Dienstverlening zakelijk
De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Gelukkig
ondernemen
Gelukkig ondernemen is ondernemen op uw unieke manier.
We zijn benieuwd naar dat verhaal.
Bent u een starter, een familiebedrijf
of een internationaal bedrijf?
En wat zijn uw plannen en unieke
aanpak? Welke manier dit ook is,
u heeft hier uw eigen ideeën bij.
Maar wat we in ieder geval weten,
is dat er bij ondernemen ook altijd
zaken geregeld moeten worden.
Zakelijke verzekeringen of een
pensioen bijvoorbeeld.
En die moeten precies passen
bij uw invulling van gelukkig
ondernemen. Daar helpen we
heel graag bij, want wij weten
toevallig alles van bedrijfsrisico’s
en oplossingen. Dat is gelukkig
geregeld bij Zicht!
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Wat kan Zicht
voor u betekenen?

‘t Geluk kun je een handje helpen.
Bijvoorbeeld door goed vooruit
te kijken. Maar ook door na te
denken over oplossingen voor
morgen of als u straks niet meer
werkt. Of door uw risico’s in kaart
te brengen. Wij kunnen u hierbij
helpen.
Onze medewerkers zijn adviseur
op het gebied van financiële
dienstverlening. Samen met u

Zicht heeft jarenlange ervaring in het
risico- en verzekeringsvak. Het maakt
hierbij niet uit in welke branche u
werkzaam bent. In de loop van de
tijd heeft een aantal adviseurs extra
ervaring opgedaan in bijvoorbeeld
horeca, vastgoed, ICT, binnenvaart,
kinderdagverblijven, automotive,
transport en medische beroepen.
Maar we hebben ook specialisten in
huis die alle diploma’s hebben op het
gebied van pensioen, inkomen en
hypotheken.

maken we een inventarisatie van
de risico’s waar u zakelijk of privé
mee te maken heeft.
We adviseren u graag persoonlijk.
Zeker als het gaat om complexe
zaken als bedrijfsrisico’s, inkomenszekerheid, pensioen en hypotheek.
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Hoe werken wij?

1

U heeft met ons een afspraak gemaakt om
samen naar uw bedrijfsrisico’s te kijken.
Bijvoorbeeld door te controleren of de huidige
verzekerde risico’s nog bij uw bedrijfssituatie

Om te bepalen of u uw (verzekerbare)
risico’s daadwerkelijk gelukkig geregeld
heeft, kunnen we verschillende
werkzaamheden voor u uitvoeren.
U bepaalt zelf welke dat zijn.

passen, of er nieuwe risico’s verzekerd moeten
worden of voor een second opinion.
Transparantie staat in onze dienstverlening
met u centraal. Daarom geven we duidelijk
aan wat onze dienstverlening kost.
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Bemiddelen
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Vergelijken

u en eventueel een kennismaking met uw
bedrijf. De verzamelde gegevens vormen de

Oriënteren

Beheren

De inventarisatie bestaat uit een gesprek met

basis voor onze dienstverlening. Hierbij maken

Inventariseren
en analyseren

we natuurlijk ook gebruik van onze kennis van
uw branche en actuele marktontwikkelingen.

3
Adviseren
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De analyse en het advies worden persoonlijk
toegelicht. Hoe kunt u in de toekomst het
beste met de risico’s omgaan?
Welke maatregelen kunt u nemen om risico’s
te voorkomen, verminderen of verzekeren?
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MijnZicht
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Als u zich tegen de gevolgen van bepaalde
risico’s wilt verzekeren, bieden we u hulp bij
het kiezen van een product dat aansluit bij
uw situatie. We geven aan welke oplossing,
bij welke aanbieder en tegen welke
voorwaarden volgens ons aansluit bij uw
wensen en mogelijkheden.
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Ook het afsluiten van het geadviseerde
product kunnen we voor u regelen.
Daarbij controleren we of de door de
aanbieder afgeleverde documenten correct
zijn.
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U kunt uw financiële producten
bekijken en wijzigen op
www.zichtadviseurs.nl/mijnzicht
MijnZicht is een beveiligde online
omgeving waar u uw verzekeringen en
uw andere financiële producten ziet.
U kunt hier online wijzigingen en
schades doorgeven. Maar u ziet ook
betaalde en niet betaalde premies en
de antwoorden op veel gestelde
vragen.

Het advies dat we opstellen is altijd gebaseerd
op uw situatie op dat moment. Periodieke
controle is van belang om te weten of de
productkeuze op een ander moment nog

Met MijnZicht heeft u altijd inzage in
de details van uw financiële producten.
Op het tijdstip dat u dat wenst!
Dit is een eerste stap. Wij werken er
hard aan om u in de toekomst nog
meer service te bieden via MijnZicht.
We houden u op de hoogte van de
nieuwe mogelijkheden.

aansluit bij uw situatie. Dit noemen we actief
relatiebeheer.
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Wat kunt u van ons verwachten?
Geen enkele organisatie is hetzelfde. Daarom is onze manier van werken ook afhankelijk
van uw organisatie en uw wensen. Daarbij is de omvang van uw bedrijf één van de criteria.
Advies bij organisaties met maximaal
5 medewerkers

Advies bij meer dan 5 medewerkers

Bent u ZZP’er of een bedrijf, vereniging of stichting met

bedrijf, vereniging of stichting en/of er zijn bijzondere

maximaal 5 werknemers? En zijn er (bijna) geen bijzondere

risico’s van toepassing, dan vinden wij het belangrijk

risico’s van toepassing? Dan geven we u eigentijds

om uw bedrijf met onze eigen ogen te zien. U krijgt

advies.

dan persoonlijk advies.

Eigentijds advies is een nieuwe manier van adviseren.

Bij persoonlijk advies:

• Dit advies vindt online plaats.

• komt onze adviseur en/of specialist naar uw bedrijf toe

• Door middel van een beveiligde omgeving ziet u
uw adviseur en alle te bespreken documenten.
• Via de telefoon en eventueel de webcam heeft u
tegelijkertijd contact met uw adviseur.
• Uw adviseur bespreekt de verzekerbare risico’s
met u. Bij de verzekerde risico’s wordt gekeken

Als er meer dan 5 personen werkzaam zijn bij uw

voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door
uw bedrijf. Zo kunnen we echt snappen wat u doet!
• maken we samen een analyse van verschillende
documenten, zoals de verzekeringen die u al heeft,
en nemen we uw bedrijfsproces door.
• bespreken we uw verzekerbare risico’s en de mate

naar de objecten, de clausules op de polis en hoe

waarin ze nog bij uw bedrijfssituatie passen.

uw verzekeringspakket optimaler kan.

Dit doen we door ze te verdelen in overzichtelijke

• Per risico spreken we duidelijk af welke vervolgactie
nodig is en wie welke actie onderneemt.
• U ontvangt een overzichtelijk rapport waarin alles
wat besproken is weergegeven wordt.

risicocategorieën.
• spreken we per risico duidelijk af welke vervolgactie
nodig is en wie welke actie onderneemt.
• ontvangt u tenslotte van ons het rapport BedrijfsRisicoVerkenner. Zo houdt u inzicht in de verzekerbare
risico’s en de manier waarop deze verzekerd zijn.
En u ziet direct de risico’s die extra aandacht vragen.
Ook vindt u in het rapport de gemaakte afspraken.
Natuurlijk zijn de adviseurs van Zicht er ook voor groot
zakelijke klanten. Met onze specifieke tooling brengen wij
uw risico’s in kaart. U krijgt nooit een standaardoplossing,
maar een voor uw bedrijf passende oplossing. Dit is dus
altijd maatwerk.

Ons uitgangspunt: verzekeren is niet altijd de beste
oplossing. Soms is het verstandiger om een risico te
vermijden of te verminderen. Wij kijken hier bewust
naar en adviseren u hierover.
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Bij contact met de adviseurs van
Zicht kunt u rekenen op:
1. persoonlijke aandacht; er staat
een vast team met specialisten
voor u klaar.
2. deskundig advies; u krijgt advies
dat aansluit bij de wensen,
behoeften en grootte van uw
organisatie.
3. actief relatiebeheer; wij zijn
actief op de momenten dat
het voor u belangrijk is.

Actief relatiebeheer
Wij zijn actief op de momenten dat het voor u
belangrijk is. Dit is tijdens ons periodiek overleg,
maar ook bij wijzigingen van de overheid of de
verzekeringsmaatschappij. Zo weet u zeker dat
het goed geregeld is én blijft.
Graag bouwen we een lange termijnrelatie met u op.
Ons advies is een momentopname. Verandert uw
persoonlijke of financiële situatie in de loop van de tijd?
Bijvoorbeeld omdat u extra personeel aanneemt, een
nieuwe machine koopt of gaat verbouwen?
Geef dit dan aan ons door. We overleggen dan de
gevolgen met u. Vervolgens zorgen we ervoor dat uw
verzekeringen en financiële producten bij u en uw
situatie blijven passen. Blijkt bij schade namelijk
achteraf dat uw informatie onjuist of onvolledig is,
dan kan het zijn dat de verzekeringsmaatschappij uw
schade niet (helemaal) vergoedt.
Als u dan toch schade heeft, dan zit u waarschijnlijk
al helemaal niet te wachten op alle rompslomp die
een schade met zich mee brengt. Ons team met
schadebehandelaars streeft er naar uw schade zo snel
en zo goed mogelijk met u te regelen. Zonder allerlei
paperassen. Als u ons belt, dan stellen we in de meeste
gevallen direct telefonisch een schadebedrag vast.
Ook kunt u uw schade via een schadeformulier op onze
website of via MijnZicht melden.
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Uw risico’s in beeld
Of u nu vragen heeft over uw bedrijfsrisico’s,
uw personeel of voor uzelf als ondernemer;
de adviseurs van Zicht kunnen u helpen.
Daarbij maakt het niet uit in welke branche
u werkzaam bent, of dat u een ZZP’er bent
of juist een grotere partij in de markt.

Zicht is anders dan andere tussenpersonen! Wij benaderen uw bedrijf namelijk niet vanuit verzekeringen.
Onze risicoadviseurs kijken naar de verzekerbare risico’s die u loopt.

Uw bedrijf

Uw personeel

U als ondernemer

Veel

• Schade aan gebouwen

• Arbeidsongeschiktheid

• Arbeidsongeschiktheid

voorkomende

• Schade aan goederen

• Oudedagvoorziening

• Oudedagvoorziening

• WGA eigen

• Overlijden

risico’s

en inventaris
• Vervoer van goederen
• Aansprakelijkheid
• Cyber en data

Advies

risicodragerschap
• Letsel of schade door
ongevallen

• BedrijfsRisicoScan

• Pensioenadvies

• Financieel advies

• BedrijfsRisicoVerkenner

• Inkomenadvies

• Productadvies

• Werknemers-communicatie
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Beheer

Periodiek controle moment

Schade

Een team met schadebehandelaars staat voor u klaar

BedrijfsRisicoScan

BedrijfsRisicoVerkenner

Een organisatie van maximaal 5 medewerkers en

Heeft u een bedrijf van meer dan 5 medewerkers

standaardrisico’s geven wij eigentijds advies met

en/of bijzondere risico’s, dan voeren we een

behulp van onze BedrijfsRisicoScan (BRS). Hierbij

BedrijfsRisicoVerkenner voor u uit. We bespreken

controleren wij of de huidige verzekerde risico’s nog

uw verzekerbare risico’s en de mate waarin ze nog

bij uw situatie passen. Er wordt gekeken naar de

bij uw bedrijfssituatie passen. Dit doen we door ze

objecten, de clausules op de verzekeringspolis en hoe

te verdelen in overzichtelijke risico-categorieën.

uw verzekeringspakket optimaler kan. Daarnaast kijken

Per categorie bespreken we:

we of nieuwe risico’s verzekerd moeten worden.

• de verzekerde objecten

Natuurlijk bekijken we ook of er verzekeringen

• de clausules op de verzekeringspolissen

overbodig zijn en dus kunnen worden beëindigd.

• hoe uw verzekeringspakket optimaler kan
• of nieuwe of veranderde risico’s verzekerd moeten

We vergelijken uw situatie met de standaardrisico’s
die andere organisaties in uw branche veel voorkomen.

worden
• of er verzekeringen beëindigd kunnen worden

Dit nemen wij vervolgens online met u door. Na afloop
van ons gesprek ontvangt u digitaal het BRS-rapport.

Per risico spreken we duidelijk af welke vervolgactie

Zo houdt u inzicht in de verzekerbare risico’s en de

nodig is en wie welke actie onderneemt. Tenslotte

manier waarop deze voor u verzekerd zijn. Ook weet

ontvangt u van ons het rapport BedrijfsRisicoVerkenner

u precies welk risico’s extra aandacht vragen.

(BRV). Zo houdt u inzicht in de verzekerbare risico’s en
de manier waarop deze zijn verzekerd. En ziet u direct
de risico’s die extra aandacht vragen. Ook vindt u in
het rapport de gemaakte afspraken.
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Advies over pensioen

Advies over inkomen

Wat kunt u doen om medewerkers

Gezonde werknemers en zieke werknemers. U heeft er altijd mee te maken.

te binden en te boeien?

Wat moet u allemaal doen in het kader van re-integratie (Wet Poortwachter)?

Welke verplichtingen heeft u als

Hoe blijft uw personeel vitaal? En neemt u dit risico in zijn geheel of gedeeltelijk

werkgever? Waar kunnen uw

als eigen risico? Laat u adviseren door onze inkomenspecialisten, zij hebben

werknemers op rekenen?

antwoord op al uw vragen!

Uit welke onderdelen bestaat een
pensioenregeling? Hoe houdt u de

Werknemerscommunicatie

kosten in de hand? Wat wilt u uw

Hoe legt u uw werknemers uit wat de pensioenregeling inhoudt? Wij doen

werknemers bieden? Uw bedrijf

onze uiterste best om de pensioenregeling begrijpelijk te maken. Wij weten

verandert, hoe laat u uw pensioen-

dat uw werknemers pensioen vaak een ingewikkeld onderwerp vinden.

regeling mee veranderen?

Goede communicatie over de pensioenregeling draagt veel bij aan de

Hoe heeft u de wettelijk verplichte

tevredenheid van uw werknemers.

communicatie ingeregeld?

Financieel advies
U wilt al deze zaken goed geregeld

U moet er niet aan denken, maar wat gebeurt er met uw inkomen als u

hebben. Zodat pensioen ook echt

arbeidsongeschikt wordt? U uw bedrijf moet beëindigen of erger nog, u op

die arbeidsvoorwaarde is die waarde

jonge leeftijd overlijdt? Wat zijn de gevolgen voor uzelf, uw partner en/of

toevoegt voor uw bedrijf en uw

kinderen? De specialisten van Zicht kunnen dit voor u inzichtelijk maken en

medewerkers. Onze adviseur helpt

de mogelijke oplossingen schetsen. Met die inzichten kunt u bewuste en

u door uw vragen centraal te stellen

passende keuzes maken.

en hierop onze dienstverlening aan
te passen

Uiteraard ontvangen
wij een vergoeding
voor onze dienstverlening. De vorm
en de hoogte van
deze vergoeding
is afhankelijk van
uw vraag.
In onze informatiebrochure en op onze
tariefkaarten staat dit
verder uitgelegd.
Ook kan uw adviseur
u hier duidelijkheid
over geven.
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Extra informatie
voor u om te
lezen
Wij doen het graag en goed!
Samen met een groot team
van specialisten gaan we samen
met u iedere uitdaging aan.
U kunt ons bereiken op:
073 - 548 55 00
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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 500 deskundige
medewerkers u graag.
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