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Obiekt podlegający 
ubezpieczeniu 

Oferta R+V  Przykład szkód 

Budynki Ubezpieczenie prac 
budowlanych. Chroni 
wykonawców i właścicieli 
budynków przed uszkodzeniami 
jakie mogą nastąpić w czasie 
budowy. 
 
Ubezpieczenie od pożaru. 
 
Ubezpieczenie budynków. 

 Uszkodzenie dachu podczas burzy. 
 Włamanie z uszkodzeniem drzwi wejściowych. 
 

Inwentarz Ubezpieczenie wyposażenia 
mieszkania lub biura.  
 
Ubezpieczeniu podlegają 
szkody wywołane ogniem, 
włamaniami, zalaniami, 
nawałnicami, opadem gradu, 
powodziami itd. 

W przypadku szkód związanych z zalaniem 
pomieszczenia, skutkiem pęknięcia rury. 
 
 
 
 

Ubezpieczenie urządzeń 
elektronicznych od szkód 
materialnych oraz nośników 
danych i samych danych.  

Uszkodzenie komputera poprzez jego upuszczenie 
podczas wykonywania prac porządkowych. 

Ubezpieczenie od utraty zysku. 
Straty następcze kompensuje 
ubezpieczenie od utraty zysku, 
które jest formą zabezpieczenia 
przed utratą zysku, stratami 
wynikającymi z konieczności 
ponoszenia kosztów stałych 
pomimo zaniechania lub 
ograniczenia działalności 
gospodarczej. Ubezpieczenie 
pokrywa straty w zysku, który 
ubezpieczający osiągnąłby z 
tytułu prowadzonej działalności, 
gdyby szkoda w mieniu nie 
powstała. 

Przerwa w działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa wywołana zdarzeniami losowymi 
tj. np. pożar.  

Maszyny Ubezpieczenie maszyn, 
pokrywa koszty 
nieprzewidzianych awarii 
maszyn eksplaotowanych w 
ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

 Uszkodzenie urządzenia w skutek jego 
nieprawidłowej obsługi. 
 

Sytem ochrony maszyn, 
polisa pokrywa koszty 
nieprzewidzianych szkód i 
przejmuje koszty zaciąganych 
kredytów w przypadku 
uszkodzenia urządzenia. 

Pojazdy Ubezpieczenie pojazdów w tym 
ubezpieczenie kierowcy (AC, 
OC, NNW). 

Ubezpieczenie V+R przejmuje zobowiązania 
finansowe wynikające z: utraty dochodów, renty 
rodzinnej, zadośćuczynienia itd. po wypadku 
spowodowanym z własnej winy lub ucieczki 
sprawcy z miejsca wypadku. 
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Transport Ubezpieczenie towarów 

transportowanych własnymi 
środkami transportu we 
własnym zakresie. 

Podczas transportu okien dochodzi do wypadku 
samochodowego. Przewożone okna ulegają 
zniszczeniu. 

Ubezpieczenie towarów 
powierzonych do transportu 
firmie zewnętrznej. Towary 
podlegają ubezpieczeniu z 
tytułu: uszkodzenia na skutek 
wypadku pojazdu, kradzieży, 
włamania, pożaru, uszkodzenia  
podczas ładunku i wyładunku. 

Urządzenia elektroniczne o wartości 95.000 EUR o 
wadze 180 kg zostały uszkodzone podczas 
transportu. Zgodnie z prawem odszkodowanie w 
takim przypadku wynosi 1.980 EUR. Szkody dla 
sprzedawców ponad 93.000 EUR. 
 

 

Nowi klienci, różne 
Obiekt podlegający 
ubezpieczeniu 

Oferta R+V  Przykład 

Działalność firmy 
(Haftpflichtversicherung) 
 

Ubezpieczenie od 
odpowiedzialnosci, 
ubezpieczenie z tytułu 
zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego, D&O itd. 

Podczas robót firmy budowlanej przez przypadek 
poszkodowaniu ulega przechodzień. 

Check - Ubezpieczeń 
 

Wszystkie branże, 
Rozwiązania pakietowe 

Analiza przepływów pieniężnych wykazała, że 
klient współpracuje z więcej niż jedną firmą 
ubezpieczeniową. 

 

Udzielanie poręczeń 
Obiekt podlegający 
ubezpieczeniu 

Oferta R+V  Przykład 

Kredyt awalowy 
(Bürgschaftskredit) 

Ubezpieczenie kaucji; 
zabezpieczenie wykonania 
zobowiązań ubezpieczonego w 
stosunku do zleceniodawcy 
umowy. 
Oferta R+V  
KTV-plus 

W ramach rozpisanego przetargu o renowacje hali 
basenowej, firma jest zobligowana do wpłaty 
poręczenia. 

 
Zachowanie wypłacalności przez klientów 

Obiekt podlegający 
ubezpieczeniu 

Oferta R+V  Przykład 

Zarządzanie należnościami 
(Forderungsmanagement) 

Ubezpieczenie od 
niewypłacalności kontrahenta. 
Oferta R+V: 
R+V Polisa Profi WKV 

Na zlecenie firmy budowlanej, stolarz- 
podwykonawca wykonuje meble pod zabudowę 
obiektu. Na krótko przed terminem realizacji 
zlecenia firma budowlana staje się niewypłacalna. 

 
Kontakt: 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
Generalagentur Raphael Rojek  
Friedrichstr. 95 
10117 Berlin 
Tel. D    +49 179 616 0290 
Tel. PL  +48 880 106 928 
Email: raphael.rojek@ruv.de 


