
POISTENIE 
PODNIKATE!OV

Poistenie podnikate!ov si vy"aduje osobitn# prístup kvôli 
$pecifikám ka"dej podnikate!skej %innosti s %ím súvisí aj vy-
pracovanie individuálnej ponuky konkrétneho poistenia. &i 
ste "ivnostník, vä%$ia firma, samospráva %i $tátna in$titúcia, 
radi vám poskytneme na$e slu"by v oblasti poistenia.

t� poistenie majetku nehnute!ného a hnute!ného 
t� poistenie preru$enia prevádzky
t� poistenie prepravy zásielok
t� poistenie strojov a elektroniky
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MERKURY BROKER, s.r.o. 

je stabilná, dynamicky napredujúca spolo%nos', ktorá je na 
slovenskom trhu u" do roku 2003. Pôsobíme ako finan%n# 
agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska 
pod registra%n#m %íslo PAG 025227 a %íslom rozhodnutia 
UDK-092/2006/PAGP.

Na$a spolo%nos' Vám ponúka bezplatne anal#zu poistn#ch 
zmlúv. Na základe anal#zy teraj$ieho stavu vám odporu%íme 
najvhodnej!ie poistenie pod!a va$ich $pecifick#ch 
po"iadaviek. (alej vám ponúkame  vypracovanie nového, 
lep$ieho a v#hodnej$ieho poistenia ako aj kompletnú správu 
poistn#ch zmlúv.



O�ð�I:KMG>K�IKB�IHBLM>GÝ

POISTENIE MAJETKU

Poistenie nehnute!ného a hnute!ného majetku  vám zabez-
pe"í finan"nú hotovos# potrebnú na rekon$trukciu, opravu 
budov, strojov a zásob.

ROZSAH POISTENIA
t� po%iar, v&buch, úder blesku, pád lietadla
t� víchrica a krupobitie
t� povode', záplava, zemetrasenie, v&buch sopky, zosuv 

pôdy, lavína a #archa snehu
t� $kody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
t� kráde% vlámaním, lúpe%, vandalizmus po kráde%i 

vlámaním
t� náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a sto%iarov
t� rozbitie skla

POISTENIE PRERUŠENIA 
PREVÁDZKY

Firmám, ktoré preru$ením prevádzky prídu o zisk, av$ak na-
(alej musia plati# fixné náklady je ur"ené práve toto poiste-
nie, ktoré sa vz#ahuje na následnú $kodu.
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t� u$l& hrub& zisk
t� zv&$ené prevádzkové náklady
t� viacnáklady – nevyhnutné a ú"elne náklady, ktoré za-

bránia poklesu obratu, ku ktorému by do$lo v priebehu 
doby ru"enia 

POISTENIE PREPRAVY 
ZÁSIELOK

Poistenie chráni zásielku pred majetkovou ujmou v prípade 
po$kodenia, zni"enia alebo jej straty. 

ROZSAH POISTENIA
t� po$kodenie zásielky
t� celková alebo "iasto"ná strata zásielky
t� náklady za prekládku, náklady spolo"nej havárie  

a záchranné náklady

POISTENIE STROJOV 
A ELEKTRONIKY

Poistenie kryje poistné nebezpe"enstvá, ktoré nie sú kryté 
v klasickom majetkovom poistení. 

ROZSAH POISTENIA
Jedná sa o $kody spôsobené náhodnou udalos#ou, pri kto-
rej je obmedzená alebo znemo%nená funk"nos# stroja ako 
napr. chyba obsluhy, skrat, prepätie alebo iné pôsobenie 
elektrického prúdu, kon$truk"ná chyba, vada materiálu 
a podobne.
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t� stavebné poistenie
t� montá%ne poistenie
t� poistenie nákladu
t� poistenie poh!adávok
t� poistenie zodpovednosti
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