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Partner w Biznesie – nowość dla klientów MŚP 

W ofercie Banku Zachodniego WBK S.A. pojawił się nowy produkt ubezpieczeniowy dla  
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przygotowany przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ogólnych S.A.   

Partner w Biznesie, to pakiet ubezpieczeń, który w ramach jednej polisy zapewnia 
kompleksową ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.  

 „Stabilność w prowadzeniu biznesu jest bardzo ważna dla klientów MŚP, dlatego posiadane 
ubezpieczenie powinno jak najlepiej zabezpieczać każdego przedsiębiorcę przed 
negatywnymi skutkami różnych zdarzeń losowych”, komentuje Jerzy Bogaczyk, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Produktów.  

Partner w Biznesie oferuje ochronę ubezpieczeniową  majątku przedsiębiorstwa na wypadek 
m.in. takich zdarzeń jak zalanie, pożar, kradzież z włamaniem i rozbój.  W ramach pakietu 
dostępne jest także ubezpieczenie OC oraz NNW. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może 
zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe specyficzne dla danej branży. 

Przygotowane są warianty z sumami ubezpieczenia, spośród których klient wybiera 
odpowiednią dla siebie opcję. W ubezpieczeniu mienia nie ma konieczności wskazywania 
sum ubezpieczenia odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia np. budynków, 
maszyn, urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces zakupu ubezpieczenia jest prosty i 
przejrzysty.  

Ubezpieczenie Partner w Biznesie dostępne jest w wybranych oddziałach Banku 
Zachodniego WBK S.A.   

Więcej o ofercie na www.bzwbkaviva.pl 

Kontakt dla prasy: 
Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak, BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń,  

tel. (61) 659 66 09, 0 607 16 30 16, katarzyna.mirowska-wawrzyniak@bzwbkaviva.pl 
 
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. to 
dwie spółki ubezpieczeniowe utworzone w 2008 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. i Aviva International Insurance Ltd. 
Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.. Oferujemy m.in. pakiety 
ubezpieczeń do produktów bankowych, wśród nich ubezpieczenia do kredytu gotówkowego, kart płatniczych, ubezpieczenia 
mieszkaniowe, ubezpieczenie stałych płatności oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.  
 
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia Partner w Biznesie świadczona jest przez BZ WBK-Aviva 
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działające w koasekuracji. Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Partner w Biznesie, określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub 
ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie 
internetowej bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK S.A.  jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów 
ubezpieczeniowych pod numerem 11135943/A.  
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