
A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a 
folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy 
az üzleti kockázatok csökkentése érdekében értékeit 
minden lehetséges kár ellen védje és akár a vállalkozása 
tevékenységéből eredő károkra is hathatós megoldást 
találjon.

A SIGNAL Biztosító számos többletszolgáltatást kínál 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A vállalkozás 
tevékenységi körére optimalizált, szakma specifikus, legtöbb 
esetben díjmentes záradékokat* ajánlunk figyelmébe.  

*A záradékok körét folyamatosan bővítjük, azok díjazását mindig az aktuális 
szerződési feltételek tartalmazzák. A vények, receptek-, az elektromos 
berendezések és számítógépek-, adatmentés-, laptopok szállításának 
biztosítása záradékok díjkötelesek. 

Biztonság  
– csak receptre

GYÓGYSZERÉSZEK  
RÉSZÉRE



BEMUTATÓ DÍJKALKULÁCIÓ

Szerződő:
Gyógy-Szer Kft.

Kockázatviselés helye:
9400 Sopron, Pirin u. 1-6.

Tarifa szerinti tevékenység:
Gyógyszer-kiskereskedelem

Tevékenység pontos megnevezése:
Gyógyszertár

Biztosítási összeg (E Ft)

Épület 0

Gép, berendezés 2 500

Készletek, áruk 10 000

Készpénz 500

Mellékköltségek 0

Összesen 13 000

Biztosítási fedezetek / modulok
Biztosítási összeg / 

kártérítési limit (E Ft)
Önrész

(Ft)
Éves díj

(Ft)

Tűz- és elemi károk biztosítása

13 000 10 000
alapfedezet 10 400

kibővített fedezet 11 050

összesen 21 450

Betöréses lopás és rablás biztosítás 13 000 10 000 21 375

Elektromos berendezések és 
számítógépek

10% de 
minimum 
10 000

elektromos berendezések 1 000 12 600

számítógépek 400 3 360

összesen 1 400 15 960

Küldöttrablás biztosítás 500 10 000 3 750

Felelősségbiztosítás

10% de 
minimum 
10 000

nettó éves forgalom: 20 000 E Ft

általános és bérlői 10 M Ft/kár 30 M Ft/év 12 600

munkáltatói 3 fő 10 M Ft/kár 30 M Ft/év 4 860

termék / szolgáltatói és bérbeadói 10 M Ft/kár 30 M Ft/év 25 200

összesen 42 660

Telephelyek éves díja összesen 105 195

Kedvezmények (tartam, mennyiségi, kiemelt szakma, kockázati) 40% 42 078

Gyakoriság szerinti díjszorzó (fizetési ütem: negyedéves) 6% 3 787

Éves díj összesen 66 904

Gyakoriság szerinti díjrészlet 16 726

Jelen kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak.

Biztosításainkat úgy alkottuk meg, hogy minden vállalkozási 
forma, közöttük az Ön vállalkozásának egyedi igényeire 
is tudjunk megfelelő szolgáltatást nyújtani! Vállalkozása 
sikere számunkra több mint egy rövid távú üzleti kapcsolat. 
Hosszú távon kívánunk Partnere lenni vállalkozása 
biztonságában! 

A kor követelményeinek megfelelő, kedvező díjú szolgáltatási 
csomagot dolgoztunk ki, amit Ön a saját vállalkozása főbb 
kockázataira tud szabni, így teljesen egyedi biztosítási 
védelemmel is hozzájárulhat vállalkozása sikeréhez.  
 

A SIGNAL EUROMESTER vállalkozói vagyon- és 
felelősségbiztosítás kifejezetten a mikro-, kis- és 
középvállalkozók biztonságának megteremtésére kínál 
ideális megoldást. Modul rendszerének köszönhetően az 
Ön vállalkozásának igényeihez igazodik.

ALAPFEDEZET
Biztosítottak a tűz, villámcsapás, robbanás, összeroppanás 
és légi jármű lezuhanása által okozott károk.

KIBŐVÍTETT FEDEZET
Biztosítottak például a vihar, felhőszakadás, jégverés, 
hónyomás, árvíz, földrengés, vezetékesvíz-károk,  
elektromos áram okozta tűz, füst és hő kiáramlása, 
villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk  
(nem teljes körű a felsorolás).   

A VÁLLALKOZÁSÁRA SZABHATÓ EGYÉNI 
DÍJMENTES ZÁRADÉKOK KÖRE

VÉNYEK, RECEPTEK: megtérítjük a kárát a vények, receptek 
megsemmisülése esetén is. 

GYÓGYSZERTÁRAK TERMÉKFELELŐSSÉGE: termék/
szolgáltatói felelősségbiztosítás kiterjed az orvosságokra és 
gyógyászati készülékekre is. 

ÜVEGKÁROK: az üvegbiztosítás fedezete külön díjfizetés 
nélkül kiterjed a különleges üvegekre, mérettől függetlenül 
(pl. fóliázás, biztonsági üveg, tükör, speciális üvegezés, üveg 
építőelemek, cég- és reklámtábla, akváriumok üvegezése, stb.).

KÉSZLET KIOLVADÁSA: biztosítási esemény az is, ha a 
hűtő- vagy fagyasztó berendezésekben tárolt áruk, készletek 
biztosítási esemény következtében megromlanak.

VANDALIZMUS: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az 
épületét, berendezéseit, mivel a betöréses lopás és rablás-
biztosítási fedezet tartalmazza a vandalizmus kockázatot is! 

ELFOLYT VÍZ ZÁRADÉK: megtérítjük a vezetékes vízkárok 
bekövetkezése esetén az igazoltan elfolyt víz költségét is. 

MELLÉKKÖLTSÉG: biztosítottak az oltás és mentés, rom- és 
törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és összeszerelés 
költségei is.

ÉPÜLETGÉPÉSZET ELSŐ KOCKÁZATRA, BETÖRÉSES 
LOPÁSRA: amennyiben egy esetleges betörés során leszerelik 
épületgépészeti berendezéseit (pl. radiátort, kazánt, vízcsapot, 
stb.), ebben az esetben is kártérítést nyújtunk.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK 
BIZTOSÍTÁSA: a vállalkozása számára fontos, értékes 
elektromos berendezéseire is kiterjeszthető a biztosítási fedezet 
(pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat, stb.). 

LAPTOPOK SZÁLLÍTÁSÁNAK ZÁRADÉKA: a munkájához 
szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, 
elázás, stb.) kiterjeszthető egész Magyarország területére!

SZOFTVEREK BIZTOSÍTÁSA: a biztosítási védelem 
kiterjedhet a munkájához használt szoftverekre is.

ADATMENTÉS: PC-n, laptopon, pendrive-on és memória 
kártyákon tárolt adatok sérülése, elvesztése esetén azok 
mentési költségeire is kiterjeszthető a biztosítási védelem.

HOZZÁJÁRULUNK VÁLLALKOZÁSA  
SIKERÉHEZ

VÁLLALKOZÁSÁRA SZABOTT  
BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM
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A SIGNAL BIZTOSÍTÓ

SIGNAL Biztosító Zrt. a német SIGNAL IDUNA leányvállalata, 
amely Európa 50 legnagyobb pénzügyi és biztosítási 
vállalatcsoportja közé tartozik. A nagy tradíciókkal rendelkező, 
tőkeerős tulajdonosi háttér is hozzájárul a SIGNAL Biztosító 
folyamatos fejlődéséhez. 

Két évtizedes fennállásunk alatt minőségi termékeinkkel 
és szolgáltatásainkkal vívtuk ki ügyfeleink bizalmát és 
elismerését. Társaságunk számos díjjal büszkélkedhet, 
például a TOP 10 Call Center versenyben elért Minősített 
Call Center díj három egymást követő évben. 2012-es 
sikerünk után, 2013-ban a biztosítas.hu által szervezett az  
Év Biztosítója internetes szavazáson a SIGNAL Biztosító 
az Év Szolgáltatója és az Év Kárrendezője kategóriákban 
második helyet szerezte meg.

SIGNAL Biztosító Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
info@signal.hu • www.signal.hu

Az Ön biztosításközvetítőjének neve és telefonszáma:

Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak.
A tájékoztató nem tartalmazza a részletes szerződési feltételeket, 
mentesüléseket, kizárásokat, valamint a termék részletes ismertetőjét.
Termékismertetőnk tájékoztató jellegű, a biztosítási szerződés megkötése 
esetén az érvényes, átadott szerződési feltételekben foglaltak a mérvadóak. 


