Bedrijfsschadeverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Hoeksche Waard Assuradeuren, schadeverzekeraar, vergunning: 12020528
(NL)

Product:

BEDRIJFSSCHADE VERZEKERING

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 uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld
de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van
uw bedrijf als uw bedrijf stil valt door brand,
ontploffing, blikseminslag, diefstal na inbraak en
vandalisme, wateroverlast en storm.

Wij keren niet uit bij overstroming ten gevolge van
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen,
oevers of andere waterkeringen. Ook krijgt u geen
vergoeding bij schade door bodemverzakking of
aardverschuiving.

Schadevergoeding
Verzekerd is vermindering van de brutowinst die
ontstaat door omzet- of productieverlies als gevolg
van schade aan uw bedrijfsgebouw en/of inventaris.
Extra informatie
Ook krijgt u een vergoeding voor schade als gevolg
van onderbreking of interferentie van uw
bedrijfsactiviteiten ten gevolge van verlies of schade
aan zaken in de nabijheid van uw verzekerde locatie
waardoor u geen gebruik kunt maken of toegang
kunt krijgen tot uw eigen verzekerde locatie. De
maximum vergoeding in dit geval bedraagt euro
100.000,-.

Storing nutsvoorzieningen
Bedrijfsschade door wegvallen van levering van
water, elektriciteit, gas of telecommunicatiediensten
is verzekerd.
Huur
Uw bedrijfsschade kan ook bestaan uit derving van
huurinkomsten van een door u verhuurd gebouw

Extra informatie
Ook bent u niet verzekerd als de schade het gevolg
is van molest, atoomkernreactie of van een
terroristische daad.

Boetes
Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die
uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u een
opdracht niet of te laat uitvoert.
Fraude, opzet, strafbare activiteiten
U krijgt geen vergoeding voor bedrijfsschade als u bij
het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude
pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of
roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten.
Illegale activiteiten
Wij vergoeden geen bedrijfsschade die is ontstaan
door of in verband met illegale activiteiten. Het is niet
van belang of u op de hoogte was van deze illegale
activiteiten.
Extra informatie

Reconstructiekosten
Zijn uw administratieve en financiële gegevens,
tekeningen e.d. beschadigd of verloren gegaan, dan
vallen de kosten van reconstructie, reproductie en
het weer opnieuw opnemen in uw
administratie onder de bedrijfsschadepolis. Wij
vergoeden deze reconstructiekosten tot maximaal
10 % van de verzekerde som.
Verlies van vorderingen op debiteuren
Als door een gedekt evenement uw boekhouding
verloren of beschadigd raakt, waardoor het voor u
onmogelijk is geworden om van uw klanten alle
verschuldigde bedragen te innen die verschuldigd
waren op het moment van de schade, dan
vergoeden wij deze schade.

Illegale activiteiten is bijvoorbeeld onwettige teelt,
fabricage of handel in hennepproducten, XTC-pillen,
heroïne, cocaïne en soortgelijke onder de Opiumwet
verboden activiteiten. Illegaal is o.a. ook het opslaan,
verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

Schade door grondwater
Schade die ontstaat door grondwater is niet
verzekerd.

Extra dekking computeruitval
Schade door storing of uitval van
computerapparatuur of computerbestanden als
gevolg van een mechanisch of technisch defect is
verzekerd. Ook bij schommelingen in de levering van
electriciteit aan de computerapparatuur. En bij
uitwissing of vernietiging van software of gegevens
die zijn opgeslagen op vaste harde schijven of in
computerbestanden.
Extra informatie
Wij vergoeden maximaal euro 5.000,- voor vaste
computerapparatuur en maximaal euro 5.000,- voor
computerbestanden. Extra uitgaven om data te
herstellen maximaal euro 10.000,-. Incompatibiliteit
van computerbestanden door aanpassing van
nieuwe apparatuur of programma's maximaal euro
5.000,-. Extra huurkosten voor tijdelijke vervanging
van de beschadigde apparatuur maximaal euro
5.000,-.

Leverancier
Wij vergoeden ook de bedrijfsschade als gevolg van
een gedekt evenement die voor u ontstaat bij verlies
of schade op de locatie bij uw leverancier, uw
fabrikant of uw producent van componenten,
goederen of materialen. De betreffende locatie moet
zijn gelegen binnen Nederland en de maximale
dekking is hier beperkt tot euro 100.000,-.
Extra informatie
Wij vergoeden ook uw bedrijfsschade als gevolg van
onderbreking van de bedrijfsactiviteiten als gevolg
van een verzekerde gebeurtenis op de locatie van
een van uw klanten of afnemers waarmee u op het
moment van de gebeurtenis een contract of
handelsrelatie had voor het leveren van goederen of
diensten. De locatie moet binnen Nederland gelegen
zijn en de maximale dekking is hier beperkt tot euro
100.000,-.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Onderverzekeringsregel. In geval van bedrijfsschade
is schadevergoeding slechts naar evenredigheid
verschuldigd indien het verzekerde bedrag lager is
dan de brutowinst die behaald zou zijn als de
bedrijfsschade niet zou zijn ontstaan.
Eigen risico
Deze bedrijfsschadeverzekering kent geen eigen
risico.
Uitkeringstermijn
De bedrijfsschadeverzekering keert niet langer uit
dan de uitkeringstermijn die vermeld staat op uw
polis. U kunt hier zelf een keuze in maken: 26 weken,
52 weken, 78 weken of 104 weken.
Extra informatie
De door u gekozen uitkeringstermijn wordt beperkt
tot 13 weken indien u na een schade besluit de
bedrijfsactiviteiten niet voort te zetten.

Preventie maatregelen
Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie
die wij met u gemaakt hebben om de kans op schade
te verminderen, dan vergoeden wij de schade niet
altijd. De afspraken vindt u op het polisblad.
Leegstand
Leegstand van het gebouw zien wij als een
risicoverzwaring. Als uw bedrijfsgebouw geheel of
gedeeltelijk leeg staat en langer dan 2 maanden
buiten gebruik is, dan dient u dit aan ons te melden.
U krijgt dan een nieuw voorstel van ons, premie en
voorwaarden zullen zich dan wijzigen.
Meldingsplichtige ziekte, ongedierte, (zelf)moord
Bij onderbreking of interferentie van de
bedrijfsactiviteiten vergoeden wij ook de gevolgen
van aanwezigheid van een meldingsplichtige ziekte
of de ontdekking van een organisme dat kan leiden
tot een meldingsplichtige ziekte, ongedierte en
(zelf)moord op de verzekerde locatie.
Extra informatie
De maximale vergoeding hiervoor is euro 25.000,-.

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

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

Wanneer en hoe betaal ik?
Premie termijnen kunt u kiezen: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Bij maandbetaling verlangen wij betaling via
automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand via een brief of per e-mail.
In geval van opzegging zullen wij de premie over de nog niet verstreken verzekeringsmaanden aan u terugbetalen.
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