Clausulecheck voor
ondernemers
Heeft u uw bedrijfsvoering aangepast aan uw verzekering?
VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Welkom bij Zicht!
We zijn u graag van dienst
In de polis- of verzekeringsvoorwaarden staan de bepalingen die van belang zijn
voor de verzekering. Deze kunnen uitgebreid of juist beperkt worden door het
toevoegen van clausules. Door het niet naleven van de polisvoorwaarden en
clausules heeft een verzekering geen of slechts een beperkte waarde.
En dat is zonde! Hoe zit dit bij uw bedrijf? Een antwoord op deze vraag bieden
wij u met de Zicht clausulecheck.
In drie stappen weet u of de belangrijkste verzekeringen
voor uw bedrijf ook echt waardevol zijn.
1. Samen met u bespreken we de verzekeringen die
voor uw bedrijf het belangrijkste zijn. Dat kan
zijn omdat die verzekeringen veel of juist weinig
clausules hebben of omdat deze verzekeringen
risico’s afdekken die voor de continuïteit van uw
bedrijf belangrijk zijn.
2. We controleren of uw bedrijfsvoering is aangepast
aan de clausules die op de verzekeringen staan.
De conclusie is dan:
• Uw bedrijfsvoering is aangepast aan de clausule.
• Uw bedrijfsvoering is niet aangepast aan de
clausule. Bij schade loopt de continuïteit van
uw bedrijf gevaar.
• Het is niet bekend of uw bedrijfsvoering is
aangepast aan de clausule. Verder onderzoek
is hiervoor nodig.
3. Op basis van de bevindingen uit de Zicht
clausulecheck maken we verdere afspraken.
De clausulecheck geeft u inzicht in welke mate uw
bedrijfsvoering aansluit op de verzekeringsclausules.
Als dat niet zo is, wat is er dan nodig om uw verzekeringen
of uw bedrijfsvoering aan te passen? Dat zoeken we graag
voor u uit. En om dat goed te doen is het belangrijk dat
we een compleet inzicht krijgen van uw bedrijfsrisico’s.
Dit doen we met behulp van onze BedrijfsRisicoVerkenner.
Er blijft geen bedrijfsrisico onbesproken.
We bespreken dan ook de mogelijke oplossingen.
Dit zijn lang niet altijd verzekeringen, maar kunnen
bijvoorbeeld ook preventieve maatregelen zijn.

Vul op de volgende pagina voor uw
drie belangrijkste verzekeringen de
Zicht clausulecheck in.
Heeft u niet bij alle clausules een
duidelijke ja? Neem dan contact met
ons op! De kans is nu namelijk groot
dat uw verzekeringen geen of een
beperkte waarde hebben.
En daar heeft u de verzekering niet voor
afgesloten. Onze risicoadviseurs helpen
u graag met het inzichtelijk maken of u
uw bedrijfsvoering voldoende heeft
afgestemd op uw verzekering.

Heeft u uw bedrijfsvoering aangepast aan de verzekeringsclausules? Doe de Zicht clausulecheck!
Verzekering 1
Verzekering
Maatschappij
Polisnummer
Ik voldoe aan deze clausule:
ja

nee

geen idee
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Clausule
Clausule
Ruimte voor eventuele opmerkingen
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Ik voldoe aan deze clausule:
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geen idee
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Ruimte voor eventuele opmerkingen

Verzekering 3
Verzekering
Maatschappij
Polisnummer
Ik voldoe aan deze clausule:
ja

Clausule
Clausule
Clausule
Ruimte voor eventuele opmerkingen
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geen idee

Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 450 deskundige
medewerkers u graag.
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