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Pod křídly lva.

Pojištění TopGEN je určeno pro všechny podnikatele, bez ohledu na jejich právní 
formu a druh vykonávané činnosti.

V rámci pojištění TopGEN lze pojistit budovy a drobné stavby 
a movité věci (vlastní, cizí a zásoby). V rámci připojištění sjednávaného 
na první riziko lze pojistit další předměty, které nejsou součástí souboru 
movitých věcí :
 • stavební součásti s limitem plnění v základu,
 • peníze cennosti,
 • věci na volném prostranství,
 • nosiče dat včetně záznamů,
 • osobní věci zaměstnanců,
 • výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty,
 • prodejní automaty vč. obsahu (zboží a peněz).

Pojistnou ochranu lze sjednat na novou cenu proti všem standardním 
pojistným nebezpečím (FLEXA, voda z potrubí, přírodní nebezpečí 
a odcizení) a připojistit vč. nákladů vynaložených v souvislosti 
s pojistnou událostí lze i další pojistná nebezpečí:
 • přírodní katastrofy,
 • povodeň, záplava,
 • nepřímý úder blesku,
 • rozbití skla,
 • vandalismus,
 • přepravu.

Součástí pojištění TopGEN je rovněž možnost sjednat: 
 • pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody. 
  Toto pojištění lze sjednat  ve dvou variantách se stejnou pojistnou 
  ochranou, ale lišících se způsobem zjištění pojistné částky:
  - pro klienty, kde nehrozí dlouhodobé přerušení provozu a velká 
   škoda (kancelářské činnosti, malé obchody, drobné služby
   apod.), s nízkou spoluúčastí, variabilní dobou ručení 
   a jednoduchým stanovením pojistné částky
  - pro klienty s hrozící větší škodou nebo dlouhodobějším   
   přerušením provozu (zejména výrobní firmy, opravárenské 
   závody apod.)
 • allriskové pojištění strojních a elektronických rizik na 1. riziko
 • pojištění odpovědnosti za škodu, které lze podle potřeb klienta 
  rozšířit jak co do územního rozsahu, tak co do věcného rozsahu 
  pojištění.

V rámci pojištění TopGEN jsou pojištěny na první riziko i náklady 
vynaložené v příčinné souvislosti s pojistnou událostí:
 • spojené s FLEXA, voda z potrubí nebo přírodními nebezpečími 
  (limit plnění v základu je 50 000 Kč)
  - vyklizovací náklady,
  - na nezbytné strženídosud stojících částí a jejich odvoz,
  - demontáž, montáž, přemístění a ochranu poškozeného 
   a nepoškozeného vybavení,
  - na krátkodobá bezpečnostní opatření proti odcizení.
 • spojené s nebezpečím odcizení (limit plnění v základu  je 30 000 Kč)
  - na odstranění škod na stavebních součástech,
  - na krátkodobá bezpečnostní opatření proti odcizení,
  - demontáž, montáž, přemístění a ochranu poškozených 
   a nepoškozených stavebních součástí.

V produktu TopGEN má klient rovněž pojištěny i tzv. vícenáklady, 
tj. náklady, které musí být vynaloženy v důsledku přerušení provozu 
k jeho znovuobnovení, a které by mu v normálním případě nevznikly 
(např. za náhradní užívání cizích budov, místností a zařízení nebo opatření 
na informování klientů). Tyto vícenáklady jsou pojištěny v základu 
proti nebezpečím:
 • FLEXA, voda z potrubí a přírodní nebezpečí s limitem plnění
   50 000 Kč,
 • odcizení s limitem plnění 30 000 Kč.

V TopGENU získáte produkt, který má tyto výhody:
 • variabilitu

 • komplexnost

 • jednoduchost

 • všechny potřebné pojistné produkty v jedné smlouvě

 • rozšířenou pojistnou ochranu (v rámci FLEXA i kouř, 

  náraz vozidla a aerodynamický třesk)

 • odcizení lze podle stupně a míry rizika sjednat:
  • na novou cenu
  • na zlomkovou pojistnou částku
  • na 1. riziko

 • náklady a vícenáklady do výše limitu zdarma

 • stavební součásti do výše limitu zdarma

 • rozšířené pojištění odpovědnosti za škodu

 • široká možnost spoluúčastí

 • možnost zlomkového pojištění

 • možnost technických slev

 • degresivní koeficienty za vyšší pojistné částky

 • možnost automaticky přizpůsobovat pojistnou částku 

  nemovitostí inflaci, tzv. indexaci
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