Interpolis
Bedrijven
Compact Polis
het gemak van één verzekeringspakket

Arjan Dros, 43 jaar, horeca ondernemer.
Nog maar kort geleden heb ik restaurant ‘Stout’ geopend. Toen heb ik ook een
aantal bedrijfsverzekeringen afgesloten. Op een gegeven moment stond ik voor de
keus of ik glasschade mee zou verzekeren. Nou, dacht ik, er zit niet echt veel
kwetsbaar glas in het restaurant. Dus heb ik het niet gedaan. Je ziet wat er
gebeurt. Iemand heeft vannacht een steen tegen de ruit gegooid. Dat is veiligheidsglas. Daar kom je niet doorheen. Maar het is wel kapot. Daar ga ik me
nu toch voor bijverzekeren. En ’s avonds haal ik voortaan ook alle flessen
wijn bij het raam weg. Ik denk toch dat iemand met een slok op de verleiding
niet kon weerstaan.

Leonie Bakker, 35 jaar, notaris.
De opstalverzekering voor de praktijk wordt betaald door mijn ambtsvoorganger.
Ik huur het pand van hem. Een jaar geleden heb ik zijn praktijk overgenomen. Dat
zijn complexe transacties, waarbij ik helaas te maken kreeg met een geschil met
mijn voorganger. Ik had nog geen bedrijfsverzekeringen afgesloten en moest de
advocaat die ik inschakelde zelf betalen. Dat viel aardig tegen. Toen de overname
was afgerond, heb ik direct een pakket bedrijfsverzekeringen afgesloten. Inventaris
en w.a., zitten daar in ieder geval bij. En natuurlijk rechtsbijstand, die had ik eigenlijk
ook al veel eerder moeten hebben.

Elly Bak, 41 jaar, directeur Corn. Bak Bromelia veredelingsbedrijf.
Mijn broer en ik zijn de vierde generatie Bak in het bedrijf. We hebben de zaak zo’n
8 jaar geleden van onze vader overgenomen. Er werken nu 71 mensen bij ons op
38.000 vierkante meter bedrijfsoppervlak. We hebben allerlei bedrijfsverzekeringen
maar de belangrijkste is tegen productieverlies. Bromelia’s zijn een kwetsbaar
product. Laatst viel de stroom 4 seconden uit. We zijn de hele dag bezig geweest
om alle computers weer in te regelen en op gang te krijgen. De schade viel gelukkig
mee. Bij langere uitval kunnen we overschakelen op onze eigen centrale. Als er een
generatie Bromelia’s verloren gaat, dan zijn we twee jaar voor niets bezig geweest.

Maarten van Caulil, 31 jaar, delicatessenwinkel ’Caulils’.
Met het plan voor een delicatessenwinkel viel alles voor mij op zijn plaats. Op
het goede moment kwam er een pand op een goed punt voorbij. Iets meer dan
een jaar ben ik nu bezig. En het gaat geweldig. Ik heb weinig pech gehad. Oké,
er werd een keertje ingebroken. Hebben ze een paar flessen wijn en wat kazen
meegenomen. Daar was ik voor verzekerd. Mijn kasgeld breng ik natuurlijk
dagelijks naar de bank. Dat wandelingetje heb ik ook gedekt. Met de winkeliersvereniging zijn we nu met een collectief beveiligingsysteem bezig. Straks kunnen
we elkaar onopvallend waarschuwen als er iets mis is in de winkel.

wat is de
Bedrijven Compact Polis?

1
wat is het

wij zijn Interpolis

een pakket met schadeverzekeringen …
Een verzameling van zeven rubrieken waarbinnen

Wij zijn gegroeid uit een behoefte.

u de bedrijfsrisico’s van uw onderneming verzekert.

Aan zekerheid. Aan vertrouwen.

Met als voordeel één overzichtelijk verzekeringsbewijs

Wij denken met u mee.

voor al uw schadeverzekeringen.

verzekerd

Over uw toekomst. Over uw pensioen.
Over uw bedrijf. Over uw medewerkers.
Over brand, inbraak en diefstal.
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… speciaal voor ondernemers
Dus helemaal afgestemd op uw type bedrijf.
Met daarbij een fikse korting dankzij de pakketverzekering.

Onze focus ligt op preventie.
Zo maken we ons zelf het liefst overbodig.
Helaas is niet alles te voorkomen.
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niet verzekerd

Dus als u ons eens nodig heeft, helpen we snel.
Dan doen we niet moeilijk.
Zodat u altijd weet waar u aan toe bent.
Daarom zijn we helder.
In wat we bieden (en wat niet).
In wat we doen (en wat niet).

4
kosten

En hoe we dat doen (en hoe niet).
Interpolis. Glashelder

5
meer weten

wat is verzekerd?
brand

Hieronder leest u in grote lijnen waarvoor u verzekerd bent:

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

• gebouwen: Schade aan uw bedrijfsgebouwen door onder
andere storm, brand of water.
• bedrijfsmiddelen: Schade aan bijvoorbeeld uw
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verzekerd

machines of voorraad door onder andere brand, storm,
blikseminslag, inbraak.
• bedrijfsstagnatie: De financiële risico’s van het

U heeft een conflict met uw werknemer.

plotseling stilvallen van uw bedrijf door bijvoorbeeld brand,

U wilt hem ontslaan.

storm, blikseminslag of inbraak.

Wij voeren de procedure voor u …

3
niet verzekerd

• verkeer: Schade aan uw voertuigen of werktuigen door
onder andere ongelukken, brand, diefstal. En schade
veroorzaakt door uw eigen voertuigen of werktuigen.
• aansprakelijkheid: Schade die u of een medewerker aan
een ander toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent.

4
kosten

• rechtsbijstand: De kosten van professionele rechtshulp
als u in een juridisch conflict terecht komt.
• milieuschade: De kosten van sanering van verontreinigde
bodem en water.

5
meer weten

wat is niet verzekerd?
glasheldere voorwaarden

De Bedrijven Compact Polis is een breed

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? U vindt

verzekeringspakket. De dekkingen verschillen per

onze verzekeringsvoorwaarden op www.interpolis.nl. Hier

verzekering binnen de Bedrijven Compact Polis.

krijgt u per verzekering te zien wat wel en wat niet gedekt is.
Met vragen over de verzekeringsvoorwaarden kunt u
natuurlijk ook bij uw verzekeringsadviseur terecht.

Iedere verzekering kent natuurlijk zijn specifieke
uitsluitingen. In het algemeen kunnen we zeggen dat u
niet verzekerd bent tegen schade die het gevolg is van:

logisch …
Natuurlijk geven de verzekeringen geen dekking als u de

• aardbevingen

verplichtingen die de verzekering aan u stelt, niet nakomt.

• vulkaanuitbarstingen
• atoomkernreacties
• molest (vb. burgeroorlog, opstanden)
• overstroming
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niet verzekerd

4
kosten

5
meer weten

wat kost het?
gratis waardebepaling

De premie is afhankelijk van een aantal factoren zoals

Wij maken graag een waardebepaling van uw gebouwen

bijvoorbeeld de omvang van het verzekerde risico,

en inventaris. Dit doen we gratis. Het voordeel? U heeft de

de bedrijfsactiviteit en de soort dekking.

garantie dat u nooit bent onder- of oververzekerd en u betaalt
niet teveel premie!

Uw verzekeringsadviseur kan precies uitrekenen
wat dat voor ú betekent.

korting
Hoe meer rubrieken u binnen de Bedrijven Compact Polis

hoe meer verzekeringen …

afsluit, hoe hoger uw korting.

Het kortingspercentage berekenen wij op basis van:
• het aantal rubrieken waarin u een verzekering heeft
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afgesloten
• de bruto jaarpremie van alle verzekeringen samen.
… hoe hoger de korting!
U kunt maximaal 12 procent korting krijgen op uw
totale jaarpremie!

4
kosten

Let op: u krijgt korting over maximaal e 11.345 premie per
rubriek.

5
meer weten

meer weten ?
nog wat extra voordelen voor u op een rij:

meer weten?
Deze brochure geeft u een compleet beeld van de

• maatwerk
U bepaalt zelf wat u wel en niet verzekert.
• één telefoontje is genoeg
In het geval van schade heeft u al genoeg aan uw hoofd.

belangrijkste zaken. We willen onze informatie namelijk
zo glashelder mogelijk houden. Wilt u meer weten?
Surft u dan naar www.interpolis.nl.
Daar vindt u ook onze verzekeringsvoorwaarden.

Eén telefoontje naar 013-580 12 34 en u kunt weer verder met
ondernemen. U hoort direct hoe wij de schade gaan regelen.

hoe sluit u uw verzekering af?
Dat is eenvoudig; u neemt hiervoor contact op met

• 24 uur per dag bereikbaar

uw verzekeringsadviseur. Kijk voor een adviseur of

Bij schade kunt u ons dag en nacht, zeven dagen per week

Rabobank bij u in de buurt op www.interpolis.nl.

bereiken. Per telefoon (013-580 12 34) of via internet

Heeft u al een Bedrijven Compact Polis?

( www.schadeonline.nl ).

Ook dan kunt u voor het wijzigen of bijsluiten van

• snel uitbetalen

verzekeringen bij uw verzekeringsadviseur terecht.

Zodra het definitieve schadebedrag bekend is, keren wij uit.
Meestal is dit na toekenning van de schade al binnen
10 dagen.
• meer dan schade uitkeren
Wij adviseren u ook graag over mogelijkheden om schade te
voorkomen.
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meer weten

www.interpolis.nl

