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KORZYŚCI DLA KLIENTA IDEA BANK S.A. Z PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEJ
UMOWY UBEZPIECZENIA OD UTRATY ZYSKU Z DNIA 23.05.2014r.
I. KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY ZYSKU KLIENTÓW IDEA BANK S.A.
Produkt adresowany do przedsiębiorców (osób fizycznych obywatelstwa polskiego prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Polski, spółek prawa handlowego lub wspólników spółek cywilnych),
Ochrona przedsiębiorczych
będących w ramach Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku Ubezpieczonymi.
Ubezpieczenie może zwiększyć bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności
gospodarczej w przypadku zmaterializowania się ryzyka, o którym mowa w Przedmiocie i zakresie
Bezpieczeństwo finansowe
ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku powstania szkody w mieniu służącym do prowadzenia przez
Ubezpieczonego działalności gospodarczej (Mienie) na skutek wystąpienia zdarzeń losowych.
Pomoc finansowa w przypadku wypłaty Ubezpieczonemu Odszkodowania, dzięki któremu w sytuacji
wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na skutek wystąpienia
Płynność finansowa
zdarzeń losowych, może np. nadal wypłacać wynagrodzenia pracownikom bądź zatrzymać
dotychczasowych Klientów czy Kontrahentów Firmy.
Celem ubezpieczenia jest ochrona przedsiębiorcy przed skutkami następstw zdarzeń losowych, które
Wsparcie na przyszłość
mogą mieć wpływa na prowadzoną działalność gospodarczą.
Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wybranego okresu ubezpieczenia i jest stała przez cały
Stała i niezmienna składka
czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Dzięki temu, że ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie do kredytu, Kredytobiorca może
Zabezpieczenie do Kredytu
przeznaczyć środki z wypłaty świadczenia na jego spłatę.
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPOWYM UBEZPIECZENIU OD UTRATY ZYSKU KLIENTÓW IDEA BANK S.A.
Ubezpieczyciel
Ubezpieczający /
rola Idea Bank S.A.
Agent ubezpieczeniowy
Typ umowy ubezpieczenia

Ubezpieczony

Przedmiot i
zakres ochrony
ubezpieczeniowej

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu.
Idea Bank S.A. występuje jako Ubezpieczający w ramach Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty
Zysku („Umowa’’) zawartej przy udziale Tax Care S.A. jako Agenta ubezpieczeniowego pomiędzy
Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna a Idea Bank S.A.
Tax Care S.A. występuje jako Agent ubezpieczeniowy. Numer w Rejestrze Agentów
Ubezpieczeniowych: 11218449/A
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek (umowa grupowego ubezpieczenia).
Klient Idea Bank S.A. objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach
Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku („Warunki Ubezpieczenia’’). Klient
Idea Bank S.A. to osoba fizyczna obywatelstwa polskiego prowadząca działalność gospodarczą na
terenie Polski, spółka prawa handlowego lub wspólnicy spółek cywilnych.
Ochroną ubezpieczeniową może być objęty Klient Idea Bank S.A., którego Mienie w Okresie
Ubezpieczenia będzie objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych przez towarzystwo ubezpieczeniowe działające na polskim rynku.
Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko uzyskania niższego niż spodziewany Zysk Brutto z tytułu
sprzedaży produktów (towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od
towarów i usług) lub też konieczność ponoszenia Zwiększonych Kosztów Działalności przez
Ubezpieczonego w Okresie Odszkodowawczym będące bezpośrednim następstwem powstania szkody w
Mieniu.

Użyte w dokumencie pojęcia pisane dużą literą zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Ubezpieczenia.
Niniejszy dokument został przygotowany przez Idea Bank S.A. i jego celem jest przedstawienie podstawowych informacji, w tym korzyści wynikających z objęcia
Grupową Umową Ubezpieczeniu od Utraty Zysku Klientów Idea Bank S.A. z dnia 23.05.2014 roku pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna
a Idea Bank S.A.
Dokument ten jest materiałem wyłącznie informacyjnym i nie stanowi integralnej części Umowy oraz jej załączników, w tym Warunków Ubezpieczenia,
szczegółowo określających m.in. zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego dokumentu w stosunku do postanowień Umowy, wiążące są postanowienia Umowy.
Decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z
Warunkami Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku, w których znajdują się szczegółowe informacje o
ubezpieczeniu. W przypadku gdy informacje zawarte w Warunkach Ubezpieczenia lub Karcie Produktu do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty
Zysku są dla Państwa niejasne, albo istnieją wątpliwości, czy produkt jest dla Państwa odpowiedni, należy skorzystać z usług profesjonalnego doradcy,
który udzieli pomocy.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

