Doelgroepomschrijving

Zakelijke schadeverzekeringen

Soort verzekering
VZ OP Aansprakelijkheid 2012

Doelgroepomschrijving
Dit product is bedoeld voor (rechts)personen met personeel (verenigingen met leden)
die in Nederland zijn gevestigd. Zij willen hun vermogen beschermen tegen de
financiële gevolgen van onverwachte schade van derden of van hun personeel (of
leden) waarvoor zij aansprakelijk zijn. Deze aansprakelijkheid houdt verband met de
bedrijfsactiviteiten die worden verzekerd. Met schade bedoelen wij schade aan zaken
en schade aan personen.

VZ OP Bedrijfsschade 2012

De bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven die hun bedrijf willen
beschermen voor het financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die leidt tot
afname van de bruto winst.

VZ OP Brandverz. combinatie 2013

In deze verzekering kan zowel een dekking voor het gebouw, de invertaris/goederen
en de bedrijfsschade opgenomen worden. Zie de doelgroepomschrijvingen van deze
producten voor de omschrijving van de doelgroep.

VZ OP Comp./electronica pakket 2012

De computer‐, elektronica verzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die
zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die apparatuur op
het risicoadres of uit te breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland‐ of
werelddekking.
De computer‐, elektronica verzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die
zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die apparatuur op
het risicoadres of uit te breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland‐ of
werelddekking.
De eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun
handelsgoederen en gereedschappen zelf vervoeren in hun eigen vervoermiddelen en
zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen.

VZ OP Comp./electronica spec. 2012

VZ OP Eigen vervoer 2012

VZ OP Elekt. Specificatieloos 2012

De computer‐, elektronica verzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die
zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die apparatuur op
het risicoadres of uit te breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland‐ of
werelddekking.

VZ OP Gebouw 2012

De gebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een gebouw
in Nederland bezitten of natuurlijke personen die een gebouw bezitten en het
gebruiken voor een zakelijk doel en die zich willen verzekeren voor het financiële
risico van schade aan dat gebouw.

VZ OP Geld/fraude 2012

Deze verzekering is bedoeld voor (rechts-)personen die de financiële gevolgen van
schade en verlies van geld en geldswaardig papier door bepaalde oorzaken niet
volledig zelf willen dragen. Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet of minder
geschikt voor (rechts-)personen die geen of weinig contant geld of geldswaardig
papier gebruiken. Tevens is deze verzekering is bedoeld voor (rechts-)personen die
de financiële gevolgen van schade door bepaalde vormen van fraude door het
personeel of anderen niet volledig zelf willen dragen.
Deze verzekering is bedoeld voor (rechts-)personen die de financiële gevolgen van
schade en verlies van geld en geldswaardig papier door bepaalde oorzaken niet
volledig zelf willen dragen. Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet of minder
geschikt voor (rechts-)personen die geen of weinig contant geld of geldswaardig
papier gebruiken. Tevens is deze verzekering is bedoeld voor (rechts-)personen die
de financiële gevolgen van schade door bepaalde vormen van fraude door het
personeel of anderen niet volledig zelf willen dragen.

VZ OP Geld-enFraudeverz. maatw.2012

VZ OP Inventaris/goederen 2012

De inventaris en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die
zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan hun inventaris en
handelsgoederen en grond‐ en hulpstoffen

VZ OP Land-/Werkmaterieel 2012

De land-/werkmaterieelverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die
landmaterieel bezitten, zoals aanhangers, tractoren en graafmachines en zich willen
verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat landmaterieel. En voor het
financiële risico van schade die met zelfrijdend landmaterieel aan anderen wordt
toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WAverzekering is wettelijk verplicht als met het landmaterieel op de openbare weg wordt
gereden.

VZ OP Ongevallen collectief 2012

Dit product is bedoeld voor (rechts-)personen met werknemers, stagiaires,
oproepkrachten, uitzendkrachten, vennoten, maten, directeur-grootaandeelhouders,
vrijwilligers of leden die in Nederland zijn gevestigd. Zij willen de financiële gevolgen
van blijvende invaliditeit van deze personen en eventueel zichzelf als gevolg van een
ongeval (tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of 24 uur per dag) beperken.
Zij willen dat deze personen en/of eventueel zijzelf een eenmalige uitkering
ontvangen bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
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Zakelijke schadeverzekeringen

Soort verzekering
VZ OP Ongevallen pakket 2012

Doelgroepomschrijving
Dit product is bedoeld voor (rechts-)personen met werknemers, stagiaires,
oproepkrachten, uitzendkrachten, vennoten, maten, directeur-grootaandeelhouders,
vrijwilligers of leden die in Nederland zijn gevestigd. Zij willen de financiële gevolgen
van blijvende invaliditeit van deze personen en eventueel zichzelf als gevolg van een
ongeval (tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of 24 uur per dag) beperken.
Zij willen dat deze personen en/of eventueel zijzelf een eenmalige uitkering
ontvangen bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

VZ OP Wegam 2012

Dit product is bedoeld voor (rechts)personen waarvan hun werknemers of hun andere
ondergeschikten of niet-ondergeschikten een motorrijtuig besturen of hiervan in- of
opzittende zijn tijdens hun werkzaamheden voor de (rechts)persoon. Zij willen hun
vermogen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun aansprakelijkheid voor
een schade van deze personen in verband hiermee.

VZ OP Werknemersschade 2012

Dit product is bedoeld voor (rechts)personen die hun aansprakelijkheid als werkgever
op basis van artikel 7:611 BW (en waarvoor zij niet aansprakelijk zijn op basis van
artikel 7:658 BW) willen verzekeren. Zij willen hun vermogen beschermen tegen de
financiële gevolgen van een zuivere vermogensschade van werknemers of andere
ondergeschikten die het gevolg is van het niet nakomen van hun zorgplicht als
werkgever.
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