Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering
Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing
of inbraak/diefstal. Denk aan kosten als de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte of computers.

Voor wie is de
Extra kostenverzekering?

Voordelen

Kun je je bedrijfsvoering snel voortzetten na schade aan je
gebouw, je goederen of schade bij een toeleveringsbedrijf?
Dan is deze verzekering interessant voor jou. Al is je omzet
(vrijwel) niet afhankelijk van schade, je komt wel voor extra
kosten te staan. Deze verzekering dekt die kosten. Zo kun
je zo snel mogelijk weer aan het werk.

-

Dekking van de extra kosten om na schade snel
weer aan het werk te gaan.
Je bedrijf voortzetten (bijna) zonder
onderbreking.
Ruime uitkeringstermijn: de periode waarin de
kosten vergoed worden, is maximaal 52 weken.

Wat krijg je vergoed?
De dekking is gelijk aan de dekking op je bedrijfsinventaris. Wij verzekeren je op basis van ‘premier risque’.
Dat betekent dat wij de kosten vergoeden tot aan het
verzekerde bedrag. Dat bedrag kies je zelf. Daarmee
heb je ook invloed op de hoogte van de premie. We
vergoeden de kosten tot maximaal 52 weken na de
schadegebeurtenis.

Wat krijg je niet vergoed?
Wij bieden je graag helderheid over de kosten die deze
verzekering niet dekt. Dit zijn:
- Reconstructiekosten van documenten, zoals
bouwtekeningen.
- Brutowinst (nettowinst en vaste lasten). Dit is wel
meeverzekerd met de Bedrijfsschadeverzekering.

Wat is de looptijd?
Je sluit een verzekering af voor drie jaar. Daarna krijg je een
jaarcontract. Je hebt dan dagelijks de mogelijkheid om op
te zeggen met een opzegtermijn van een maand.

Wil je de premie weten? Of je eigen
risico?
De premie en het eigen risico zijn onder andere
afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt. Ook
de verzekeringsvoorwaarden en de hoogte van het
verzekerde bedrag zijn van invloed op je premie. Je
verzekeringsadviseur adviseert je graag op basis van jouw
situatie en wensen.
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 adviseur adviseert je graag.
Kijk voor een verzekeringsadviseur bij jou in de buurt op
www.asr.nl/zakelijk.

De Extra kostenverzekering is onderdeel van het Voordeelpakket
De Extra kostenverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket bedrijven en Voordeelpakket horeca. Wij
kennen deze sectoren en de risico’s door en door. Het Voordeelpakket is speciaal afgestemd op jouw sector. Sluit alle
schadeverzekeringen in één pakket en dek zo de belangrijkste bedrijfsrisico’s af.
Je profiteert ook van pakketkorting. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger de pakketkorting kan zijn. Bij schade
krijg je van ons en van je adviseur alle hulp om de schade snel en met zo weinig mogelijk bedrijfsstilstand af te handelen. In
sommige gevallen bieden we je direct een voorschot. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt bovendien: bepaal
samen met je adviseur wat je nodig hebt. Dan betaal je ook 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.
Gratis waardevaststelling van gebouwen en inventaris
Bij a.s.r. is de waardevaststelling voor gebouwen,
inventaris, handelsgoederen en bedrijfsschade gratis
als de totale waarde hiervan hoger is dan € 200.000.
Na deze waardevaststelling krijg je een garantie tegen
onderverzekering voor gebouwen en inventaris. Voor
handelsgoederen en bedrijfsschade krijg je gedurende drie
jaar een extra dekking van 30% bovenop het verzekerde
bedrag. Zo ben je altijd goed verzekerd.
Pakketkorting
Onze verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe
meer rubrieken je opneemt in het Voordeelpakket, hoe
hoger je korting. Kies je bijvoorbeeld uit twee rubrieken
ieder één verzekering, dan krijg je 3% korting op het totale
premiebedrag. Elke verzekering uit een andere rubriek
levert nog eens extra korting op. De korting kan oplopen
tot 12%.

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.
Schadeherstel op jouw manier
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert
vastgesteld dat de schade te herstellen is? Dan heb je bij
ons alle vrijheid om te bepalen hoe je de schade herstelt.
Je doet het zelf bijvoorbeeld. Of je laat je verzekeringsadviseur alles regelen. Je kan ook een leverancier
inschakelen. Je kiest dus zelf de manier die voor jou het
beste werkt.
Overleg
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.
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.

De Voordeelpakketten van a.s.r. bieden je een compleet
pakket aan verzekeringen, onderverdeeld in vijf rubrieken:
Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
Bedrijfsgebouwenverzekering
Inventaris- en goederenverzekering
Extra kostenverzekering
Computer, elektronica en instrumentenverzekering
Milieuschadeverzekering

Bedrijfsschade
Bedrijfsschadeverzekering

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Vervoer (middelen en goederen)
Personenautoverzekering
Bestelautoverzekering
Eigen vervoerverzekering
Landmateriaalverzekering
Verkeersschadeverzekering voor werknemers
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ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van
De Nederlandsche Bank om schadeverzekeringen aan te
bieden. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
staan wij geregistreerd onder nummer 12000478 en bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 30031823. Wil je
informatie over de klachtenprocedure van a.s.r.?
Kijk dan op www.asr.nl/klantenservice.

