TRUMF

TRUMF
Pojištění pro živnostníky

Dále nabízíme
Životní pojištění

Hlavní výhody
kompletní pojištění odpovědnosti za škodu, majetku
i finančních ztrát při přerušení provozu
s pojištěním právní ochrany vás budeme zastupovat
i v případě právních sporů
NOVINK A

Pojištění internetových rizik
Úrazové pojištění
Pojištění vozidel

rozsah pojištění si zvolíte sami dle vlastních potřeb
všechna pojištění sjednáte jednou smlouvou

Pojištění řidiče

rychlá likvidace již od 3 dnů (po dodání kompletních
dokladů)

Pojištění majetku

u pojištění přerušení provozu si volíte denní limit
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti

mimořádný rozsah pojištění, například:

Pojištění letadel a dronů

pojištění peněz (proti odcizení) i při přepravě
a přenosu až do 50 000 Kč
pojištění čistých finančních škod a nemajetkové
újmy (v rámci odpovědnosti) až do 50 000 Kč

Pojištění
pro živnostníky

Více informací získáte na našich obchodních místech
nebo u svého pojišťovacího poradce
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pojištění věcí movitých i proti technické poruše
(stroje a elektronika) a škodám vzniklým při
přepravě na silnici

Čekáme nečekané

466 100 777 | www.csobpoj.cz

Čekáme nečekané

466 100 777 | www.csobpoj.cz

TRUMF

Komu je
TRUMF určen?
TRUMF je určen pro podnikatele
s ročním příjmem do 20 mil. Kč
s pojišťovaným majetkem v hodnotě do 20 mil. Kč

Co si můžu pojistit?
nemovitosti, ve kterých provozujete
podnikání

věci movité včetně zásob, cenností
a stavebních úprav v pronajatých
nemovitostech

odpovědnost za škodu s limitem plnění
až 20 mil. Kč
NOVINK A
ušlý hrubý zisk pro případ nuceného
přerušení podnikatelské činnosti

pojištění právní ochrany pro případ
prosazování svých oprávněných právních
zájmů
NOVINK A

Co mi TRUMF zajistí?

Kolik TRUMF stojí?

Rychlé finanční řešení nepříznivých situací při
podnikání, pokud například:
způsobíte vy nebo váš výrobek škodu na majetku
či zdraví třetí osobě,

Pan Pilný se dvěma zaměstnanci provozuje zakázkové
truhlářství pro výrobu nábytku v pronajaté budově.
Kromě strojů a nářadí, používá k podnikání notebook,
tiskárnu a dodávku pro rozvoz výrobků. Roční příjem
z jeho podnikání činí 6 mil. Kč.

při požáru, jiné živelné pohromě nebo dopravní
nehodě budou poškozeny či zničeny nástroje,
které používáte při vaší činnosti, nebo věci vašich
zákazníků,

Pro případ, že by při své činnosti způsobil škodu
zákazníkovi (např. při montáži či dopravě zboží) nebo
kdyby poškodil budovu, ve které podniká, sjednal si
pojištění odpovědnosti s limitem 1 mil. Kč.

budou vám ukradeny věci, které používáte
při podnikatelské činnosti (včetně předmětů
ve vozidlech),

Věci movité (včetně peněz v pokladně) pojistil s limitem
0,5 mil. Kč.

při požáru nebo jiné živelné pohromě budou
poškozeny prostory, ve kterých podnikáte nebo
zařízení, s nímž pracujete a budete přicházet
o zisk po dobu nutných oprav.
váš zákazník vám
za provedenou práci.

nebude

chtít

zaplatit

Ztrátu zisku, způsobenou výpadkem provozu z důvodu
požáru, záplavy nebo povodně, pojistil s limitem plnění
1 000 Kč na každý den, kdy by nemohl vyrábět.
Roční pojistné za pojištění TRUMF ve výše uvedeném
rozsahu činí 8 772 Kč.

