Interpolis
ZekerVanJeZaak®


Mijn vader is het bedrijf in 1984 begonnen. We houden ons voornamelijk bezig
met het onderhouden en installeren van gas- en watertoestellen, centrale
verwarming, warmtepompen en sanitair. Wij maken ook gebruik van thermo
grafie om bijvoorbeeld warmteverliezen en lekkages in woningen op te sporen.
Omdat we met gas, water en soms ook gevaarlijke stoffen werken, moeten we
goed verzekerd zijn. Daarom hebben we voor ZekerVanJeZaak gekozen.
We hebben bijna het hele pakket. De verzekeringsvoorwaarden zijn heel
duidelijk opgesteld en dat vind ik prettig. Je ziet direct wat er allemaal
gedekt is.
Marcel Kras, H. Kras Installatieburo

Ik adviseer mkb-ondernemers over pensioenregelingen. Dat doe ik nu 7 jaar.
Risico’s inschatten en oplossen is mijn tweede natuur. Toen ik startte, kon ik de
risico’s goed overzien. Ik wilde in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering.
Want ik versta mijn vak, maar als ik bij een klant met mijn jas een schilderij van
de muur zwiep en beschadig, dan wil ik daarvoor goed verzekerd zijn. Ook
wilde ik een rechtsbijstandverzekering. Dat was het wel. Met de jaren, is mijn
bedrijf gegroeid. Ik heb inmiddels kantoorruimte gehuurd, én verzekerd. Ja, ik
sta bewust stil bij veranderingen. Dat is ook wat ik mijn klanten adviseer. Mijn
volgende stap? Misschien wel een medewerker aannemen. Want ik zie niet
alleen risico’s, maar vooral ook kansen. Ik geef bijvoorbeeld ook workshops en
cursussen. Fijn dat die nevenactiviteiten op ZekerVanJeZaak automatisch
verzekerd zijn.
Frank van den Akker, jouwPensioenplan

Bij Keyframe maken we sinds 2014 animatie video’s en andere grafische
producten. Het mooie van animaties is, dat je complexe dingen op een simpele
manier kunt uitleggen. Dat herken ik in ZekerVanJeZaak. Ik bankier van jongs af
aan bij de Rabobank. Logisch dat ik daar ook keek voor mijn verzekeringen.
Het afsluiten ging makkelijk. Ik wist wat ik nodig had. En ik kreeg meteen mijn
overzicht en premie. Ik heb een aansprakelijkheidsverzekering omdat ik vaak
naar klanten toe ga. En ik heb mijn inventaris verzekerd, omdat ik echt
afhankelijk ben van mijn apparatuur. Geen apparatuur, geen inkomsten.
Vorig jaar is er bij mij ingebroken. De hele ruimte was leeg. Met 1 telefoontje
naar Interpolis werd de schade snel afgehandeld, waardoor ik me weer kon
focussen op mijn onderneming.
Rob Buitink, Keyframe Animatie Studio

1	Wat is Interpolis
ZekerVanJeZaak®?
Interpolis ZekerVanJeZaak® is de slimme verzekeringsoplossing voor
bedrijven met een omzet tot € 1 miljoen. Het is een verzekeringspakket
waarmee u eenvoudig en snel uw belangrijkste bedrijfsrisico’s
verzekert. U sluit ZekerVanJeZaak via de Rabobank.
U bepaalt welke risico’s u wilt verzekeren en welke niet
Denk bijvoorbeeld aan het risico op brand of inbraak, dat u
aansprakelijk wordt gesteld of dat u door schade tijdelijk geen omzet
hebt. Of misschien hebt u medewerkers in dienst. Wat als zij ziek
worden? Het is belangrijk dat u zich afvraagt welk risico u kunt en wilt
dragen, en wat u wilt verzekeren. Iedere verzekering die u kiest, heeft
een ruime dekking. Tegelijk, u bent nooit dubbel verzekerd.
Nieuwe kansen pakken of groeien? Uw verzekeringen in het
pakket Interpolis ZekerVanJeZaak® groeien met u mee
Extra voorraad, personeel, inventaris, een grotere omzet of
verbouwing? Met de garantie tegen onderverzekering hebt u geen
omkijken naar uw verzekeringspakket. En ontplooit u naast uw
hoofdactiviteit ook nevenactiviteiten? Met de meegroeigarantie zijn
nieuwe werkzaamheden verzekerd als uw hoofdactiviteit. U actualiseert
slechts 1 keer per jaar uw bedrijfsgegevens. Gemakkelijk, 24 uur per
dag online. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van uw Rabobank.
Let op: alleen als u actualiseert, behoudt u de garanties.
En een verhuizing, nieuwe auto of uw eerste personeelslid geeft u
meteen door.

2 Wat is verzekerd?

Hieronder leest u welke bedrijfsrisico’s u kunt verzekeren met Interpolis
ZekerVanJeZaak®.

•

•

•

•

•

•

Voor uw bedrijf
Gebouwen
U verzekert schade aan uw gebouw, inclusief de fundering. Denk aan
schade die ontstaat door brand, storm, inbraak, water of aanrijding.
Bodemverontreiniging is meeverzekerd. Als u een pand huurt dan
verzekert u de verbeteringen aan het gebouw als huurdersbelang.
Inventaris en voorraad
U verzekert uw inventaris of voorraad tegen schade als gevolg van
brand, storm, inbraak en water.
Bedrijfsstagnatie
U verzekert het (gedeeltelijk) wegvallen van omzet door brand, storm,
inbraak, water, aanrijding of milieuschade. U krijgt een schade
vergoeding totdat uw bedrijf weer op het oude niveau draait.
Verkeer
U verzekert schade aan uw personenauto, bestelauto, vrachtwagen,
aanhanger of werkmaterieel. Ook materiële schade en letselschade die
u aan anderen toebrengt, is verzekerd.
Aansprakelijkheid
U verzekert schade die u of uw medewerkers veroorzaken bij anderen.
Als u daarvoor aansprakelijk bent. Dit geldt ook voor schade aan uw
medewerkers.
Rechtsbijstand
U bent verzekerd van professionele rechtshulp, als u in een juridisch
conflict terecht komt.

Voor uw medewerkers
• Verzuim
U bent verzekerd van loondoorbetaling als uw medewerkers ziek
worden. Ook helpen wij u met verzuimbegeleiding en re-integratie.
En we betalen de kosten daarvoor.
Voor u als ondernemer
• Arbeidsongeschiktheid
U kunt het risico op inkomensverlies door ziekte of
arbeidsongeschiktheid helaas niet verzekeren via ZekerVanJeZaak.
Hiervoor sluit u het Interpolis InkomensZekerPlan®. U krijgt met deze
verzekering een maandelijkse uitkering bij tijdelijke- of blijvende
arbeidsongeschiktheid.

Een paar voorbeelden
• Uw bedrijf gaat in vlammen op. U hebt een brandverzekering.
Wij regelen zo snel mogelijk een noodhuisvesting.
• Uw werknemer zorgt voor een kras op de auto van uw klant.
Vanuit uw aansprakelijkheidsverzekering regelen wij dat de schade
meteen wordt vergoed.
• U hebt een conflict met een afnemer die niet wil betalen.
Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan voeren wij de
procedure voor u.

3	
Wat is niet verzekerd?

Interpolis ZekerVanJeZaak® is een verzekeringspakket. Iedere verzekering die u onderbrengt in dit pakket heeft zijn eigen voorwaarden.
Daarin staat duidelijk beschreven wat er wel en wat er niet verzekerd is.
De verzekeringen hebben een ruime dekking, maar niet alles is
verzekerd
Als schade bijvoorbeeld met opzet is veroorzaakt, dan is dit niet
verzekerd. Ook als er schade ontstaat door het uitvoeren van illegale
activiteiten zoals een hennepkwekerij, dan is dat niet verzekerd.
In de verzekeringsvoorwaarden staan alle uitsluitingen en afspraken
helder uiteengezet. Lees daarom goed de voorwaarden van de
verzekeringen die u sluit. Dan weet u waar u op kunt rekenen.
U kiest zelf de hoogte van uw eigen risico
U kunt kiezen voor een eigen risico op uw verzekeringen, bijvoorbeeld
van € 250,- of van € 1.250,-. U betaalt dan een lagere premie. Maar hebt
u schade, dan krijgt u dat bedrag minder van ons uitgekeerd.

4 De voordelen op een rij

Interpolis ZekerVanJeZaak® biedt u als ondernemer vele voordelen.
• Uw bedrijfsgroei is verzekerd
Bedrijven kunnen groeien. Voor u het weet is uw inventaris verdubbeld
of staat er een aanbouw in de steigers. Geen probleem. Op uw omzet,
personeel, gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie kent
ZekerVanJeZaak een meegroeigarantie en garantie tegen
onderverzekering.
• Wijzigingen geeft u 1 keer per jaar door
1 keer per jaar krijgt u een uitnodiging van de Rabobank om (online) uw
bedrijfsgegevens te actualiseren. Dan passen we zo nodig uw
verzekeringen daarop aan. Let op: als u niet actualiseert dan verliest u
de garanties. En een verhuizing, nieuwe auto of uw eerste personeelslid
geeft u meteen door.
• Iedere verzekering heeft een ruime dekking
Zoals bijvoorbeeld 2 jaar lang een aanschafwaarderegeling voor
personenauto’s tot € 100.000,-. En bij bedrijfsstagnatie hanteren we
een uitkeringstermijn zolang als nodig is. De voorwaarden van de
verzekeringen zijn goed op elkaar afgestemd. U bent nooit dubbel voor
hetzelfde risico verzekerd. Maar er zitten ook geen gaten tussen de
verschillende dekkingen.
• Bedrijfsmatige nevenactiviteiten zijn meeverzekerd
Op dezelfde manier zoals uw hoofdactiviteit is verzekerd. Ziet u dus
kansen op een iets ander bedrijfsvlak? Dan kunt u die gerust pakken,
het is verzekerd zoals uw hoofdactiviteit!
• Eenvoudig online afsluiten, wijzigen en inzien van uw
verzekeringen
Interpolis ZekerVanJeZaak® koopt u via uw Rabobank. Het voordeel
daarvan is dat uw bankzaken én uw verzekeringen onder 1 dak zijn
ondergebracht.

- Afsluiten en inzien: u sluit ZekerVanJeZaak via rabobank.nl.
U ontvangt uw verzekeringsbewijs in uw Berichten van Rabo
Online Bankieren en uw Rabobank Bankieren App. Ook kunt u
daar uw verzekeringen en de verzekeringsvoorwaarden bekijken.
- Wijzigen: u kunt uw verzekeringen en de dekking eenvoudig en
meteen aanpassen via Rabo Online Bankieren op rabobank.nl,
via de Rabobank Bankieren App of door contact op te nemen met
uw Rabobank.
• Dagelijks opzegbaar
Hebt u een verzekering niet meer nodig? Opzeggen kan dagelijks, ook
weer online.
• Soepele schadeafwikkeling
- 1 telefoontje is genoeg
Bij schade kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken.
1 telefoontje naar 013 580 12 34 is genoeg. U hoort meteen hoe
wij de schade gaan regelen. U kunt uw schade ook online melden
via interpolis.nl (‘schade melden’).
- We betalen snel
Zodra het definitieve schadebedrag bekend is, maken wij het geld
aan u over. Meestal is dit al binnen 10 dagen.
- Wilt u verzuim melden?
Dit kan eenvoudig via het Meldloket Verzuim op interpolis.nl/
personeel. Daarna overlegt u met de casemanager welke stappen
nodig zijn om uw medewerker weer aan het werk te krijgen.
Alle voordelen per verzekering vindt u op de websites interpolis.nl
of rabobank.nl.

5 Wilt u meer weten?

Deze brochure geeft u een beknopt, maar goed beeld van de
belangrijkste zaken. We willen deze informatie namelijk zo helder
mogelijk houden.
• Meer weten over Interpolis ZekerVanJeZaak® of 1 van de
verzekeringen?
Ga naar interpolis.nl, rabobank.nl of naar uw Rabobank. Daar vindt u
ook alle voorwaarden.
• U koopt Interpolis ZekerVanJeZaak® via uw Rabobank
Ga naar rabobank.nl. Ook om snel en eenvoudig uw premie te
berekenen.
• Schade meldt u bij Interpolis
Bel met 013 580 12 34 of geef uw schade online door via interpolis.nl
(‘schade melden’).
• Meer weten over preventie?
Interpolis informeert u ook graag over de mogelijkheden om schade te
voorkomen of te beperken. Wij geloven dat voorkomen van schade
beter is dan verzekeren. Kijk op Interpolis.nl/zakelijk voor handige tips.
En bezoek onze online preventiewinkel op preventiewinkel.nl. Daar vindt
u hulpmiddelen waarmee u risico’s in en om uw bedrijf kunt verkleinen.

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.
Neemt u in dat geval eerst contact op met uw Rabobank. Wilt u toch
rechtstreeks bij Interpolis een klacht indienen? Dan kunt u gebruik
maken van het klachtenformulier op interpolis.nl of een brief sturen naar
Klachtenservice Interpolis, Postbus 90106, 5000 LA Tilburg.
Dit is een product van Interpolis
Interpolis is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V.,
gevestigd te Apeldoorn, KvK-nummer 08053410. Deze vennootschap
is ingeschreven bij de toezichthouder AFM. Het kantoor van Interpolis
bevindt zich aan de Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg.
Uw Privacy en Achmea
Interpolis is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea
Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens. Tot de Achmea Groep behoren bijvoorbeeld:
Avéro, Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO.
Welke gegevens verwerken wij?
Bij het aangaan van een verzekering of financiële dienst hebben wij uw
gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats,
e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. We kunnen nog
meer gegevens van u verwerken.

7302 042019

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk onderaan op interpolis.nl in ons Privacy Statement.

