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Product:

Bedrijfsschadeverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer je bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat je bijvoorbeeld
de vaste salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van je
bedrijf als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing,
bliksem, neerslag, storm, regen, water, inbraak,
aanrijding.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, vulkanische
uitbarsting, overstroming, atoomkernreactie, slijtage
of constructiefouten.

Schadevergoeding
Je verzekert de brutowinst die je misloopt door
omzet- of productieverlies. Of omdat je bedrijf
onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de
buren. Of je verzekert de exploitatiekosten die je
moet maken.
Storing nutsvoorzieningen
Bedrijfsschade door wegvallen van levering van
water, elektriciteit of gas is verzekerd.
Keuze: reconstructiekosten
Is bij een schade je administratie ook beschadigd of
verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of
klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan
onder de dekking voor reconstructiekosten.
Extra kosten bedrijfsschade
De extra kosten die met toestemming worden
gemaakt ter vermindering van de bedrijfsschade.
Over-onderdekking
Elk jaar zal de verzekeringnemer een opgave
verstrekken waaruit blijkt wat het te verzekeren
bedrag daadwerkelijk is geweest. In het jaar dat de
schade valt zou het verzekerde bedrag onvoldoende
of te hoog kunnen zijn. Het verzekerd bedrag kan
daarom verlaagd of verhoogd worden met een
percentage van maximaal 30% om zo
schommelingen op te vangen.

Boetes
Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je
bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat
een opdracht uitvoert.
Huur
Huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade
aan je bedrijf zijn niet verzekerd.
Afschrijving van Debiteuren
Bedrijfsschade als gevolg van afschrijving van
debiteuren is niet verzekerd.
Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest
Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de
verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er
bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of
criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet
verzekerd als de schade het gevolg is van molest of
een atoomkernreactie.
Extra informatie
Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten,
burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en
opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Deze verzekering heeft standaard geen eigen risico.
Als een eigen risico is afgesproken dan tref je dit aan
op je polisblad.

Uitkeringstermijn
Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende
een van te voren afgesproken termijn. Deze termijn
staat op je polis vermeld.
Extra informatie
Bij het bepalen van deze termijn moet je rekening
houden met verschillende aspecten. Als je hierover
meer wilt weten neem dan contact met ons op.

Uitval of stagnering van de levering door toeleveranciers
Wanneer door een materiele schade aan de
onroerende zaken van je toeleverancier jouw bedrijf
schade leidt, dan is deze schade beperkt
meeverzekerd. Als je hierover meer wilt weten, neem
dan contact met ons op.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om
schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische
incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het einde van de eerste contractstermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. De verzekering
stopt dan een maand later.
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