
Hozzájárulunk 
vállalkozása 
sikereihez!





Egy üzemet, vállalkozást felépíteni, eredményesen működtetni és folyamatosan fejleszteni, bővíteni, a változó piaci 
körülményeknek megfelelni, igen nagy felelősséggel jár. Vállalkozása működése mögött, az Ön sikeres döntéseinek 
sorozata áll. Mindehhez a vállalkozói ismeretek és tudás, tapasztalat és kiváló szakemberek mellett, nagy 
mennyiségű tőkére van szükség és arra a biztonságra, hogy az Ön szakmai és privát egzisztenciáját egy esetleges 
káresemény ne veszélyeztesse.

Vállalkozói termékeink ezt a biztonságot nyújtják Önnek.

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

Különböző egyedi fedezeteinkből Ön a vállalkozása számára legmegfelelőbb testreszabott fedezeti kombinációt 
állíthatja össze.

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosításai kifejezetten a kis- és 
középvállalkozások számára kínál ideális megoldást. Termékcsomagjainkkal egyszerűen kezelhető 
biztosítást, előnyös pénzügyi védelmet kínálunk vállalkozása számára. 

Termékcsomagjaink alapja a vagyonbiztosítás, mely megkötésekor Ön különböző alapfedezetek közül választhat:

TŰZBIZTOSÍTÁS

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

KIBŐVÍTETT FEDEZET

A tűz kockázaton felül biztosítottak többek között az elemi károk (például a vihar, felhőszakadás, jégverés, 
hónyomás, árvíz, földrengés), a vezetékesvíz-károk, vandalizmus, elektromos áram okozta tűz, füst és hő 
kiáramlása, villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk.*

ALL RISKS FEDEZET

Az „összes kockázatra” kiterjedő vagyonbiztosítás keretében a biztosító az összes olyan, a biztosított 
vagyontárgyakban balesetszerűen, előre nem látható okból, váratlanul, véletlenül bekövetkező fizikai kárra fedezetet 
nyújt, amelyekkel összefüggésben szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki. 

Valamennyi vagyonbiztosítási fedezetünk keretében biztosíthatók a biztosítási események folytán a biztosított 
vagyontárgyakkal kapcsolatosan ténylegesen felmerült, indokolt és igazolható – a szerződési feltételekben 
nevesített – költségek, például szakértői díjak, helyreállítási költségek, ide értve egy újjáépítés tervezési költségétől 
az összeszerelési díjakig.

 *A felsorolás nem teljes körű.



Még szép,  
hogy kell a biztonság!

A SZÉPSÉGSZAKMA SPECIFIKUS FEDEZETEI

Hajfestés: megtérítjük a hajfestéssel okozott károkat 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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Elektronikus berendezések és készülékek: a vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus berendezéseire 
is kiterjeszthető a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat, stb.).
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Mellékköltség: biztosíthatók 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.
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.



BORÁSZATOK SZAKMASPECIFIKUS FEDEZETEI

Borelfolyás: a fedezet kiterjed például az edény vagy tartály kilyukadása miatti készletelfolyásra, illetve kiömlésre.
Megromlás: megtérítjük a készletekben keletkezett megromlás, szennyezés, illetve a hőmérséklet megváltozása 
miatt keletkezet károkat is.
Szabadban tárolt vagyontárgyak: megtérítjük a szabadban tárolt vagyontárgyakban vihar és jégverés által 
okozott károkat.
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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és 
összeszerelés költségei is.

Ízlelje Meg a biztonságot!



CUKRÁSZATOK ÉS PÉKSÉGEK SZAKMASPECIFIKUS FEDEZETEI

Hűtött áruk: biztosítható a hűtő- vagy fagyasztó berendezésekben tárolt áruk, készletek biztosítási esemény 
következtében történő megromlása.
Ételmérgezés: a termékfelelősség biztosítás fedezetet nyújt az ételmérgezéssel okozott károkra 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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: a vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjeszthető a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat, stb.).
Épületgépészet első kockázatra, betöréses lopásra: amennyiben egy esetleges betörés során leszerelik 
épületgépészeti berendezéseit (pl. radiátort, kazánt, vízcsapot, stb.), ebben az esetben is kártérítést nyújtunk.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és 
összeszerelés költségei is.
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.
Szoftverek biztosítása: a biztosítási védelem kiterjedhet a munkájához használt szoftverekre is.

a biztonság Más tészta



A DIVATSZAKMA SPECIFIKUS FEDEZETEI

Kirakatszekrény: a kockázatviselés helyén lévő, de az üzletétől elkülönülten elhelyezkedő kirakatszekrény és az 
abban lévő áru is biztosított.
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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Épületgépészet első kockázatra, betöréses lopásra: amennyiben egy esetleges betörés során leszerelik 
épületgépészeti berendezéseit (pl. radiátort, kazánt, vízcsapot, stb.), ebben az esetben is kártérítést nyújtunk.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjedhet a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat stb.).
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.
Szoftverek biztosítása: a biztosítási védelem kiterjedhet a munkájához használt szoftverekre is.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét-  
és összeszerelés költségei is.

a biztonság  
soseM Megy ki a divatból



A VENDÉGLÁTÁS SPECIFIKUS FEDEZETEI

Vendéglátási fedezet: a választott felelősségbiztosítás automatikusan kiterjed a biztosítás a szállásadó üzemhez 
tartozó egyéb szolgáltatóegységek (pl. játszóterek, parkolók, bárok, fagylaltozók, teke- és bowlingpályák, stb.) 
üzemeltetése által okozott károkra is.
Ételmérgezés: a termékfelelősség biztosítás fedezetet nyújt az ételmérgezéssel okozott károkra is.
Ügyfelek, vendégek vagyontárgyainak biztosítása: biztosítottak a vendégek, ügyfelek vagyontárgyai is.
Hűtött áruk: biztosítható a hűtő- vagy fagyasztó berendezésekben tárolt áruk, készletek biztosítási esemény 
következtében történő megromlása.
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.).
Szabadban tárolt vagyontárgyak: megtérítjük a szabadban tárolt vagyontárgyakban vihar és jégverés által 
okozott károkat.
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és 
összeszerelés költségei is.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjedhet a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat stb.).
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.
Szoftverek biztosítása: a biztosítási védelem kiterjedhet a 
munkájához használt szoftverekre 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.

törzsvendég a biztonság



GYÓGYSZERTÁRAK SPECIFIKUS FEDEZETEI

Vények, receptek: megtérítjük a kárát a vények, receptek biztosítási esemény miatti megsemmisülése esetén is.
Termékfelelősség: a termékfelelősség biztosítás kiterjedhet az orvosságokkal és gyógyászati készülékekkel 
okozott károkra 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.).
Hűtött áruk: biztosítható a hűtő- vagy fagyasztó berendezésekben tárolt áruk, készletek biztosítási esemény 
következtében történő megromlása.
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Mellékköltség: biztosíthatók 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.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjedhet a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat stb.).
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.
Szoftverek biztosítása: a biztosítási védelem kiterjedhet a munkájához használt szoftverekre is.

biztonság – csak receptre!



BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK SPECIFIKUS FEDEZETEI

Kirakatszekrény: a kockázatviselés helyén lévő, de az üzletétől elkülönülten elhelyezkedő kirakatszekrény és az 
abban lévő áru is biztosított.
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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Épületgépészet első kockázatra, betöréses lopásra: amennyiben egy esetleges betörés során leszerelik 
épületgépészeti berendezéseit (pl. radiátort, kazánt, vízcsapot, stb.), ebben az esetben is kártérítést nyújtunk.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: a vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjeszthető a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat, stb.).
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.
Szoftverek biztosítása: a biztosítási védelem kiterjedhet a munkájához használt szoftverekre is.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és 
összeszerelés költségei is.

biztonság házon belül



ÉLELMISZERKERESKEDELEM SZAKMASPECIFIKUS FEDEZETEI

Hűtött áruk: biztosítható a hűtő- vagy fagyasztó berendezésekben tárolt áruk, készletek biztosítási esemény 
következtében történő megromlása.
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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Ételmérgezés: a termékfelelősség biztosítás fedezetet nyújt az ételmérgezéssel okozott károkra is.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: a vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjeszthető a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat, stb.).
Épületgépészet első kockázatra, betöréses lopásra: amennyiben egy esetleges betörés során leszerelik 
épületgépészeti berendezéseit (pl. radiátort, kazánt, vízcsapot, stb.), ebben az esetben is kártérítést nyújtunk.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és 
összeszerelés költségei is.
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.
Szoftverek biztosítása: a biztosítási védelem kiterjedhet a munkájához használt szoftverekre is.

raktáron a biztonság



IRODAHÁZAK SZAKMASPECIFIKUS FEDEZETEI

Géptörésbiztosítás: kiterjed az épületgépészeti berendezéseke (lift, fűtéstechnika, klímarendszer, infrasorompó) 
töréskáraira.
Épületgépészet első kockázatra, betöréses lopásra: amennyiben egy esetleges betörés során leszerelik 
épületgépészeti berendezéseit (pl. radiátort, kazánt, vízcsapot, stb.), ebben az esetben is kártérítést nyújtunk.
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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és 
összeszerelés költségei is.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: a vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjeszthető a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat, stb.).

biztonság  
Minden négyzetMéteren!



A MŰANYAGIPAR SPECIFIKUS FEDEZETEI

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.).
Vandalizmus: megtérítjük a kárát, ha megrongálják az épületét, berendezéseit.
Épületgépészet első kockázatra, betöréses lopásra:  amennyiben egy esetleges betörés során leszerelik 
épületgépészeti berendezéseit (pl. radiátort, kazánt, vízcsapot, stb.), ebben az esetben is kártérítést nyújtunk.
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása: a vállalkozása számára fontos, értékes elektronikus 
berendezéseire is kiterjeszthető a biztosítási fedezet (pl. kezelési hiba, gondatlanság, törés, rövidzárlat, stb.).
Géptörésbiztosítás: megköthető a gyártósorok, targoncák törés- és repedés káraira.
Laptopok szállítása: a munkájához szükséges laptopjának biztosítási fedezete (pl. leejtés, rongálás, elázás, stb.) 
kiterjed egész Magyarország területére.
Szoftverek biztosítása: a biztosítási védelem kiterjedhet a munkájához használt szoftverekre is.
Elfolyt víz záradék: megtérítjük a csőtörés következtében igazoltan elfolyt víz költségét is.
Mellékköltség: biztosíthatók az oltás és mentés, rom- és törmelékeltakarítás, takarítás, deponálás, szét- és 
összeszerelés költségei is.
Szabadban tárolt vagyontárgyak: megtérítjük a szabadban tárolt vagyontárgyakban vihar és jégverés által 
okozott károkat.

ForMálható biztonság



SIGNAL IDUNA 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 IDUNA Biztosító folyamatos fejlődéséhez. Társaságunk – az éves díjbevétel nagyságát tekintve – a magyar 
biztosítási szektor élmezőnyébe tartozik.
Több, mint 25 éves fennállásunk alatt minőségi termékeinkkel és szolgáltatásainkkal vívtuk ki ügyfeleink bizalmát és 
elismerését. Társaságunk számos díjjal büszkélkedhet, melyeket ügyfeleink és értékesítési partnereink értékelése 
alapján nyertünk el, mind a kárrendezés, mind a szolgáltatási kategóriában.

A SIGNAL IDUNA konszern főbb mutatói:
• 110 éves tapasztalat
• széles termékkínálat
• Európában 4 leányvállalat (Magyarország, 

Lengyelország, Románia, Svájc)
• 11 000 munkatárs
• 13 millió db biztosítási szerződés
• 5,63 milliárd euró éves díjbevétel
• 73 milliárd euró tőkebefektetés



egy kis történeleM

A SIGNAL IDUNA Németország legnagyobb pénzügyi konszernjei közé tartozik, amely a dortmundi SIGNAL  
és a hamburgi IDUNA NOVA csoport egyesülése révén jött létre 1999-ben. Történetük messzire nyúlik vissza.
A cégcsoport kezdettől fogva a középréteg, a kereskedők és kézművesek számára nyújtott szolgáltatásokat.
Az IDUNA NOVA és a SIGNAL már 1906-ban megalapították első élet- és egészségbiztosítóikat, amelyek a mai 
konszern elődeinek tekinthetők. A „Biztonság öngondoskodás révén” – alapelv a mai napig aktuális. A SIGNAL 
IDUNA ezzel pozícionálta magát a pénzügyi piacon és erőssége abban áll, hogy széles termékskálájával, minőségi 
szolgáltatásaival lefedi a háztartások, és a középméretű vállalkozások lehetséges kockázatait. 
A SIGNAL IDUNA Magyarországon, Lengyelországban és Romániában biztosítótársaságok formájában, míg 
Svájcban egy viszontbiztosító társaságként van jelen.
A SIGNAL IDUNA konszern közel 13 millió biztosítási szerződéssel és a teljes magyar biztosítási piac 
többszörösének megfelelő, 73 milliárd euró tőkebefektetéssel rendelkezik.

A SIGNAL IDUNA névadó szponzora a világ 
egyik legszebb stadionjának választott SIGNAL 
IDUNA Parknak. A dortmundi stadion 80 ezer 
férőhelyes és otthont ad a Borussia Dortmund 
futballcsapatának. 



Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak.
A tájékoztató nem tartalmazza a részletes szerződési feltételeket, mentesüléseket, kizárásokat, valamint a termékek részletes ismertetőjét.
Termékismertetőnk tájékoztató jellegű, a biztosítási szerződés megkötése esetén az érvényes, átadott szerződési feltételekben foglaltak a 
mérvadóak.
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SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 260.

Telefon: 06 1 458 4200
E-mail: info@signal.hu 

www.signal.hu


