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Met de BedrijfsRisicoVerkenner
uw verzekerbare risico's op orde
Dit rapport stellen we met zorg voor u op. Op de volgende bladzijden leest u wat wij in het gesprek met u over
uw verzekerbare risico's hebben besproken. Ons doel hierbij is dat we u helpen met het maken van bewuste
keuzes.
Het rapport is verdeeld in een aantal onderwerpen:
•
•
•
•

Een samenvatting
Een overzicht van de actiepunten (voor u en voor Zicht)
Een overzicht van de verzekerde risico's
Een uitleg per risico

De iconen bij de risico's hebben verschillende kleuren. Hieronder staat wat deze kleuren betekenen.
Risicokleur Toelichting
Dit risico is goed afgedekt.
U heeft het risico beperkt door een verzekering af te sluiten. Of u heeft bewust gekozen om
het risico te accepteren. Als er in het laatste geval iets gebeurt, dan weet u dat u de
financiële consequenties zelf kunt dragen. Bijvoorbeeld doordat u structureel voldoende
geld beschikbaar heeft.
Dit risico is een belangrijk aandachtspunt!
Bij rood geven wij u altijd het advies om passende (preventieve) maatregelen te nemen of
om het risico te beperken door een verzekering af te sluiten.
Dit risico is verzekerd via Zicht.
Of deze verzekering nog steeds past bij uw wensen en situatie hebben we niet meegenomen
in dit rapport. Wilt u wel een beoordeling van dit risico? Dan schakelen wij onze
gespecialiseerde adviseurs in.
Dit risico is op dit moment niet via Zicht verzekerd.
Daarom kunnen wij niet beoordelen of dit risico past bij uw wensen en situatie.

Dit risico is voor u niet van toepassing.
We hebben dit samen vastgesteld.

We hebben dit risico niet met u besproken.
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Samenvatting
Ons gesprek

<de adviseur typt hier de onderwerpen die algemeen tijdens het gesprek zijn besproken>

Conclusies

Op het blad 'Uw bedrijfsrisico’s' is met stoplichtkleuren de stand van zaken van uw risico’s op dit moment
aangegeven.

Samenvatting actiepunten

Op de volgende bladzijde staat een samenvatting van alle actiepunten. Hier ziet u in één oogopslag uw en
onze actiepunten. De actiepunten van Zicht hebben wij direct opgepakt en uitgezet.

Vervolgafspraken
Dit rapport stellen wij eenmaal per 2 jaar voor u op.
Een terugkoppeling op onze actiepunten ontvangt u binnen 2 weken.

Zicht preventieservice

Verzekeren is niet altijd de beste oplossing. Soms is het verstandiger om een risico te vermijden of te
verminderen door het nemen van preventiemaatregelen. Maar waar kunt u dat regelen? Via
www.zichtpreventieservice.nl kunt u tegen speciaal tarief bij landelijk opererende partijen terecht voor
verschillende preventieve maatregelen.

Hoe nu verder?

Om onze dienstverlening aan u goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat u ons informeert over alle
belangrijke zaken. We verwachten in elk geval van u dat u ons op tijd de juiste informatie verstrekt. Ons
rapport is namelijk gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Omdat ons rapport over uw huidige
bedrijfssituatie gaat, is het daarbij van belang dat u ons daarna blijft informeren over belangrijke zaken,
zoals wijzigingen in uw bedrijfssituatie. Wij kunnen dan samen met u beoordelen of dit gevolgen heeft voor
uw verzekerde of verzekerbare bedrijfsrisico’s. Daarnaast vragen wij u de gegevens uit de ontvangen stukken
te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Als blijkt dat u ons te laat, onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd, is dat uw verantwoordelijkheid en kunt u
ons niet aanspreken voor de (nadelige) gevolgen daarvan.

Vragen?

Aan de kwaliteit van dit rapport hebben wij optimale zorg besteed. Heeft u vragen, klachten of complimenten?
Laat het ons weten.
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs
Zakelijk risico adviseur

Adviseur binnendienst

Bijlagen bij dit rapport
Contactkaart
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De actiepunten

Hieronder staat een overzicht met uw en onze actiepunten. Ze zijn gesplitst in algemeen en per risico. Met dit
overzicht heeft u in één oogopslag een beeld van de actiepunten.
Algemeen

Actiepunt ligt bij u

Algemeen

❏ U leest hier wat uw algemene
actiepunten uit het gesprek zijn.

Algemeen

❏ U leest hier wat onze algemene
actiepunten uit het gesprek zijn.

Risico

Actiepunt ligt bij u

Inventaris / goederen

❏ U leest hier wat uw actiepunten zijn
per risico.

Inventaris / goederen
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Actiepunt ligt bij Zicht

Actiepunt ligt bij Zicht

❏ U leest hier wat de actiepunten van
Zicht zijn per risico.
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Overzicht verzekerde risico's
Hieronder ziet u in één overzicht de verzekerbare risico's en de mate waarin de verzekering van dit
risico aansluit bij uw huidige bedrijfssituatie.

In en om het gebouw

Pand

Inventaris / goederen

Uitval apparatuur

Computers / electronica

Goederen die vervoerd
worden

Werkmaterieel

Reconstructiekosten
gegevens / systemen /
administratie

Verlies / diefstal contant
geld

Bedrijf

Transport en motorrijtuigen

Eigen voertuigen

Voertuigen van derden

Inkomens- en vermogensbescherming

Bedrijfsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Goed werkgeverschap

Bestuurdersaansprakelijkheid

Computercriminaliteit

Juridische geschillen

Debiteuren

Bedrijfsschade

Zakenreizen

Installatie-, montage- of
bouwwerkzaamheden

Milieuschade
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Personeel

Ziekte en verzuim

Tijdelijke
arbeidsongeschiktheid

Langdurige
arbeidsongeschiktheid

Financiering ZW en
WGA

Ongevallen

Medische kosten

Pensioen

Pensioen voor
werknemers

In en om de woning

Woonhuis

Inboedel

Kostbaarheden

Rechtsbijstand
particulier

Reis/ recreatie

Uzelf

Motorrijtuigen

Motorvoertuigen

Gezin en recreatie

Aansprakelijk
particulier

Persoonlijke financiële situatie

Arbeidsongeschiktheid
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Uzelf

Overige risico's

Overige
schadeverzekeringen
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Overige
levensverzekeringen

Overige financiële
producten
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Uw risico's
In en om het gebouw

Schade aan inventaris / goederen
Niet alleen een inbraak kan zorgen voor forse schade. Ook door brand- en
waterschade kan een groot deel van de inventaris of opgeslagen voorraad verloren
gaan of beschadigd raken.

Onder dit risico hebben wij geen verzekeringen geadministreerd

Onze afspraken met u
Hier leest u wat u met onze adviseur over dit risico hebt besproken. Bij een verzekerd risico wordt
gesproken over bijvoorbeeld de hoedanigheid/ bestemming, verzekerd bedrag, dekking/ voorwaarden en
clausules.
Ook bespreekt de adviseur de gevolgen van dit risico voor uw bedrijfscontinuïteit. En wat u kunt doen om
de gevolgen te voorkomen, te beperken of bijvoorbeeld te verzekeren.
Op basis van de besproken zaken geven wij het risico een kleur. Zodat u in een oogopslag ziet hoe wij dit
risico vanuit onze expertise beoordelen.
Actiepunt ligt bij u:
❏ U leest hier wat uw actiepunten zijn per risico.
Actiepunt ligt bij Zicht:
❏ U leest hier wat de actiepunten van Zicht zijn per risico.
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