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Masz marzenia i planujesz rozwój swojego 
salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego. Dlatego 
potrzebujesz zabezpieczenia na wypadek, gdyby 
coś poszło niezgodnie z planem. Moja Firma to 
ubezpieczenie, które zapewni Ci pomoc w takich 
przypadkach. Wybierz pakiet, który najlepiej 
zabezpieczy Twoje interesy.

MOJA FIRMA
SALON URODY

CO MASZ DO WYBORU
•  zakres ubezpieczenia w jednym z czterech pakietów
•  sumę ubezpieczenia, gwarancyjną i limity 

odpowiedzialności (spośród dwóch dostępnych)
•  udział własny w szkodzie (200 zł lub 500 zł) –  

dzięki temu obniżamy Twoją składkę 

CO MOŻESZ OBJĄĆ OCHRONĄ
•  urządzenia i środki obrotowe w salonie  

(również kosmetyki, które sprzedajesz klientom)
•  urządzenia oraz środki obrotowe poza miejscem 

ubezpieczenia – to istotne, jeśli świadczysz usługi również 
w domu klienta (wtedy ubezpieczenie obejmie, np. walizkę 
z kosmetykami, których używasz, by robić makijaż, frezarkę 
i lampę oraz lakiery do paznokci, stół i olejki do masażu)  

•  budynek lub lokal, w którym prowadzisz salon urody

GDY ZDARZY SIĘ SZKODA 
•  Zgłosisz ją najłatwiej przez Internet, e-mailem 

lub telefonicznie. 
•  Oszacujemy ją, a w razie potrzeby – w zależności 

od zakresu Twojego ubezpieczenia – zorganizujemy 
pomoc w ramach ubezpieczenia assistance.

•  Dowiesz się o statusie swojej sprawy przez telefon i e-mail. 
•  Otrzymasz pieniądze, które pozwolą Ci kontynuować 

działalność. 

To może być  
dla Ciebie ważne
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Powyższych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1. Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani 
części treści umowy ubezpieczenia. Materiały prezentowane są jedynie w celach informacyjnych i dotyczą ubezpieczenia Moja Firma z oferty produktowej 
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną granicę 
odpowiedzialności Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone 
świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, 
w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, zawiera Przewodnik po ubezpieczeniu Moja Firma zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR 
Allianz Polska S.A. nr 32/2021 z dnia 26 maja 2021 r., dostępny u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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W tym pakiecie masz, m.in.:
•  ochronę na wypadek np. pożaru czy szkód spowodowanych  

działaniem sił przyrody oraz pokrycie kosztów działań po szkodzie,
•  pomoc specjalisty w nagłych wypadkach (np. hydraulika, elektryka, 

ślusarza czy technika urządzeń grzewczych) – do 1 200 zł na zdarzenie – 
maks. 4 interwencje specjalistów w okresie ubezpieczenia,

•  pokrycie kosztów stałych działalności – nawet przez 90 dni –  
na wypadek konieczności przerwania działalności w wyniku szkody 
spowodowanej przez zdarzenie, które obejmujemy ubezpieczeniem 
(pokrywamy: zasadnicze wynagrodzenie brutto pracowników, opłaty 
dzierżawne, opłaty związane z najmem, opłaty za pobór energii 
elektrycznej, cieplnej, wody i gazu oraz raty kredytów),

•  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), tj. pokrycie kosztów 
w razie, gdy wyrządzisz szkody majątkowe lub osobowe osobom  
trzecim (np. szkody osobowe wyrządzone klientowi w wyniku 
zakażenia wirusem HIV, HBV, HCV oraz wyrządzone podczas 
zabiegów laseroterapii).
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Wybierz ten pakiet, jeśli – oprócz ochrony z zakresu pakietu KOMFORT –  
chcesz dodatkowo zyskać ochronę w razie:
•  zalania,
•  stłuczenia przedmiotów szklanych
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Wybierz ten pakiet, jeśli chcesz korzystać z szerszej ochrony niż w pakiecie 
PLUS – również z ochrony na wypadek:
•  kradzieży z włamaniem i rabunku, 
•  wandalizmu (w tym graffiti z podlimitem 5 000 zł).
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Wybierz ten pakiet, jeśli chcesz korzystać z maksymalnej ochrony,  
w ramach której – poza zakresem pakietu EKSTRA – jest:
•  ochrona w razie awarii maszyn i urządzeń (również na skutek błędów 

w obsłudze) oraz w razie szkód elektrycznych (przepięcia) –  
w dwóch limitach: do 50 000 zł lub do 100 000 zł

•  rozszerzony zakres ubezpieczenia OC i assistance.
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1 PROSTY WYBÓR

BĄDŹMY W KONTAKCIE
Infolinia i pomoc assistance: 
224 224 224

www.allianz.pl

TWÓJ AGENT:


