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Bezpieczna
Firma
- program 
ubezpieczen-

SIGNAL IDUNA, 
kompetentnym 
partnerem.

Bezpieczna  
Firma 
program ubezpieczeniowy  
dla Stowarzyszenia 
Rzemieślników  
Piekarstwa RP

Ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzeń losowych.

Jest to zabezpieczenie twojego dobytku przed 
nieprzewidzianymi zdarzeniami, których wystąpienie  
może wywołać destabilizację finansową

Ubezpieczenie  
odpowiedzialności cywilnej

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza  
firmę i jej właściciela przed roszczeniami osób trzecich,  
które poniosły szkodę w związku z prowadzoną przez 
firmę działalnością 

Zawarcie umowy  
- to proste!

 Po to, by jak najbardziej uprościć zawarcie umowy,  
wymagamy tylko niezbędnych informacji.  
Nasz przedstawiciel odpowie na Twoje pytania.

www.signal-iduna.pl

SIGNAL IDUNA
kompetentnym 
partnerem 
dla Twojej firmy

SIGNAL IDUNA szczyci się ponad 100-letnim 
doświadczeniem, jako jedno z największych 
towarzystw ubezpieczeniowych w Niemczech. 
Na rynku polskim istnieje od 2001 roku. 
Oferuje cztery linie ubezpieczeniowe: 
zdrowotną, turystyczną, życiową 
oraz majątkową.

OR WARSZAWA
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Ks. I. J. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Osobiste doradztwo jest dla nas ważne, 
dlatego staramy się być blisko Ciebie: 

Krajowe Biuro Brokerskie
sekretariat@kiu.com.pl
Tel. 22 628 99 30
Fax 22 628 99 31



Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA.

Warunki przystąpienia do programu:

	   1.  Wartość majątku nie przekraczająca 
12 000 000 PLN 

   2.   Obowiązkowe zawarcie ubezpieczenia 

q  od ognia i innych zdarzeń losowych

q   odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
podstawowym

Ubezpieczenie majątkowe  
Bezpieczna Firma

 Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Firma  
jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw,  
których majątek nie przekracza 12 milionów złotych.  
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy firmy handlowe,  
usługowe, produkcyjne, budowlane, a także podmioty  
należące do branży hotelarskiej i turystycznej. 

 SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. posiada wieloletnie 
doświadczeniew obsłudze sektora małych i średnich  
przedsiębiorstw i dzięki temu dobrze rozumie ich potrzeby.  
Nasza oferta zawsze uwzględnia specyfikę danej branży  
i jest dopasowana do indywidualnych oczekiwań  
ubezpieczanej firmy. 

Zbudujmy razem  
bezpieczną firmę!

UBEZPIECZENIE WCHODZĄCE W SKŁAD PROGRAMU PRZYKŁAD UBEZPIECZENIA:

PROGRAM 
UBEZPIECZENIA 
MAJĄTKU DLA 
PIEKARNI NA 
PODSTAWIE 
OGÓLNYCH 
WARUNKÓW 
UBEZPIECZENIA 
BEZPIECZNA 
FIRMA

Ubezpieczenia  występujące w programie :
1.  Podstawowe

 q	Ubezpieczenie  mienia  od ognia  i innych zdarzeń losowych,
q	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

2.  Dodatkowe  ubezpieczenia majątkowe:  
 q	mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
q drobnych prac remontowo-budowlanych,
q sprzętu elektronicznego,
q stałych kosztów działalności gospodarczej,
q podwyższonych kosztów  działalności gospodarczej,
q maszyn ,urządzeń elektrycznych  od szkód elektrycznych, 
q spłaty odsetek  od zaciągniętych przez ubezpieczającego kredytów i pożyczek, 
q zepsucia towarów wskutek rozmrożenia,
q szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia.

3.   Dodatkowe   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;  
q pracodawcy,
q najemcy nieruchomości, 
q najemcy ruchomości, 
q podwykonawców,  
q za szkody wyrządzone przez pojazdy  nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,  
q za produkt, 
q wynikająca  z zatruć  pokarmowych.

1.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
*Lokal użytkowy, maszyny, urządzenia,wyposażenie 

                                                             na sumę 100 000 zł
2.  Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:

*Maszyny , urządzenia wyposażenie 
                                                               na sumę 40 000 zł

3. Ubezpieczenie  sprzętu elektronicznego:
*Komputer stacjonarny , kasa fiskalna 
                                                             na sumę 20 000 zł

4. Ubezpieczenie zepsucia towarów wskutek  
rozmrożenia. 
                                                                na sumę 10 000 zł

5.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   
w zakresie podstawowym 
                                 z sumą gwarancyjną 100 000 zł

6.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 
produkt. 
                                       z sumą gwarancyjn    50 000 zł

Składka roczna 1160 zł

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej www.kiu.pl 

w zakładce “Strefa Klienta” lub pod numerem telefonu 

22 628 99 30

Kompleksowa 
oferta dla 
bezpieczeństwa 
Twojej firmy


