Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven:
De aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die voor elke onderneming of ondernemer
noodzakelijk is. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die u, uw medewerkers of uw product
aan personen of zaken toebrengen. Aansprakelijkstellingen kunnen de financiële draagkracht van uw
organisatie ver te boven gaan. Daarbij neemt ook in Nederland de claimcultuur steeds meer toe. Een
aansprakelijkheidsverzekering beschermt de continuïteit van uw onderneming. Daarnaast biedt de
verzekering verweerbijstand tegen onterechte claims.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering
bedrijven. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor zogenaamde zuivere vermogensschade aan
opdrachtgever als gevolg van ‘beroepsfouten’. Aansprakelijkstellingen kunnen de financiële
draagkracht van uw organisatie ver te boven gaan. Daarbij neemt ook in Nederland de claimcultuur
steeds meer toe. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt de continuïteit van uw onderneming.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:
Als bestuurder, commissaris, directeur of toezichthouder van naamloze vennootschappen, besloten
vennootschappen, verenigingen en stichtingen kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld voor financiële
schade veroorzaakt door zowel uw eigen fouten als die van uw collega-bestuurders. De
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt uw persoonlijke aansprakelijkheid voor door derden
geleden schade als gevolg van onjuist handelen. Daarnaast biedt de verzekering dekking voor
proceskosten en verweerbijstand.

Werknemersschadeverzekering:
Werkgevers draaien steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken met of door een motorrijtuig
van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. U wordt geacht te
weten welke risico’s uw werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan
draait u volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de
soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. De
werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen
met of door een motorrijtuig die werk gerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer.
Deze verzekering fungeert als vangnet wanneer de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en
eventuele andere voorzieningen geen (volledige) dekking bieden.

WEGAM:
WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Hiermee hoeft u zich als
ondernemer geen zorgen meer te maken voor de financiële gevolgen van een verkeersongeluk, ook niet
als er sprake is van eigen schuld door uw werknemer. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor de
schade als bestuurder, in- op opzittende van een motorvoertuig. Ook als de werknemer
vermogensschade leidt, omdat de werkgever zijn zorgplicht onvoldoende is nagekomen, is dit verzekerd.
Aanvullend is het mogelijk om de schade aan het voertuig van de werknemer te verzekeren indien deze
niet volledig elders casco verzekerd is, en de werkgever voor deze schade aansprakelijk is. Deze
verzekering is bestemd voor ondernemers met werknemers in dienst die bij de uitvoering van hun werk
een motorvoertuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn.

Milieuschadeverzekering:
Met een milieuschadeverzekering bent u beschermd tegen de financiële gevolgen van milieuschade. De
verzekering dekt kosten van sanering van zowel uw eigen terrein als van omringende locaties. Ook
eventuele kosten die het gevolg zijn van de sanering, zoals herstelkosten of bedrijfsschade, vallen onder
de dekking van de verzekering. Ook wanneer uw onderneming op het eerste gezicht weinig risico vormt
voor het milieu, kan een milieuschade die zich op uw bedrijfs- of werkterrein voordoet verregaande
financiële consequenties hebben.
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Constructie Allrisk verzekering(CAR):
De Constructie All Risk verzekering, kortweg CAR-verzekering, is bedoeld om alle bij de bouw
betrokken partijen te vrijwaren van allerlei schaden die het uitvoeren van een bouw- of
installatieproject nu eenmaal met zich meebrengt. De kans op schaden beperkt zich in dit geval niet
alleen tot het werk zelf, maar strekt zich ook uit tot de omgeving van het werk, zowel op het gebied
van de materiële schade als van letselschade. Om deze verschillende risico’s goed op te kunnen
vangen is de CAR-verzekering gesplitst in een aantal rubrieken. Elke rubriek dekt een onderdeel van
het bouwrisico af.
Rubriek 1 Het werk: alle materiële schade en verlies van het werk tegen welke oorzaak dan ook
(inclusief diefstal van bouwmaterialen) is verzekerd op deze rubriek.
Rubriek 2 Aansprakelijkheid: hieronder valt aansprakelijkheid voor derden in verband met het uit te
voeren werk. Deze dekking is inclusief de onderlinge aansprakelijkheid voor schade die partijen aan
elkaar toebrengen.
Rubriek 3 Bestaande eigendommen opdrachtgever: wanneer als gevolg van werkzaamheden
schade ontstaat aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, wordt deze vergoed onder
deze rubriek. Dit betreft de schade aan zaken onder opzicht, welke veelal is uitgesloten onder de
reguliere aansprakelijkheidsverzekering.
Rubriek 4 Hulpmaterialen: deze rubriek dekt schade aan of verlies door diefstal van hulpmateriaal,
zoals steigers, damwanden, keten, loodsen, gereedschappen en werktuigen dat nodig is voor de
uitvoering van het werk. Het materiaal dient op de bouwplaats aanwezig te zijn.
Rubriek 5 Eigendommen directie en personeel: privé-eigendommen van directie en personeel die
voor het werk zijn ingezet zijn op deze rubriek verzekerd tegen beschadiging of verlies door diefstal.
Rubriek 6 Transport: tijdens de bouw/montage- en onderhoudstermijn dekt deze rubriek de schade
die bestaat uit beschadiging of verlies door diefstal van bouw- en montagecomponenten tijdens
transport.

Rechtsbijstandverzekering:
De rechtsbijstandsverzekering dekt wereldwijd het verhalen op de veroorzaker van door uw
onderneming geleden schade als gevolg van een onrechtmatige daad. De dekking kan naar wens
uitgebreid worden met juridische hulp op de volgende gebieden:
Arbeidsrecht
Incasso
Bedrijfsvoering
Overheid
Onroerende zaken

Gebouwenverzekering:
Uw bedrijfsgebouw is een kostbaar onderdeel van uw bedrijfsvoering. Het verzekerd bedrag is over het
algemeen gebaseerd op de herbouwwaarde, het bedrag dat nodig is om het gebouw in dezelfde staat te
herbouwen. De gebouwenverzekering geeft dekking tegen schade aan uw gebouw door diverse
oorzaken zoals brandschade, verschillende soorten waterschade en inbraakschade. Daarnaast is vaak
dekking voor gederfde huurinkomsten, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Inventaris-/goederenverzekering:
Een inventaris-goederenverzekering verzekert uw inventaris, machines en goederenvoorraad tegen
schade door onder andere brand, storm, water en diefstal na inbraak. Eventueel kunnen ook uw
huurdersbelang en aanpassingen die u als huurder aan het bedrijfspand heeft gedaan, worden
meeverzekerd.

Computer-/elektronicaverzekering:
Met een computer-elektronicaverzekering beschermt u zich tegen de financiële gevolgen van schade
aan en diefstal van computers, telecommunicatieapparatuur en andere elektronica. Draagbare
apparatuur is ook buiten de deur verzekerd. Extra kosten door data- of softwareverlies die niet het
gevolg zijn van een materiële beschadiging van de apparatuur, zijn apart mee te verzekeren. Hierbij kunt
u denken aan kosten voor het reconstrueren van data.

Bedrijfsschadeverzekering:
Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan uw bedrijfsruimte of inventaris, mist u
inkomsten terwijl uw vaste lasten wel doorlopen. De bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële
gevolgen van een stagnatie van het bedrijfsproces, voor zover deze veroorzaakt is door een gedekt
gevaar zoals brand, ontploffing, inbraak of storm. Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten plus
de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, gemeten over een bepaalde periode. Er kan
gekozen worden voor een uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 26, 52 of 78 weken, afhankelijk van de tijd
die nodig is om in het meest nadelige scenario uw omzetverlies te herstellen.

Reconstructieverzekering:
Met een reconstructiekostenverzekering worden in geval van een gedekte schade de kosten vergoed die
gemaakt moeten worden om de verloren gegane gegevens te reproduceren. Denk hierbij aan huur van
tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, salaris van tijdelijk
personeel en huur van bedrijfsuitrusting. De te reconstrueren informatie kan onder andere bestaan uit
boekhouding, correspondentie, contracten en archiefstukken.

Extra kostenverzekering:
De extrakostenverzekering is bedoeld om uw bedrijf bij calamiteiten hoe dan ook te kunnen voortzetten.
U ontvangt hiervoor een vergoeding van gemaakte extra kosten, bijvoorbeeld voor de huur van tijdelijke
huisvesting of vervangende bedrijfsmiddelen, extra reiskosten van uw personeel, kosten voor het
herinrichten van infrastructuur enzovoorts.
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Zakenreis:
De doorlopende zakenreisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene
gebeurtenissen op reis. Voor zover reeds bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt
deze verzekering als aanvullend. De doorlopende zakenreisverzekering kent de volgende rubrieken:
Bagage
Geneeskundige kosten
Ongevallen
Onvoorziene kosten (gedwongen langer verblijf, begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in
het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)
De doorlopende zakenreisverzekering kan zowel individueel of collectief worden afgesloten.

Cyberverzekering:
Traditionele verzekeringen bieden dekking voor materiele schade aan de computerapparatuur. Bij cyber
crime is er meestal geen sprake van materiele schade terwijl er wel gegevens verdwenen of beschadigd
zijn. Deze verzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van onder andere hacking,
systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen.

Transport eigen goederen:
De eigen vervoerverzekering dekt schade aan goederen die beschadigd raken tijdens het vervoer, laden
of lossen. Er is 24/7 dekking tijdens transport en verblijf in het vervoermiddel, ook voor diefstal.

Transportverzekering:
Een transportverzekering dekt de financiële gevolgen van de risico's die uw organisatie loopt tijdens het
transport. Wie goederen laat vervoeren, kan een expediteur of vervoerder inschakelen die de
werkzaamheden en formaliteiten verricht die voor het (inter-)nationale vervoer nodig zijn. Ondanks de
goede zorgen van de logistieke dienstverlener lopen uw goederen tijdens het transport de nodige risico's
als gevolg van laad- en losactiviteiten, diefstal, brand, slechte stuwage, klimatologische invloeden,
aanvaring, etc. Vaak wordt gedacht dat de expediteur of de vervoerder verzekerd is en de onverhoopte
schade zal vergoeden. Op basis van de afgesproken vervoersvoorwaarden is de logistieke dienstverlener
echter niet altijd aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade. Als hij wel aansprakelijk is, dan is
de vergoeding gebaseerd op een gelimiteerd bedrag per beschadigd of verloren gewicht. De praktijk leert
echter dat de werkelijk geleden schade vaak hoger is dan deze schadevergoeding.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering:
Als u wel eens goederen of producten bij klant bezorgt, of deze ophaalt, bijvoorbeeld bij een
groothandel, dan loopt u het risico dat deze beschadigd raken. Bijvoorbeeld als gevolg van een
aanrijding of tijdens het laden en lossen. Of omdat ze gestolen worden uit uw auto. Een
vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dan een oplossing.

