Informacja dotycząca - Ubezpieczenie Należności Handlowych All Inclusive 3.0,
zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Definicje, §1 pkt. 1. zdanie pierwsze, §1 pkt 2 zdanie pierwsze i drugie, § 1 pkt. 3.,
§2 pkt. 2. bez zdania ostatniego, §2 pkt. 3. bez zdania drugiego i ostatniego, §3 pkt.
1.1. - 1.2., §3 pkt. 1. zdanie drugie, §3 pkt. 2., §4 pkt. 1., §9 punkt 2.1.,
Wniosek ubezpieczeniowy – opcje dodatkowe:
 objęcie ochroną wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpią po
zakończeniu obowiązywania Umowy Ubezpieczenia, jako odstępstwo od §4.
punkt 2.2. OWU;
 ubezpieczenie kaucji gwarancyjnych;
 maksymalna wysokość odszkodowania w wysokości 40-krotności składki
zapłaconej za dany rok ubezpieczeniowy, jako odstępstwo od §6. punkt 2.
OWU;
 zwrot kosztów windykacji polubownej;
 ubezpieczenie należności w ramach kontroli klienta przez Ubezpieczającego
na podstawie historii płatniczej i/lub dla odbiorców z siedzibą w Polsce
ubezpieczenie należności na podstawie opinii Ubezpieczyciela, jako
odstępstwo od §2 punkt 2.2. OWU

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowań i innych świadczeń lub ich obniżenia.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
§1 pkt. 1.1. – 1.9., §1 pkt. 2 zdanie trzecie , §2 pkt. 1.1. – 1.4., §2 pkt. 2. zdanie
ostatnie, §2 pkt. 3. zdanie drugie i ostatnie, §2 pkt. 4. bez zdania ostatniego, §3 pkt.
1. zdanie trzecie, §4 pkt. 2., §5 pkt. 1. – 2., §6 pkt. 1., §6 pkt 2.1., §8 pkt. 1. – 2., §9
pkt. 2.2. zdanie pierwsze, §9 pkt. 2.3., §10 pkt.2, §10 pkt. 11.,
Wniosek ubezpieczeniowy - Opcje dodatkowe:
 ustalenie straty minimalnej w wysokości 4 000 zł, jako odstępstwo od §1.
punkt 1.8. OWU;
 ustalenie limitu automatycznego do kwoty 20 000 zł, jako odstępstwo od §2.
punkt 2.2. OWU;
 wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej należności, które powstały w ciągu
90 dni przed rozpoczęciem Umowy Ubezpieczenia, jako odstępstwo od §1.
punkt 1. OWU;
Wniosek ubezpieczeniowy - punkt 1.1:
 obrót nie objęty ochroną ubezpieczeniową – punkt III oraz IV;

