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Inventaris- en goederenverzekering
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Inventaris- en goederenverzekering?
Deze verzekering dekt schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan je goederen en inventaris.
Wij verzekeren de inventaris die je gebruikt voor de inrichting van je bedrijf, instelling of kantoor. En goederen als grondstoffen,
hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in jouw bedrijf. Als je huurder bent van het gebouw waarin je bedrijf gehuisvest
is, dan dekt deze verzekering ook schade aan het huurdersbelang. Het gaat hierbij om zaken die je voor eigen rekening aan het
huurpand aanbrengt. Bijvoorbeeld de betimmeringen, het metsel-, behang-, schilder- en witwerk en verwarmings-, keuken- en
beveiligingsinstallaties.

Voor wie is de Inventaris- en goederenverzekering?
Deze verzekering is voor bedrijven, verenigingen en stichtingen.

Voordelen
-	Uitgebreide dekking tegen schade aan je goederen, inventaris en
huurdersbelang door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.
-	Gratis waarde vaststellen van je inventaris, handelsgoederen en
huurdersbelang.
-	Meeverzekerd tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag: schade
aan elektronische apparatuur door bliksemontlading in omgeving.
-	Meeverzekerd: waterschade door regen of sneeuw die via tuin of
straat het gebouw binnenkomt.
-	Ben je huurder van het gebouw, dan zijn de kosten van breeken herstelwerkzaamheden voor opsporen schadeoorzaak bij
waterschade meeverzekerd.

3

Wat krijg je vergoed?

Indien noodzakelijk ontvang je van ons een voorschot

Voor elke schadeclaim geldt een maximale vergoeding: het verzekerde
bedrag. Wij vergoeden schade aan inventaris, goederen en/of
huurdersbelang door de volgende gebeurtenissen:
-- Brand, ontploffing, blikseminslag en luchtverkeer. Wij vergoeden ook
de inventaris en goederen buiten het gebouw tot € 25.000 en maximaal
10% van het verzekerde bedrag.
-- Elektrische overspanning door bliksem (inductie).
-- Storm en door storm bewegende voorwerpen.
-- Beschadiging van het gebouw door sneeuw die op daken en tegen
muren drukt.
-- Poging tot diefstal, diefstal, beroving en afpersing. Bij gewelddadige
beroving of afpersing geldt deze dekking ook voor inventaris en
goederen buiten het gebouw, tot € 25.000 en maximaal 10% van het
verzekerde bedrag.
-- Rellen, opstootjes en plundering.
-- Vandalisme door iemand die het gebouw is binnengedrongen.
-- Neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengekomen.
-- Water en stoom die onvoorzien is gestroomd uit aan- en afvoerleidingen
in het gebouw, de centrale verwarmingsinstallatie, de airconditioninginstallatie, een gecertificeerde sprinklerinstallatie of aquaria in het eigen
of een aangrenzend gebouw.
-- Olie, rook of roet die onvoorzien is gestroomd of uitgestoten uit een
verwarmingsinstallatie.
-- Aanrijding of aanvaring van het gebouw door voer- of vaartuigen.
-- Omvallen van bijvoorbeeld kranen, hoogwerkers, vlaggenmasten en
bomen.

Bij
----

een gedekte gebeurtenis, zoals hiervoor omschreven, vergoeden wij ook:
Kosten die je maakt om de schade te beperken (bereddingskosten).
De opruimingskosten, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
De eigendommen van directie en personeel die in het bedrijfsgebouw
aanwezig zijn tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
-- De eigendommen van anderen die jij of je personeel beroepsmatig in
bezit heeft, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
-- Als je het gebouw huurt: de kosten die je verhuurder maakt en bij je in
rekening brengt om schade aan het gebouw te herstellen, tot maximaal
10% van het verzekerde bedrag.

Vaststelling schadebedrag
--

---

Inventaris en het huurdersbelang verzekeren wij op basis van nieuwwaarde. De nieuwwaarde is het bedrag waarvoor je nieuwe zaken van
dezelfde soort en kwaliteit aanschaft.
Goederen vergoeden wij op basis van de inkoopwaarde.
Als je bedrijf waarde toevoegt aan goederen in de vorm van fabricagekosten - bijvoorbeeld van grondstoffen tot halffabricaat of tot eindproduct - dan kun je de fabricagekosten meeverzekeren. Bij schade
nemen wij dan ook de fabricagekosten mee in de vaststelling van het
schadebedrag.
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Bijzondere dekkingen
Voor sommige onderdelen kun je voor extra zekerheid een uitgebreidere dekking kiezen. Dit geldt voor:
-- Geld.
-- Lichtreclame.
-- Koelschade.
-- Computers, elektronica en instrumenten.
-- Reconstructiekosten.

Onderdeel

Standaard gedekt met de Inventaris- en goederenverzekering

Optioneel mee te verzekeren

Geld

- Verloren gaan van geld en geldwaardig papier tot maximaal € 1.000.
- Aannemen van vals geld en geldswaardig papier tot maximaal € 1.000.

- Hoger verzekerd bedrag.
- Vervoer.

Lichtreclame

- Brand en ontploffing buiten de lichtbak.
- Stormschade tot maximaal € 1.000.

- Schade door alle oorzaken, bijvoorbeeld vandalisme.

Koelschade

- Schade door een verzekerde gebeurtenis die het nutsbedrijf treft en waardoor
u meer dan zes uur geen elektriciteit of water geleverd krijgt.

- Storing in de koel- en/of vriesapparatuur (inclusief
onderdelen) door alle oorzaken.
- Stroomuitval van minimaal zes uur door alle oorzaken.

Computers, elektronica en
instrumenten

- Schade door een gedekte gebeurtenis.

- Schade door alle oorzaken.
- Nederlanddekking.
- Werelddekking.

Reconstructiekosten

- Kosten van herstel van je bedrijfsadministratie na een
schade door een gedekte gebeurtenis.
- Termijn bedraagt 52 weken.
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Wat krijg je niet vergoed?

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?

Wij zijn ook graag duidelijk over wat de verzekering niet dekt. Wij vergoeden
geen schade door:
-- Opzet, roekeloosheid.
-- Bodemverontreiniging (de Milieuschadeverzekering van a.s.r. dekt dit wel).
-- Vandalisme, diefstal van materialen en onderdelen van het gebouw,
rellen, opstootjes en plundering, wanneer het gebouw gekraakt is.
-- Schade door slecht onderhoud en/of constructiefouten van het gebouw
bij storm of sneeuwdruk.
-- Indirecte neerslag overgelopen/gestroomd uit rivieren, meren en kanalen.
-- Neerslag die door ventilatieopeningen, openstaande ramen, deuren,
luiken en dergelijke het gebouw is binnengekomen.
-- Water of neerslag als deze schade ontstaat door de verzekerde zaken
lager dan 15 cm van de vloer van kelders of souterrains te plaatsen.
-- Oorlog, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting.

De hoogte van de premie is afhankelijk van het gebruik van het bedrijf, de
ligging, de bouwaard, preventiemaatregelen, de verzekeringsvoorwaarden
en de hoogte van het verzekerde bedrag. Je verzekeringsadviseur adviseert
je over de dekking en berekent de premie op basis van je situatie. Bij
aanrijdingsschade geldt een eigen risico van € 1.000 als jij of je personeel
deze schade veroorzaakt.

Wat is de looptijd?
Je sluit de Inventaris- en goederenverzekering af voor minimaal één jaar.
Daarna verlengen we de verzekering elk jaar voor één jaar en kun je de
verzekering met een opzegtermijn van één maand opzeggen. Laat je een
gratis waardevaststelling uitvoeren? Of komt bij de start van de verzekering
een deskundige namens a.s.r. je inventaris en goederen beoordelen?
Dan is de looptijd minimaal drie jaar. Je hebt dan wel garantie tegen
onderverzekering.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen
onafhankelijke adviseur adviseert je graag. Kijk voor een
verzekeringsadviseur bij jouw in de buurt op www.asr.nl/zakelijk.

Tip
Wij bieden je een gratis waardevaststelling voor je inventaris, goederen
en/of huurdersbelang als de totale waarde hiervan hoger is dan
€ 200.000. Een deskundige stelt namens a.s.r. de waarde vast. Deze
waardevaststelling geeft vanaf de datum van je akkoord de volgende
dekkingsverbetering:
-- Voor inventaris en huurdersbelang krijg je na deze waardevaststelling
acht jaar lang een garantie tegen onderverzekering. Je bent er dan
van verzekerd dat het maximaal te vergoeden bedrag overeenkomt
met de werkelijke waarde van je inventaris en/of je huurdersbelang.
Als je je bedrijf uitbreidt, moet je opnieuw de waarde laten vaststellen om weer deze garantie tegen onderverzekering te krijgen.
-- Voor je goederen geven wij drie jaar lang een extra dekking van
30% bovenop het verzekerde bedrag. Zo zijn je goederen tijdens
piekperioden extra gedekt. Als je je bedrijf uitbreidt, moet je
opnieuw de waarde laten vaststellen om weer deze overdekking te
krijgen. Na drie jaar sturen wij je een formulier toe om de actuele
waarde op te geven.
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Preventietips
Anti-inbraak maatregelen
Veel schade aan goederen en inventaris ontstaat door inbraak.
Afhankelijk van de aantrekkelijkheid van de goederen en de totale
waarde zijn bepaalde maatregelen tegen inbraak nodig. Informeer bij
je verzekeringsadviseur of een BORG of VEB erkend beveiligingsbedrijf
welke maatregelen je het beste kunt nemen.
Elektrische installatie
Veel branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie,
bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of door een steeds hogere
belasting (meer gebruik). Ook verlengsnoeren zijn vaak oorzaak van
overbelasting en oververhitting met brand of persoonlijk letsel als
gevolg. Laat een deskundig bedrijf de installatie regelmatig controleren
en volg de aanbevelingen uit deze controle op. Dan zorg je voor meer
veiligheid. Je adviseur kan je helpen bij de keuze van de controleur.
Afvalbehandeling en buitenopslag
Als goederen en afvalmaterialen niet ordelijk worden opgeslagen, leidt
dit vaak tot een verhoogd risico op brand.
Wat is belangrijk?
-- Geen opslag in technische ruimten en op plaatsen waar brandgevaarlijke werkzaamheden (zoals lassen en houtbewerking) plaatsvinden.
-- Afval en poetsdoeken in vlamdovende afvalbakken.
-- Buiten het pand is er een groter risico van brandstichting, vooral
op een terrein dat eenvoudig door derden betreden kan worden.
Plaatsing van opslag op een zo groot mogelijke afstand van de
gevel en opslag in metalen containers die afsluitbaar en niet eenvoudig verplaatsbaar zijn, beperken het risico.
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De Inventaris- en goederenverzekering
is onderdeel van het Voordeelpakket
bedrijven
De Inventaris- en goederenverzekering van a.s.r. is onderdeel van het
Voordeelpakket bedrijven. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je
pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief
totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en
wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt:
bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je
nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij de keuze van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je bedrijf past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Onze verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer
rubrieken je opneemt in het Voordeelpakket, hoe hoger je korting.

Voorschot bij schade
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert vastgesteld dat de schade
gedekt is? Je ontvangt dan een voorschot, als je na een grote schade snel
geld nodig hebt om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Per maand betalen is niet duurder
Of je de premie nu per jaar of per maand betaalt, je bent altijd
hetzelfde totaalbedrag kwijt. Ook betaal je bij ons geen polis- of
administratiekosten. Ook niet als je tussentijds dingen wilt wijzigen.

Overleg met je adviseur
Bespreek met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert
er iets in je bedrijfssituatie, geef dat dan meteen door aan je adviseur.
Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Het Voordeelpakket bedrijven
van a.s.r. biedt je een compleet
verzekeringspakket, onderverdeeld
in vijf rubrieken
Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
	Bedrijfsgebouwen
	
Inventaris- en goederen
	Extra kosten
	Computer, elektronica en
instrumenten

	Milieuschade

Bedrijfsschade
	Bedrijfsschade
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor bedrijven

Rechtsbijstand

	Rechtsbijstand voor
bedrijven

Vervoer
(middelen en goederen)
	Personenauto
	Bestelauto
	Eigen vervoer
	Landmateriaal
	Verkeersschade voor werknemers
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Bedrijfsschadeverzekering
Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon
door. Deze verzekering dekt je misgelopen nettowinst, de vaste kosten én de extra kosten voor bijvoorbeeld vervangende
apparatuur.

Voor wie is de Bedrijfsschadeverzekering?
De Bedrijfsschadeverzekering is vooral interessant voor bedrijven die voor
hun omzet sterk afhankelijk zijn van hun bedrijfsmiddelen, een bepaalde
toeleverancier of een nabije publiekstrekker.

Voordelen
--

Wij verzekeren gemiste nettowinst, vaste kosten én de extra kosten
voor bijvoorbeeld vervangende apparatuur bij schade aan je bedrijf
door onvoorziene gebeurtenissen.

--

De uitkeringstermijn gaat in op het moment dat je bedrijf
daadwerkelijk financiële gevolgschade oploopt, ook al vindt de
calamiteit eerder plaats.

--

Omzetverlies door schade bij een naburig bedrijf of bij toeleverings
bedrijven is standaard meeverzekerd (voor bedrijven in industrie en
opslag alleen op aanvraag).

--

Standaard 30% overdekking, tot een maximum van € 50.000
bij een uitkeringstermijn van 52 weken en tot € 105.000 bij een
uitkeringstermijn van 104 weken (geldt niet voor bedrijven in
industrie en opslag).

--

€ 5.000 reconstructiekosten van documenten is standaard meeverzekerd (voor bedrijven in industrie en opslag alleen op aanvraag).
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Wat krijg je vergoed?
Wij vergoeden:
- De gemiste nettowinst.
- Je vaste kosten.
- Extra kosten, zoals de huur van vervangende apparatuur.
Wij vergoeden deze financiële gevolgschade als gevolg van schade aan
je gebouw(en), de inventaris en/of de goederenvoorraad door één van de
volgende oorzaken:
- Brand, ontploffing en blikseminslag.
- Elektrische overspanning door bliksem (inductie).
- (Een poging tot) diefstal, beroving en afpersing.
- Rellen, opstootjes en plundering.
- Storm.
- Hagel.
- Neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengekomen.
- Beschadiging van het gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen
muren (sneeuwdruk).
- Water en stoom die onvoorzien is gestroomd of uitgestoten uit aan- en
afvoerleidingen in het gebouw, de centrale verwamingsinstallatie, de
airconditioningsinstallatie, een gecertificeerde sprinklerinstallatie of
aquaria in het eigen of een aangrenzend gebouw.
- Breek- en herstelwerkzaamheden in verband met het opsporen van het
defect in de leidingen, mits huurdersbelang is meeverzekerd.
- Olie, rook of roet die onvoorzien is gestroomd of uitgestoten uit een
verwarmingsinstallatie.
- Aanrijding of een aanvaring van het gebouw door motorrijtuigen of
vaartuigen.
- Omvallen van bijvoorbeeld kranen, hoogwerkers, vlaggenmasten en
bomen.
- Glasscherven van gebroken ruiten.

Wij vergoeden ook de financiële gevolgschade als gevolg van afzetting van
de toevoerwegen naar aanleiding van een gebeurtenis in de omgeving,
zoals een natuurbrand. De gebeurtenis moet veroorzaakt zijn door in de
voorwaarden genoemde oorzaak.
Bedrijven in andere sectoren dan industrie en opslag krijgen bovendien vergoed:
- Reconstructiekosten van documenten, zoals bouw-tekeningen, tot € 5.000.
- Financiële gevolgschade als gevolg van materiële schade door een
naburig bedrijf, winkelcentrum (publiekstrekker) of toeleverancier, tot
maximaal 25% van het verzekerde bedrag.
- Financiële gevolgschade als gevolg van gehele of gedeeltelijke sluiting
van een deel van het winkel-centrum waarin je bedrijf is gevestigd door
materiële schade, tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag.
In de sectoren industrie en opslag kun je deze dekking(en) op aanvraag
meeverzekeren en betaal je extra premie voor deze dekking.
Wij kunnen je vragen om maatregelen te treffen om je bedrijf te beschermen
tegen brand, inbraak, blikseminslag en storm.

Tip
Heb je liever een beperkte dekking? Met de Extra kostenverzekering
van a.s.r. verzekeren wij je alleen voor de extra kosten, dus niet voor
de misgelopen winst en vaste kosten.
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Uitkeringstermijn

Extra service

Wij spreken bij het afsluiten van de verzekering een uitkeringstermijn met je
af: de maximale periode waarover je de uitkering ontvangt als je financiële
gevolgschade hebt. De uitkeringstermijn hangt af van de schadeomvang en
de tijd die nodig is om de omzet weer op het oorspronkelijke (te verwachten)
niveau te brengen. Standaard wordt vaak een uitkeringstermijn van 52 weken
gekozen, maar deze kan per bedrijf sterk verschillen. Vaak zal een langere
termijn nodig zijn, met name wanneer de herbouwperiode meer tijd in beslag
neemt. Je verzekeringsadviseur helpt je bij de berekening van je verzekerd
bedrag op basis van je brutowinst en adviseert je over de benodigde
uitkeringstermijn.

Wij zorgen ervoor dat jouw bedrijfsstilstand en daardoor de financiële schade
zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij een ernstige calamiteit regelen wij - in
overleg met jou en afhankelijk van de situatie - dat:
- De salvage-coördinator binnen 1,5 uur ter plaatse is. Hij neemt
noodmaatregelen, zoals het afzetten van het pand en het terrein.
- De expert van a.s.r. binnen 4 uur ter plaatse is. Onze expert regelt:
- Plan van aanpak binnen 48 uur.
- Nutsvoorzieningen binnen 48 uur.
- Computer, software, telefoon- en internetaansluiting.
- Communicatie naar personeel en leveranciers.
- Vervangende bedrijfsruimte binnen 1 week voor detailhandel,
dienstverlening en gezondheidszorg.

Overdekking
Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de brutowinst van je bedrijf.
De brutowinst is je nettowinst plus vaste kosten. Het is moeilijk om winst
en kosten te voorspellen. Daarom werken wij standaard met een 30%
overdekking voor de meeste bedrijven (niet voor bedrijven in de sectoren
industrie en opslag). Is de financiële gevolgschade hoger dan je verzekerd
bedrag? Dan ontvang je maximaal 30% van je verzekerd bedrag extra.
Wij hanteren daarbij wel maximum bedragen: je krijgt maximaal € 50.000
bij een uitkeringstermijn van 52 weken en maximaal € 105.000 bij een
uitkeringstermijn van 104 weken. Andere uitkeringstermijnen zijn ook mogelijk.
Bij een brutowinst vanaf € 167.000 per jaar kan het voorkomen dat deze
maxima niet toereikend zijn. Je kunt voor zo’n geval een overdekking/
restitutie-clausule aanvragen van 30% op het verzekerd bedrag. Is de
financiële gevolgschade hoger dan je verzekerd bedrag? Dan ontvang je
maximaal 30% van jouw verzekerd bedrag extra – zonder maximum bedrag.
Na afloop van ieder jaar geef je de werkelijke brutowinst aan ons op en
verrekenen wij de premie over dat jaar. Blijkt dat je verzekerd bedrag te laag
was? Dan verhogen wij voor dat jaar de premie achteraf met maximaal 30%.
Was je verzekerd bedrag juist te hoog? Dan kun je voor dat jaar tot maximaal
30% premie terugkrijgen. Deze overdekking/restitutie-clausule geldt ook voor
bedrijven in de sectoren industrie en opslag.

Schade herstellen op jouw manier
Je hebt bij ons de vrijheid de schade te herstellen op jouw manier:
zelf herstellen, alles laten regelen via je verzekeringsadviseur of een
vertrouwde leverancier inschakelen. Je kiest zelf welke optie voor jou het
prettigst is.
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Wat krijg je niet vergoed?
Wij bieden je graag helderheid over wat de Bedrijfsschadeverzekering niet
dekt. Wij vergoeden geen schade:
- Veroorzaakt door andere dan de hiervoor genoemde oorzaken.
- Als de schade veroorzaakt is door opzet van de verzekeringnemer, door
oorlog of door natuur- en kernrampen.
- Als gevolg van bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging kun je
verzekeren op een Milieuschadeverzekering van a.s.r.

Wat is de looptijd?
Je sluit de verzekering af voor een jaar. Daarna verlengen we de verzekering
elk jaar automatisch met een jaar. Na de eerste verlenging heeft je
verzekering een opzegtermijn van een maand.

Wil je de premie weten? Of het eigen risico?
De premie is afhankelijk van je omzet, je brutowinst-percentage en de
gekozen uitkeringstermijn. Aan de hand van deze gegevens berekent je
adviseur je premie. Er geldt meestal geen eigen risico. Je hebt alleen een
eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis voor omzetverlies als gevolg van:
- Een gedekte schade bij een publiekstrekker of toeleverancier.
- Een sluiting van het winkelcentrum waarin je bedrijf is gevestigd,
veroorzaakt door een gedekte schade.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen
onafhankelijke adviseur adviseert je graag. Kijk voor een
verzekeringsadviseur bij jou in de buurt op www.asr.nl/zakelijk.
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De Bedrijfsschadeverzekering is
onderdeel van het Voordeelpakket
bedrijven
De Bedrijfsschadeverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket
bedrijven. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan
zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één
overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt
verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt: bepaal samen
met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij de keuze van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je bedrijf past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Onze verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer
rubrieken je opneemt in het Voordeelpakket, hoe hoger je korting.

Voorschot bij schade
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert vastgesteld dat de schade
gedekt is? Je ontvangt dan een voorschot, als je na een grote schade snel
geld nodig hebt om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Per maand betalen is niet duurder
Of je de premie nu per jaar of per maand betaalt, je bent altijd
hetzelfde totaalbedrag kwijt. Ook betaal je bij ons geen polis- of
administratiekosten. Ook niet als je tussentijds dingen wilt wijzigen.

Het Voordeelpakket bedrijven
van a.s.r. biedt je een compleet
verzekeringspakket, onderverdeeld
in vijf rubrieken
Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
	Bedrijfsgebouwen
	
Inventaris- en goederen
	Extra kosten
	Computer, elektronica en
instrumenten

	Milieuschade

Bedrijfsschade
	Bedrijfsschade

Overleg met je adviseur
Bespreek met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert
er iets in je bedrijfssituatie, geef dat dan meteen door aan je adviseur.
Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheids voor bedrijven

Rechtsbijstand
	Rechtsbijstand voor
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Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je
medewerkers voor het beschadigen van goederen van
derden en het toebrengen van letsel, inclusief de gevolgschade. Ook productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid zijn gedekt.
Product- en werkgeveraansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade
die is veroorzaakt door gebreken aan het product dat je geleverd hebt.
Werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van jou als werkgever
voor een ongeval, dat je werknemer tijdens zijn werkzaamheden overkomen
is. Al je medewerkers (werknemers, uitzendkrachten en stagiairs) zijn
standaard meeverzekerd. Als je ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld,
dan zorgen wij voor het verweer. Je hoeft zelf niet in discussie te gaan met
de betrokkene.

Voor wie is de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?
De verzekering is voor alle bedrijven, van eenmanszaak tot grote
onderneming. En ook voor ZZP’ers, verenigingen, stichtingen en
verenigingen van eigenaren.

Voordelen
--

Schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van
andermans zaken en het toebrengen van letsel is verzekerd.

--

Productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid zijn
standaard meeverzekerd.

--

Schade veroorzaakt voor de ingangsdatum van de verzekering en
geclaimd na de ingangsdatum van de verzekering (voorrisico), is in
de meeste gevallen gedekt.

--

Geen premieverrekening achteraf door jaarlijkse aanpassing
verzekering aan inflatie.

--

Beperkte dekking voor opzicht voor de meeste bedrijven in de
sectoren horeca, detailhandel, kantoren en zorg & verzorging.

--

Uitgebreide dekking voor werknemers als zij tijdens het
werk ongemotoriseerd deelnemen aan het verkeer (‘goed
werkgeverschap’).
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Wat krijg je vergoed?
Wij vergoeden de schade die de benadeelde heeft geleden, als duidelijk
is dat jij en/of een van je medewerkers aansprakelijk is voor deze schade.
Soms schakelen wij externe deskundigen (experts) in om de omvang van de
schade te bepalen.
Daarnaast vergoeden wij:
-- De kosten die nodig zijn om schade te verminderen of te voorkomen
(bereddingskosten).
-- De kosten van verweer voor een strafzaak of schadevergoedingsprocedure die een ander tegen je heeft aangespannen. De kosten moeten
met onze toestemming zijn gemaakt.
-- De wettelijke rente over het schadebedrag dat je verzekering dekt.
Je bent alleen verzekerd voor werkzaamheden die passen bij je verzekerde
hoedanigheid. De verzekerde hoedanigheid is een omschrijving van de
activiteiten van je bedrijf (bijvoorbeeld: groothandel in sportartikelen). In
de loop van de tijd kunnen de activiteiten van je bedrijf veranderen. Het is
belangrijk dat je dit aan ons door geeft, zodat je goed verzekerd blijft.
De dekking is beperkt tot een bepaald gebied. Het dekkingsgebied
is bijvoorbeeld Nederland, de Europese Unie, of de hele wereld.
Het dekkingsgebied geeft aan in hoeverre je verzekerd bent voor
werkzaamheden in het buitenland en voor export van goederen
(productaansprakelijkheid).

Maximale vergoeding
Voor elke schadeclaim geldt een maximale vergoeding, dit is het verzekerd
bedrag. Het verzekerd bedrag is standaard € 2.500.000. Je kunt met ons
een hoger verzekerd bedrag afspreken, direct bij het afsluiten van de
verzekering of later.
Naast het verzekerd bedrag per schadeclaim geldt ook een maximale
vergoeding per verzekeringsjaar. Per verzekeringsjaar is de vergoeding
maximaal € 5.000.000. Als je het verzekerd bedrag per schadeclaim laat
verhogen, dan verhogen wij ook automatisch de maximale vergoeding
per verzekeringsjaar. Voor bepaalde soorten schaden kunnen lagere
maximumbedragen gelden.
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Dekking voor opzicht
Voor de meeste bedrijven in de sectoren horeca, detailhandel, kantoren
en zorg & verzorging geldt standaard een beperkte dekking voor opzicht
tot maximaal € 50.000 per aanspraak. Wij vergoeden – alleen voor deze
bedrijven en verenigingen – schade aan goederen van anderen die jij of je
medewerkers onder hun hoede hebben (opzicht). Het gaat om goederen die
de eigenaar tijdelijk aan je zorg heeft toevertrouwd. Dat zijn onder andere alle
goederen die jij of je medewerkers vervoeren of bewaren (opslag, stalling,
depot, garderobe). Ook de eigendommen van een klant, voor zover je
daaraan werkzaamheden verricht (onderhoud, schoonmaken) vallen daaronder.
Goederen die jij of je medewerkers lenen, leasen of huren, vallen niet onder
de opzichtdekking. Wil je ook dekking voor opzicht hebben en ben je actief in
een andere branche? Informeer dan bij je adviseur naar de mogelijkheden.

Dekking voor ‘goed werkgeverschap’
In de afgelopen jaren zijn diverse ongevallen buiten de werkplek voor
rekening van de werkgever gekomen. Bijvoorbeeld ongevallen in het
verkeer. De rechter heeft claims van werknemers toegekend op grond van
een algemene verplichting van ‘goed werkgeverschap’ of omdat men het in
die situatie onredelijk/onbillijk vond dat de werknemer met de schade bleef
zitten. Daarom bieden wij een uitgebreide dekking voor werknemers als zij
tijdens het werk ongemotoriseerd deelnemen aan het verkeer. Dit heet ‘goed
werkgeverschap’.

Wat krijg je niet vergoed?
Wij bieden je graag helderheid over wat deze verzekering niet dekt. Dit is
onder andere:
-- Schade waarvoor een verzekerde al aansprakelijk is gesteld vóór de
ingangsdatum van de verzekering.
-- Schade waarbij uitsluitend sprake is van financiële schade en waarbij geen
letsel of schade aan goederen is ontstaan (zuivere vermogensschade).
-- Schade die buiten de verzekerde hoedanigheid valt.
-- Schade door opzet.
-- Schade aan zaken die je hebt opgeleverd.

--

--

--------

Schade die voortvloeit uit aansprakelijkheidsverhogende bedingen die
je met je klant afspreekt (boetes, vrijwaringen, schadevergoedingen,
garanties, e.d.).
Schade aan goederen van anderen die jij of je medewerkers onder je
hoede hebben (opzicht). Deze uitsluiting geldt meestal niet voor bedrijven in de sectoren horeca en detailhandel.
Schade veroorzaakt door luchtvaartuigen, vaartuigen en motorrijtuigen.
Schade veroorzaakt door atoomkernreacties.
Schade in verband met asbest.
Schade door molest.
Schade in het buitenland buiten het verzekerde dekkingsgebied.
Schade aan en/of verlies van goederen waarin niet mag worden gehandeld op basis van nationale of internationale regelgeving.
Schade van personen, ondernemingen, overheden en andere organisaties en/of instellingen, als wij die schade op basis van nationale of
internationale regelgeving niet mogen verzekeren.

Tip
Heb je medewerkers die in hun werk gebruik maken van motorrijtuigen? Dan loop je het risico dat één van deze medewerkers een
verkeersongeluk krijgt.
In zo’n situatie ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade van
je medewerker. Deze schade is niet gedekt op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, omdat de schade is veroorzaakt door een
motorrijtuig. Je kunt je tegen dit risico verzekeren door een Verkeersschadeverzekering van a.s.r. voor werknemers afsluiten.
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Exportvergunning
Als je handelt in zaken of met landen waarvoor een exportvergunning
nodig is, moet je deze vergunning aan ons kunnen overleggen, zowel
bij de aanvraag van de verzekering als bij een schademelding. Het gaat
om goederen uit het ‘Handboek strategische goederen en diensten’
van de rijksoverheid. Meer informatie vind je op www.minbuza.nl en
zoek je op het trefwoord ‘Handboek strategische goederen’. Als je geen
exportvergunning kunt overleggen, dan mogen wij voor die zendingen
geen dekking verlenen en geen schade uitkeren.

Tip
Milieuverontreiniging die ontstaat door een defect aan een geleverd
product, is gedekt met de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Heb je liever een meer uitgebreide dekking? Onze Milieuschadeverzekering dekt ook schade door milieuverontreiniging die ontstaat
tijdens werkzaamheden in je eigen bedrijf of bij een klant. En de
reiniging van je eigen bedrijfsterrein.
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Voorbeeld
Verzekerde heeft een tuincentrum. Een klant bestelt een schuur en
vraagt aan het tuincentrum de schuur in zijn tuin te installeren. Tijdens
het installeren van de schuur vergeet de monteur van het tuincentrum
een draagbalk te plaatsen. Aan het eind van de middag stort daardoor
de hele schuur in. Gelukkig had de klant nog geen bezittingen in de
schuur geplaatst en is er dus verder niets kapot.
- De schade aan de schuur is niet gedekt, omdat die door verzekerde
zelf is (op)geleverd
De klant koopt een week later een buitenlamp voor aan zijn schuur en
hangt deze zelf op. Door een fout in de bedrading van de lamp ontstaat
er de volgende dag kortsluiting, met als gevolg brand. De schuur
brandt af, evenals alle bezittingen van de klant die hij in de schuur had
gezet. Tot overmaat van ramp bevatte de schuur gevaarlijke stoffen die
in de bodem terecht zijn gekomen.
- De schade aan de schuur en de bezittingen van de klant zijn gedekt
(productaansprakelijkheid)
- De kosten voor het schoonmaken van de tuin zijn ook gedekt
(milieuverontreiniging)

Wat is de looptijd?
Je sluit de verzekering af voor een jaar. Daarna verlengen we de verzekering
elk jaar automatisch met een jaar. Na de eerste verlenging heeft je
verzekering een opzegtermijn van een maand.
Je kunt bij het sluiten van de verzekering het voorrisico en bij het
beëindigen van je bedrijf het narisico meeverzekeren:

Voorrisico
Schade die is veroorzaakt vóórdat je verzekering inging, maar die pas na de
ingangsdatum bij een verzekerde (jou of een medewerker) geclaimd wordt,
is verzekerd. Maar de schade moet bij het sluiten van de verzekering niet bij
je bekend zijn. Voor bepaalde soorten bedrijven is deze dekking beperkt.

Narisico
Ook als je met je bedrijf stopt, kunnen er nog schadeclaims
binnenkomen. Wij bieden je daarom de mogelijkheid om nog verzekerd
te blijven. We maken dan nieuwe afspraken over de premie en over
welke periode je nog een schadeclaim kunt melden.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
De premie is afhankelijk van de jaaromzet of jaarloon van je bedrijf en/
of de herbouwwaarde van een onroerende zaak, en de hoogte van het
verzekerde bedrag. Eens in de drie jaar passen wij je premie aan op
basis van de actuele gegevens van je bedrijf. En jaarlijks passen we je
premie aan de inflatie aan. Zo houden we je verzekering op peil.
Zowel voor materiële schade als voor letselschade geldt doorgaans een
eigen risico. Voor specifieke vormen van materiële schade (bijvoorbeeld
brandschade, kabelschade en opzicht) kunnen afwijkende eigen risico’s
gelden.
Wij kunnen tijdens de looptijd van de verzekering de premie of de
voorwaarden voor alle verzekerden tegelijk veranderen. Als wij dit doen,
ontvang je van ons een brief met informatie over deze verandering. Als
je premie door deze verandering hoger wordt of de dekking minder
wordt, kun je de verzekering stopzetten.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen
onafhankelijke verzekeringsadviseur adviseert je graag. Kijk voor een
verzekeringsadviseur bij jou in de buurt op www.asr.nl/zakelijk
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De Aansprakelijkheidsverzekering
is onderdeel van het Voordeelpakket
bedrijven
De Aansprakelijkheidsverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket
bedrijven. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan
zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één
overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt
verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt: bepaal samen
met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij de keuze van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je bedrijf past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Onze verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer
rubrieken je opneemt in het Voordeelpakket, hoe hoger je korting.

Voorschot bij schade
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert vastgesteld dat de schade
gedekt is? Je ontvangt dan een voorschot, als je na een grote schade snel
geld nodig hebt om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Per maand betalen is niet duurder
Of je de premie nu per jaar of per maand betaalt, je bent altijd
hetzelfde totaalbedrag kwijt. Ook betaal je bij ons geen polis- of
administratiekosten. Ook niet als je tussentijds dingen wilt wijzigen.

Het Voordeelpakket bedrijven
van a.s.r. biedt je een compleet
verzekeringspakket, onderverdeeld
in vijf rubrieken
Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
	Bedrijfsgebouwen
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	Extra kosten
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instrumenten
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