Productaanvraag gebouwen
inventaris- en goederenverzekering
en bedrijfsschadeverzekering
Dit vormt één geheel met de uitgebrachte offerte, de aanvraag van bedrijfsgegevens en de slotverklaring.

Algemene gegevens
Risicoadres (wanneer afwijkend van postadres)
Postcode		 Woonplaats

Dekking
□ Uitgebreide dekking		

□ Plotselinge onvoorziene gebeurtenis (standaard bij bedrijfszekerheidspakket)

Overige gegevens risicoadres
Bouwjaar van het gebouw?
Hoe is de onderhoudstoestand?			

□ Goed		

□ Matig		

□ Slecht

Bestemming van het gebouw?			
□ Woon/winkelpand in
						□ Kantoorpand
						□ Anders, namelijk
Wordt het pand bewoond en hoe?		

□ Ja, bewoond		
□ Ja, (kamer)verhuur

□ Nee, tijdelijk onbewoond
□ Nee, staat leeg

Bouwaard en dakbedekking?			
□ Steen/hard
						□ Anders, namelijk
Verdiepingsvloeren				□ Steen			

□ Hout

Ligging						□ Dorpskern		
						□ Industrieterrein
□ Anders, namelijk

□ Buitenwijk
□ Stadscentrum

Gelegen in een overdekt winkelcentrum?		

□ Nee

□ Ja

Gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw?		

□ Nee

□ Ja

Is het gebouw voorzien van inbraakbeveiliging? □ Nee

□ Ja
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Zo ja, welke (CCV/BORG)?			
□ Klasse 1		
						□ Klasse 3		
Is het gebouw voorzien van brandbeveiliging?

□ Nee

□ Klasse 2
□ Klasse 4

□ Ja

Zo ja, welke?					□ Blusapparaten		
						□ Anders, namelijk
Aantal
		
Soort
Is hiervoor een onderhoudscontract
afgesloten met minimaal één controle per jaar?

□ Nee

□ Ja

Is er inductiebeveiliging aanwezig?		

□ Nee

□ Ja

□ Slanghaspels

Zo ja, welke?					□ Potentiaal vereffeningsrail
						□ Anders, namelijk
In het geval van inventaris/goederen;
Is er sprake van opslag? 				
Zo ja, welke zaken betreft het?

□ Nee

□ Overspanningsbeveiliging

□ Ja

Op welke wijze vindt de opslag plaats?

Transport en verblijf elders van elektronica (van toepassing op de Bedrijfszekerheidsdekking)
Welk dekkingsgebied wenst u te verzekeren?
□ Nederland
□ Europa
□ Wereld
Uitkeringstermijn voor bedrijfsschade, reconstructie en extra kosten
De verzekerde uitkeringstermijn voor deze onderdelen is standaard gesteld op 52 achtereenvolgende weken.
Als een andere uitkeringstermijn gewenst is, kunt u dit aanvragen.
□ 13 weken

□ 26 weken

□ 39 weken

□ 52 weken

□

weken

Glasverzekering (bij Verenigingen van Eigenaren)
Is er glas aanwezig in windschermen en/of terreinafscheiding?
□ Nee □ Ja, aantal
In hoeverre is het glas lastig te vervangen, zijn daar bijvoorbeeld hoogwerkers of speciale kranen voor nodig?
□ Nee □ Ja, omdat
Wilt u glas in bijbehorende woonappartementen meeverzekeren?
□ Nee □ Ja
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