wy da nia
oso bie upraw nio nej (oso bie wy mie nio nej
w li ście prze wo zo wym ja ko od bior ca).

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej za fracht 

Ubez pie cze niem tym obej mo wa ne są
uszko dze nia cia ła, ka lec two lub śmierć
człon ków za ło gi oraz in nych osób od by wa -
ją cych lot na po kła dzie stat ku po wietrz ne go
tj. pa sa że rów, in struk to rów, uczest ni ków
kur sów la ta nia.

Ochro na ubez pie cze nio wa roz po czy na się
od mo men cie wej ścia do stat ku po wietrz ne -
go w miej scu star tu i trwa do mo men tu je go
opusz cze nia w miej scu lą do wa nia.
Ubez pie cze nie NNW obej mu je rów nież 
wy pad ki pod czas wsia da nia i wy sia da nia ze
stat ku po wietrz ne go.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW)

Wiemy, że efektywne
działanie robi wrażenie



Poduszki, z których wykonana jest kopuła stadionu, przepuszczają 
do 98% promieni UV. Są stale wentylowane i mają samooczyszczającą 
się powłokę. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać w doskonałym stanie
murawy boiska, którą tworzy mieszanka trzech wyjątkowo odpornych 
i szybko rosnących traw. Trawiasta nawierzchnia liczy 8000 m2.





Fasada stadionu składa się z 2760 powietrznych poduszek 
w kształcie rombów różniących się nieznacznie między sobą. 
Powierzchnia całej konstrukcji wynosi 38 000 m2. Jest to
największy na świecie dach wykonany z folii, której grubość 
nie przekracza 0,2 mm. Powierzchnia jednej poduszki wynosi 
35 m2 a ciężar membrany to około 1/30 ciężaru szkła.
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