Interpolis
ZekerVanJeZaak®

Marcel Kras, 30 jaar, Kras Installatie techniek.
Mijn vader is het bedrijf in 1984 begonnen. Het stokje is nog niet helemaal
overgedragen, maar dat zal niet zo lang meer duren. We zijn nu nog met zijn
vieren. Er zou nog wel iemand bij kunnen, maar een goede monteur is in onze
branche moeilijk te vinden. Wij werken met gas, water en soms ook gevaarlijke
stoffen. Daarom moeten we goed verzekerd zijn. We zijn onlangs overgestapt
naar ZekerVanJeZaak. We hebben bijna het hele pakket. De verzekeringsvoorwaarden zijn heel duidelijk opgesteld, dat vind ik prettig. Je ziet direct wat er
allemaal gedekt wordt.

Jan Zwartkruis, 30 jaar, zelfstandig marketing consultant.
Met iets meer geluk was ik profvoetballer geworden. Gelukkig had ik naast
de sport ook economie gestudeerd en kon ik aan de slag bij het bedrijf waar
ik stage liep. Uiteindelijk zocht ik meer uitdaging en werd ik zzp’er. Ik heb me
toen direct verzekerd voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Dat vond ik het
belangrijkste. Ook is het prettig dat op ZekerVanJeZaak mijn nevenactiviteiten
meeverzekerd zijn. Ik werk als freelance marketeer, maar genereer ook online
leads voor gsm-aanbieders en werf online leden voor een vakbond. Al met al
toch een beetje topsport.

Janine Buise, 41 jaar, eigenaresse Kapsalon Magic Hairline.
Op mijn negentiende heb ik de zaak overgenomen van de vorige eigenaar.
Voor mij was het vanzelfsprekend dat het zou lukken. Het gaat ook lekker, we
knippen hier nu met zijn viertjes. Iedereen die je knipt is weer anders, dat maakt
het boeiend. Als kapper loop je natuurlijk ook risico’s. Voor de simpele dingen
heb ik geen verzekering nodig. Maar de grote risico’s als brand en milieuschade
heb ik via ZekerVanJeZaak afgedekt. Het is fijn dat bijna alles via de mail geregeld
kan worden. En als er wat is, word ik direct geholpen.

Bart Koolen, 26 jaar. Gijs van der Velden, 30 jaar. Cookaholics catering.
Onze visie is dat je creatief moet koken en je gasten kwaliteit moet bieden.
Daarom koken we zoveel mogelijk met verse ingrediënten op locatie. Daar hebben
we ons in 2009 mee op de kaart gezet. We doen grote en kleine projecten en
stonden al eens ergens met 11 koks te koken. Elke cent die we verdienen
stoppen we in de zaak. Daarom hebben we voor nu alleen rechtsbijstand en
aansprakelijkheid verzekerd. Als we ergens een krat met serviesgoed laten vallen,
dan lossen we dat zelf wel op. Maar de twee grote vazen die laatst in een klooster
sneuvelden tijdens een evenement, waren gedekt. Gelukkig wel, want dat waren
dure jongens.

Wat is Interpolis
ZekerVanJeZaak®?
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Wat is het

Wij zijn Interpolis
Wij denken met u mee.
Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid.
Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.
Over brand, inbraak en diefstal.
Wij gaan uit van vertrouwen.
Wij geven u het heft in eigen handen.
Door u inzicht te geven in uw risico’s.
We helpen u met preventie.
Waarmee u risico’s verkleint of voorkomt.
We bieden concrete verzekeringsoplossingen.
Voor risico’s die u niet zelf kunt of wilt dragen.
Helaas is schade niet altijd te voorkomen.
Dus zijn we er als u ons nodig hebt.
We helpen u snel.
We lossen het op.
Wij zijn duidelijk. Helder.
In wat we bieden (en wat niet).
In wat we doen (en wat niet).
En hoe we dat doen (en hoe niet).
Zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Een uitgebreid verzekeringspakket, dat met u meegroeit
Als ondernemer bent u baas over uw eigen zaak. En met Interpolis
ZekerVanJeZaak® nu ook over uw verzekeringszaken.
Hebt u een omzet onder de één miljoen euro? Dan is Interpolis
ZekerVanJeZaak® de verzekeringsoplossing voor u.
Het verzekeringspakket waarmee u uw belangrijkste bedrijfsrisico’s
kunt verzekeren. En u bepaalt zelf welke risico’s u wilt verzekeren en
welke niet.
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Verzekerd

Een verzekering met een ruime dekking. Gemakkelijk te beheren, want
we regelen veel digitaal. Een verzekeringspakket dat met uw bedrijf
kan meegroeien. En waar u ook zo weer vanaf kunt als u dat wilt.

3
Niet verzekerd

4
Uw voordelen

Interpolis. Glashelder

5
Meer weten

Wat is verzekerd?
Brand
Uw bedrijf gaat volledig in vlammen op.
Wij regelen zo snel mogelijk een noodhuisvesting.
Daarvoor bent u verzekerd …

Aansprakelijkheid
Uw werknemer stoot een ruit bij een klant kapot.
Wij zorgen dat de ruit wordt vervangen.
Daar kunt u van op aan …

Rechtsbijstand
U hebt een conflict met een afnemer die niet wil betalen.
Wij voeren de procedure voor u.
U kunt weer verder met ondernemen …

	Als u uw risico’s bij ons verzekert, weet u waar u aan toe bent.
Hieronder leest u in grote lijnen welke risico’s u kunt verzekeren.

Voor uw bedrijf
• 	Gebouwen: schade aan uw gebouw inclusief de fundering.
Deze schade kan ontstaan door brand, storm, inbraak, water of
aanrijding. Bodemverontreiniging is meeverzekerd. Ook verbeteringen
die de huurder heeft aangebracht zijn verzekerd.
• 	Inventaris en voorraad: schade aan uw inventaris en voorraad.
Deze schade kan ontstaan door brand, storm, inbraak en water.
• 	Bedrijfsstagnatie: u bent verzekerd tegen het (gedeeltelijk) wegvallen
van uw omzet door brand, storm, inbraak, water, aanrijding of
milieuschade. Ook als de omzetvermindering voor langere tijd is.
• 	Verkeer: schade aan uw personenauto, bestelauto, vrachtwagen,
aanhanger en werkmaterieel. Ook verzekerd is materiële en
letselschade die u aan anderen toebrengt.
• 	Aansprakelijkheid: schade die u of uw medewerkers veroorzaken
bij anderen waarvoor u aansprakelijk bent. Dit geldt ook voor schade
aan uw medewerkers.
• 	Rechtsbijstand: als u in een juridisch conflict terechtkomt, bieden wij
professionele rechtshulp.

Voor uw medewerkers
• 	Verzuim: u bent verzekerd voor loondoorbetaling van uw werknemers
als deze ziek worden. Ook helpen wij u met verzuimbegeleiding en
re-integratie en betalen de kosten. En verhalen de kosten als iemand
anders aansprakelijk is voor het verzuim.
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Uw voordelen

Voor u als ondernemer
• 	Arbeidsongeschiktheid: u kunt het arbeidsongeschiktheidsrisico
niet afdekken op ZekerVanJeZaak. Wij bieden u hiervoor het
InkomensZekerPlan aan. U bent dan verzekerd voor inkomensverlies
door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering
beschermt de voortgang van uw bedrijf én uw inkomsten voor privé.
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Meer weten

Wat is niet verzekerd?
Heldere voorwaarden
Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? U vindt
onze verzekeringsvoorwaarden op Interpolis.nl. Hier
kunt u per verzekering zien wat wel en wat niet gedekt is.

Logisch …
Interpolis ZekerVanJeZaak® biedt geen dekking als u zich niet
houdt aan de gemaakte afspraken. In de voorwaarden leest u wat
we hebben afgesproken.

Natuurlijk is niet alles verzekerd. Als de schade bijvoorbeeld met opzet
is veroorzaakt, is deze niet gedekt. Of stel dat er schade ontstaat
door het uitvoeren van illegale activiteiten zoals een hennepkwekerij.
Ook die is niet verzekerd. Per rubriek die u afsluit op Interpolis
ZekerVanJeZaak® staan de uitsluitingen helder op een rijtje. Zodat u
niet voor onaangename verrassingen komt te staan. U leest ze in de
voorwaarden.

Kies zelf uw eigen risico
U bepaalt de hoogte van het risico dat u zelf wilt dragen. Wilt u een
eigen risico van € 250,- of € 1.250,-. De keuze is aan u.
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Uw 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, uw verzekering groeit met u mee als het gaat
om zaken zoals omzet, personeel, inventaris en voorraad.
Hiervoor kent ZekerVanJeZaak een garantie tegen onderverzekering.
Eén keer per jaar vraagt Rabobank u online om een update van
uw bedrijfsgegevens en passen we zo nodig de verzekering aan.
Zo komt u niet voor onaangename financiële verrassingen te
staan. Alleen de aanschaf van een auto of bedrijfspand bent u
verplicht direct door te geven.

• A
 lles onder één dak: bij uw Rabobank regelt u uw bankzaken én uw
verzekeringen.
•	Ruime dekking: een verzekering met een uitgebreide dekking, zoals
2 jaar lang een aanschafwaarderegeling voor personenauto’s tot
€ 100.000,- en een uitkeringstermijn zolang deze nodig is bij
bedrijfsstagnatie.
•	Nevenactiviteiten: uw bedrijfsmatige nevenactiviteiten zijn standaard
meeverzekerd zoals uw hoofdactiviteit is verzekerd.
• Garantie tegen onderverzekering: op uw omzet, personeel, gebouw,
inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie. Is het opgegeven bedrag
bij een schadegebeurtenis lager dan de werkelijke waarde?
Geen probleem. Dan betalen we de werkelijke waarde. Hiervoor vragen
we u één keer per jaar uw actuele gegevens online door te geven.
• Gemak: uw verzekering koopt u bij de Rabobank. U ontvangt uw
verzekeringsbewijs in uw Berichten van Rabo Online Bankieren.
De verzekeringsvoorwaarden kunt u online raadplegen.
-	Online wijzigen: wilt u iets aanpassen in uw verzekeringen?
		 Dan regelt u dat gemakkelijk zelf via Rabo Online Bankieren op
		rabobank.nl.
- 	Maar 1 keer per jaar uw gegevens updaten: ook dat gebeurt online.
U ontvangt vanzelf een bericht van uw Rabobank.
• Dagelijks opzegbaar: niet tevreden over de verzekering? De verzekering
niet meer nodig? Als u wilt opzeggen, kan dat per direct.
Alle voordelen per rubriek vindt u op de websites interpolis.nl
of rabobank.nl.
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Meer weten?
Nog wat extra voordelen voor u op een rij
• Zelf uw verzekering wijzigen
	
U kunt uw verzekeringen per direct aanpassen. Wilt u van dekking
veranderen? Pas het online aan via Rabo Online Bankieren
of neem contact op met uw Rabobank.

• Soepele schadeafwikkeling

Deze brochure geeft u een goed beeld van de belangrijkste zaken.
We willen deze informatie namelijk zo helder mogelijk houden.
Wilt u meer weten? Ga dan naar interpolis.nl, rabobank.nl of ga naar
uw Rabobank.

Hoe koopt u uw Interpolis ZekerVanJeZaak®?
Dat is eenvoudig. U koopt Interpolis ZekerVanJeZaak® bij uw
Rabobank. Kijk hier voor op rabobank.nl/bedrijven/verzekeringen.

-	Eén telefoontje is genoeg
		Bij schade kunt u ons dag en nacht, 7 dagen per week bereiken. Eén telefoontje naar 013 580 12 34 en u kunt weer verder
met ondernemen. U hoort direct hoe wij de schade
gaan regelen. U kunt uw schade ook online melden via
schadeonline.nl.
- Snel uitbetalen
		Zodra het definitieve schadebedrag bekend is, maken wij het
geld aan u over. Meestal is dit al binnen 10 dagen.
- Verzuim via Meldloket
		Schade melden voor de Verzuimverzekering regelt u eenvoudig
via het Meldloket Verzuim op interpolis.nl/personeel.
U overlegt met de procesregisseur via
verzuimverzekering@interpolis.nl of u belt 013 462 93 33.
Hij helpt de ondernemer actief om uw medewerkers weer
snel aan het werk te krijgen.

• 	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 hiervoor op Interpolis.nl.
Ook biedt Interpolis hulpmiddelen aan die risico’s verkleinen in en
om uw bedrijf. Bezoek onze preventiewinkel op preventiewinkel.nl.

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 onze website (interpolis.nl)
of een brief sturen naar Klachtenservice Interpolis, Postbus 90106,
5000 LA Tilburg.
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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.

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.

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 persoons-gegevens. Tot de
Achmea Groep behoren bijvoorbeeld: Centraal Beheer,
Zilveren Kruis, FBTO.

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