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BiznesPakiet–ubezpieczenie Bezpieczneprzeładunki
produktówpłynnych
z myśląo Twojejfirmie
Sektorbiznesowycorazrzadziejzadajesobiepytanieczywartosię
ubezpieczyć.Przedsiębiorcysąbardziejświadomii zdająsobiesprawę,
jakważnajestodpowiedniapolisaubezpieczeniowa.Wątpliwościpojawiają
sięjednakprzy wyborzesamegoubezpieczenia.CiekawąopcjąjestBiznes
PakietoferowanyprzezBalciaInsuranceSE–produktnagrodzony
BrązowymGodłemQIw programieNajwyższaJakośćQualityInternational.
BiznesPakiettoubezpieczeniedla
małychi średnichprzedsiębiorstw
orazpodmiotówinstytucjonalnych. Produkt jest dostępny
w 8-tysięcznejsiecipośredników
ubezpieczeniowychRESOEuropa
Service. Balcia to łotewski zakład ubezpieczeń z 25-letnim
doświadczeniem,a RESOjestjegopartneremgeneralnymw Polsce,któryzajmujesięsprzedażą
orazlikwidacjąszkód.Obiespółkistalepowiększająswójudział
na polskimrynku.Od 2009roku
Balcia i RESO były znane ze
sprzedażyOCkomunikacyjnego,
jednak od trzech lat prowadzą
ekspansjęw sektorzeubezpieczeń
biznesowych. Czym wyróżnia
sięichBiznesPakiet?
Elastycznyzakres
Najważniejszą cechą ubezpieczenia Biznes Pakiet jest
elastyczność, czyli możliwość
dopasowaniaofertydo indywidualnychpotrzebklienta.– Przygotowujemy produkt pod każdego klienta uwzględniając jego
rzeczywiste potrzeby. Nie trzymamy się sztywno przyjętych warunków. Dajemy możliwość zniesienia wszystkich franszyz. Dzięki
elastyczności produktu jesteśmy
w stanie przygotować polisę uszyReklama

tą na miarę klienta –powiedział
Artur Stępień, dyrektor OddziałuBalciaw Polsce.
Możliwość indywidualnego
podejściado modyfikacjiubezpieczenia poprzez stosowanie
różnego rodzaju odstępstw
od obowiązujących ogólnych
warunków ubezpieczenia jest
szczególnie istotne przy polisach biznesowych ze względu
na specyfikęróżnychbranż.
Warunkiubezpieczenia
Ubezpieczenie Biznes Pakiet
zostało stworzone po głębokiej
analizierynku.– Rozbudowaliśmy
pierwotną wersję tego ubezpieczenia o różnego rodzaju rozszerzenia, warunki, które są programami autorskimi, dzięki czemu
Biznes Pakiet stał się bardziej
prokonsumencki –mówi Ireneusz
Drzewiecki, manager ubezpieczeńmajątkowychRESO.
Balciaubezpieczaśrodkitrwałe(budynki,maszynyczyurządzenia),sprzętelektroniczny,nakłady inwestycyjne, wartości

pieniężne,środkiobrotowe,czyli
to,czymubezpieczenihandlują,
a takżeubezpieczenieOC,które
w poszczególnychbranżachjest
obowiązkowe.
Licznezalety
Ubezpieczenie Biznes Pakiet
wyróżnia się szeroką ochroną
w zakresiepodstawowym,ubezpieczeniemod wszystkichryzyk,
wysoką suma ubezpieczenia
NNW,ochronąna terytoriumcałegoświataczyubezpieczeniem
assistance.Dodającdo tegoinnowacyjne rozwiązania zakresowew ochronieubezpieczeniowej,możliwośćindywidualnego
podejścia do modyfikacji produktuorazwzorowypoziomlikwidacjiszkód,którązajmujesię
doświadczony w tym zakresie
partnerBalcia–RESOEuropa
Service, ubezpieczenie Biznes
Pakietokazujesięświetnymwyborem dla polskich przedsiębiorstw.
TomaszSzyszko

Jednymz krajowychspecjalistóww zakresie
odbioru,transportui oczyszczaniaodpadów
przemysłowych,takichjakwodyzaolejone
czyodpadywiertnicze,jestgdańskie
Przedsiębiorstwo„COMAL” Sp.z o.o.
Firmarozpoczęłaswojądziałalność 32latatemu,początkowoskupiającsięna remontach i konserwacji urządzeń
automatykiokrętowej.W tym
teżokresiespółkazajmowała
sięodbioremi utylizacjąolejówprzepracowanychzestatkówmorskich,jednocześnie
koncentrując się na świadczen iu usług w obs zar ze
ochronyśrodowiska,zwłaszczamorskiego.
Obecnie,dziękitakiminwestycjomjakm.in.zakupTerminala Przeładunkowego i Bazy
Magazynowejw centrumPortuGdańsk,„COMAL”specjalizujesięw kompleksowymwykonywaniupracobejmujących
przeładunekproduktównaftowych, biokomponentów i innychproduktówciekłych,przechowywania paliw i olejów
okrętowychna okresremontu
iprzebudowystatkóworazwodbiorze,oczyszczaniui unieszkodliwianiuwódzaolejonych,odpadówi szlamuolejowegooraz
gruntówskażonychodpadami
ropopochodnymi.
Firmadziaław obszarzeprzeładunków produktów płynnych zarównow I i III klasie
niebezpieczeństwapożarowego, jak alkohole, paliwa czy

oleje,jakrównieżw pozaklasowych produktach (płynne
produkty paszowe, melasa).
Firmadysponuje4zbiornikamio łącznejpojemnościponad 21 tys. m3, jak również
barkamizbiornikowymio pojemnoścido 1,1tys.m3,które
równieżmogąsłużyćdo produktówpodwyższonegoryzyka. Przeładunki mogą być
dowolniearanżowanez wykorzystaniemzbiornikówstacjonarnych,cysternsamochodowych i kolejowych, barek
zbiornikowychi statków.Jestto
możliwenietylkodziękinabrzeżu,do któregomogązawinąć
statki do 10 tys. DWT, ale
równieżdziękiwłasnejdwutorowej bocznicy kolejowej.
Aktualnierozpoczętopraceremontowe na nabrzeżu, które
w perspektywiedo 2020r.zaowocująwiększymimożliwościamiprzeładunkowymispółki„COMAL”.
JoannaChrustek

