ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Wat ?
Met deze verzekering wordt het inkomen uit uw bedrijf beschermd. Wanneer u door een ongeval of
ziekte uw werk niet meer kunt uitvoeren verzorgt deze verzekering voor een
periodieke uitkeringen.
De overheid biedt vrijwel geen bescherming voor een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt.
Wanneer u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten bent u op de
bijstand aangewezen wanneer u arbeidsongeschikt wordt.
Wie ?
Deze verzekering is bestemd voor:






Zelfstandig ondernemer
ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel)
Directeur-groot aandeelhouder (DGA)
Vrije beroepsbeoefenaar
Freelancer

Prijs ?
De prijs en de kwaliteit van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt bepaald door de
onderstaande factoren









hoogte verzekerde bedragen
vorm van het tarief
- standaard, gedurende looptijd van de verzekering betaalt u een vaste premie
- combi, dit is een leeftijdsafhankelijke premie die stijgt tot een bepaalde leeftijd en
dan vast wordt gezet
indexering verzekerde bedragen voor en na arbeidsongeschiktheid
eigen risico termijn
eindleeftijd
arbeidsongeschiktheidscriterium (beroep, passende arbeid, gangbare arbeid)
uitkeringsdrempel

Goed om te weten!


aan startende ondernemers wordt bij enkele verzekeraars de eerste drie jaar korting
gegeven

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Wat ?
Iedereen loopt het risico fouten te maken bij de uitoefening van zijn of haar bedrijf. Het vervelende is
alleen dat zelfs kleine fouten, onvoorzienbaar grote financiële consequenties kunnen hebben. De
fout hoeft niet eens door jezelf te zijn gemaakt. Ook uw medewerkers, gebouwen, machines en zelfs
je producten kunnen schade aanrichten. Daarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld.
In sommige gevallen kan zo'n aansprakelijkstelling een ware aanslag op het ondernemers- of zelfs
privévermogen vormen. Zodanig zelfs, dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.
Met een aansprakelijkheidsverzekering zorgt u ervoor dat de financiele afwikkeling van een claim
kan worden afgewikkeld en dat uw bedrijfsvermogen niet hoeft worden aangesproken als dit
plaatsvindt.
Wie ?





de eigenaar / exploitant van zijn bedrijf
de ondergeschikten van de verzekeringnemer
familieleden en huisgenoten van de verzekeringnemer als zij werkzaamheden verrichten
voor het bedrijf
vennoten, commissarissen als deze werkzaam zijn en waarvoor de verzekeringnemer
verantwoordelijk is.

Prijs ?
Aan de hand van de omvang van uw bedrijf (omzet en loonsom) en de aard van uw activiteiten wordt
de premie bepaald
Goed om te weten !


niet gedekt is directe vermogensschade: vermogensschade die niet het gevolg is van
personenschade en/of zaakschade.

BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING
Wat ?
Wanneer uw bedrijf door een calamiteit, bijv. brand, geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen dan
moeten de vaste lasten door worden betaald. Door het stil liggen van het bedrijfsproces kan ook
geen omzet en dus ook geen winst worden gegenereerd.
Het verzekerbare belang is de totale netto winst plus alle vaste kosten (de brutowinst), maar
exclusief de variabele kosten gedurende een aaneengesloten jaar.
Wie ?
Elke ondernemer die zijn bedrijfscontinuïteit wilt waarborgen
Prijs ?
De hoogte van de premie is afhankelijk van hoogte van de verzekerde som, aard van de
bedrijfsactiviteiten, bouwaard van het pand, gewenste uitkeringstermijn, etc.
Goed om te weten !


aan het einde van elk verzekeringsjaar vindt er naverrekening plaats aan de hand van het
werkelijke bedrijfsresultaat.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Wat ?
Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende verzekering op uw
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verzekerd de directe vermogensschade
(vermogensschade die niet het gevolg is van personenschade en/of zaakschade)
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade wel.
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u als ondernemer verzekerd tegen fouten, die
worden gemaakt bij beroepsuitoefening.
Uiteraard niet als er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid.
Wie ?
Deze verzekering is bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen:
advocaten
architecten
interim-managers
accountant
ICT-consultant
Prijs ?
De premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van diverse factoren, zoals
beroep, aard van de activiteiten, omzet en aantal werkzame personen. Er zijn geen
standaardtarieven.

PERSONEN / BESTEL / VRACHTAUTOVERZEKERING
Wat ?
Als eigenaar van een motorrijtuig bent u verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.
Daarnaast zult u uw bedrijfsauto willen verzekeren tegen de risico van aanrijding, inbraak, diefstal,
ruitbreuk, brand, storm, etc.
Wie ?
Voor eigenaren van een motorrijtuig.
Prijs ?
Dit is afhankelijk van het type voertuig, gewenste dekking, reeds opgebouwde korting
Goed om te weten !


de lading die u vervoert is niet verzekerd ! Hiervoor heeft u een Eigen
nodig



als werkgever kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw werknemers oplopen
tijdens het besturen van een motorrijtuig. Hiervoor kan een aparte verzekering worden
gesloten.

Vervoersverzekering

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING
Wat ?
Een ongeval veroorzaakt naast veel leed ook financiële problemen. Blijvende invaliditeit brengt extra
kosten met zich mee, bijvoorbeeld vanwege woningaanpassingen.
Met een goede collectieve ongevallenverzekering zorgt u voor uw werknemers en daarmee ook voor
uw bedrijf. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die uw mensen of hun partners verzekert
van financiële steun bij invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.
Wie ?
Voor ondernemers die hun personeel een goede secundaire arbeidsvoorwaarde willen bieden.
Prijs ?
Dit afhankelijk van de aard van de onderneming en de keuze voor de verzekerde bedragen.
Goed om te weten !


over een uitkering is inkomstenbelasting verschuldigd

COMPUTERVERZEKERING
Wat ?
De computerverzekering dekt materiële schade aan computerapparatuur en de randapparatuur die
hoort bij de computers.
Verzekerd is materiele beschadiging van de apparatuur. De apparatuur zelf is verzekerd tegen onder
andere van buiten komende oorzaken waaronder bliksem, inductie, stoten en vallen en diefstal na
braak. Het is mogelijk om de dekking uit te breiden met eigen gebrek.
Daarnaast is het mogelijk om extra kosten, data en programmatuur te verzekeren.
Wie ?
Voor ondernemers die computers of andere electronica hebben.
Prijs ?
De premie is afhankelijk van de verzekerde bedragen, gewenste dekking, eigen risico, etc.

CAR VERZEKERING
Wat ?
Deze verzekering dekt bouwrisico’s, wat wil zeggen naast schade aan het bouwwerk zelf, ook
eventueel schade aan hulpmaterialen, bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan
eigendommen van de bouwdirectie en schade aan derden als gevolg van de bouwactiviteiten.
Met de CAR-verzekering wordt een bouwproject verzekerd tegen de gevolgen van onder andere
brand, stormschade, waterschade, diefstal en vandalisme.
Wie ?
Voor opdrachtgevers en aannemers van een bouwproject.
Prijs ?
De premie wordt bepaald van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te
verzekeren rubrieken.
Goed om te weten !


Uitgesloten is het risico van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde
werkzaamheden

ZAKENREISVERZEKERING
Wat ?
De Doorlopende Zakenreisverzekering is een doorlopende reisverzekering. Als ondernemer bent u
hiermee in één keer voor het hele jaar verzekerd.
Wie ?
De doorlopende zakenreisverzekering is bedoeld voor ondernemers, zakenmensen, commissarissen,
directeuren en staffunctionarissen die voor hun bedrijf regelmatig naar het buitenland reizen.
Prijs ?
De premie wordt bepaald door het dekkingsgebied, aantal te verzekeren personen, gewenste
dekking, etc.
Goed om te weten !


het is mogelijk om privé vakanties mee te verzekeren

GELDVERZEKERING
Aan het ontvangen, bewaren en vervoeren van contant geld zijn risico's verbonden. Onze
geldverzekeringen bieden niet alleen dekking voor het verlies van geld. Ook het verlies van
geldswaardig papier en elektronisch geld is gedekt.
De voordelen





De verzekering biedt dekking bij vervoer en verblijf in het bedrijf
Ook dekking na braak aan het woonhuis
Hiernaast is er een aantal bijzondere dekkingen zoals vals geld, gelden van derden en schade
aan roerende zaken
Het ongevallenrisico kan worden meeverzekerd

Wie ?
De Geldverzekering is speciaal bestemd voor winkels en detailhandelzaken die dagelijks door hun
werkzaamheden te maken hebben met contant geld en cheques.
Prijs ?
De hoogte van het verzekerde bedrag, aantal vestigingen en activiteiten bepalen de hoogte van de
premie.

BEDRIJFSGEBOUWENVERZEKERING
Wat ?
Eigenaren van een gebouw waarin het bedrijf wordt uitgeoefend kunnen een brandverzekering
afsluiten.
Deze verzekering dekt schade aan het pand door













brand;
directe bliksemschade;
ontploffing;
schade door luchtvaartuigen of daarvan losgeraakte onderdelen;
storm en hagel;
waterschade
aanrijdings- en aanvaringsschade;
afgevallen of uitgestroomde lading;
het omvallen van kranen en heistellingen;
gevolgen van relletjes vandalisme en staking van werk;
inbraakschade;
diefstal van tot het gebouw behorende voorwerpen.

Wie ?
Eigenaren van een bedrijfsgebouw
Prijs ?
De hoogte van de premie is afhankelijk van hoogte van de verzekerde som, aard van de
bedrijfsactiviteiten, bouwaard van het pand, uitgevoerde preventiemaatregelen, etc.
Goed om te weten !


voor het risico van glasbreuk moet een aparte verzekering worden afgesloten.

GLASVERZEKERING
Wat ?
Deze verzekering dekt de schade door ruitbreuk. De glasverzekering kan als aanvulling gesloten
worden op een Bedrijfsgebouwen- of Inventaris-/Goederenverzekering
Wie ?
De glasverzekering bedrijven is bestemd voor eigenaren en huurders van winkels, kantoren en
andere bedrijfspanden die schade door ruitbreuk willen verzekeren.
Prijs ?
De premie is afhankelijk van het aantal ruiten en de bedrijfsactiviteiten.
Goed om te weten !


Ook etalageruiten met en zonder belettering, hard glazen deuren, legplaten in etalages
kunnen op de glasdekking meeverzekerd worden.

EIGEN VERVOERVERZEKERING
Wat ? Wie ?
De Eigen Vervoerverzekering is bestemd voor bedrijven die bij het afleveren of afhalen van
producten gebruik maken van eigen bestel- of vrachtauto's. Dit 'eigen vervoer' verloopt meestal
zonder problemen. Toch zijn er financiële risico's aan verbonden.
Daarnaast is deze verzekering te sluiten voor bedrijven die gereedschappen in de auto hebben liggen.
Met de Eigen Vervoerverzekering bent u uitstekend verzekerd tegen schade ontstaan tijdens het
vervoer, laden en lossen.
Er is 24 uur per dag dekking (ook voor diefstal) tijdens transport en verblijf in auto.
Prijs ?
De premie is afhankelijk van de soort goederen, verzekerde som, type vervoermiddel en
aanwezige beveiliging.

INVENTARIS/GOEDERENVERZEKERING
Wat ?
Een brand in uw bedrijf kan verstrekkende gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf.
Onder meer vanwege het verloren gaan van bedrijfsmiddelen en voorraden
Om de continuïteit te waarborgen kunt u een goede brandverzekering af te sluiten. Met onze
brandverzekering is uw inventaris,goederen, machines en apparatuur optimaal verzekerd.
Wie ?
Elke ondernemer met inventaris, goederen, machines en apparatuur.
Prijs ?
De hoogte van de premie is afhankelijk van hoogte van de verzekerde som, aard van de
bedrijfsactiviteiten, bouwaard van het pand, uitgevoerde preventiemaatregelen, etc.

MILIEUSCHADEVERZEKERING
De Milieuschadeverzekering is een directe verzekering. De enige voorwaarde is dat het duidelijk
moet zijn dat de ondernemer de schade heeft veroorzaakt op het eigen terrein, bij een klant of een
bedrijf in de buurt.
Onder de dekking vallen:





Saneringskosten
Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
Onderzoekskosten
Bereddingskosten

Wie ?
De Milieuschadeverzekering is bestemd voor ondernemers die de financiële gevolgen van
milieuschade willen verzekeren.
Prijs ?
De premie wordt bepaald door de activiteiten van uw bedrijf, opslag van gevaarlijke stoffen, etc.
Goed om te weten !


de uitsluitingen op deze verzekering zijn: bestaande verontreiniging, luchtverontreiniging,
personenschade en milieuschade veroorzaakt door de opslag van gevaarlijke stoffen in
ondergrondse tanks.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
Wat ?
Elke ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de
Arbeidsinspectie, een leverancier of met de gemeente, of over een contract.
Met een rechtsbijstand verzekering voor ondernemers kunt u zich verzekeren van goede juridische
bijstand bij vrijwel al uw ondernemersactiviteiten
De rechtsbijstandverzekering voorziet in onafhankelijke rechtsbijstand bij juridische conflicten. Alle
proces- en gerechtskosten worden vergoed, evenals de kosten van deskundigen en getuigen.
Wie ?
De rechtsbijstandverzekering is bestemd voor ondernemers die de financiële gevolgen van juridische
conflicten willen verzekeren.
Prijs ?
Aan de hand van de omvang van uw bedrijf (omzet en loonsom) en de aard van uw activiteiten wordt
de premie bepaald
Goed om te weten !



er zijn enkele vaste uitsluitingen zoals financieel onvermogen of faillissement van de
verzekerde, fiscaal recht, vermogensbeheer (zoals exploitatie van onroerende zaken)
er geldt in ieder geval een wachttijd van 3 maanden. Voor sommige conflicten zelfs langer
(raadpleeg de voorwaarden of vraag dit bij ons na)

ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING
Wat ?
Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te
betalen. In de meeste gevallen in het eerste jaar zelfs 100% van het laatstverdiende salaris. In het
tweede jaar is dit door de Overheid gemaximeerd op 70% van het salaris.
Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van
de Wulbz wil verzekeren zijn er in beginsel twee mogelijkheden:



de conventionele verzekering;
de stop loss verzekering.

Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich,
waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt
overeengekomen.
Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale
bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens
overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar.
Wie ?
De rechtsbijstandverzekering is bestemd voor ondernemers met personeel die de financiële gevolgen
van de loondoorbetalingsverplichting willen verzekeren.
Prijs ?
De premie is afhankelijk van totale loonsom, gewenste dekking, eigen risicoperiode, etc.

WERKMATERIEEL
Wat ?
U kunt het materieel verzekeren op de volgende condities:
Aansprakelijkheid

- eigen zaken
- ondergrondse kabels / leidingen
- regiefouten

Brand
Beperkt Casco
Volledig Casco - eigen gebrek)
Wie ?

Bedrijven die land- en werkmateriaal in hun bezit hebben.
Prijs ?
De premie is afhankelijk van de gewenste dekking ,type werkmaterieel, waarde, dekkingsgebied, etc.
Goed om te weten !
op elke aansprakelijkheidsverzekering is schade aan eigen zaken uitgesloten.
U kunt dit meeverzekeren.
 als werkgever kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw werknemers
oplopen tijdens het besturen van een motorrijtuig. Hiervoor kan een aparte
verzekering worden gesloten.


