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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.

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
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