Het Zicht ondernemerspakket
In één keer verzekerd tegen nagenoeg alle risico’s

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Veel ondernemers raken teleurgesteld over hun verzekering als bij schade blijkt
dat er net in dat specifieke geval geen dekking op de verzekering is. Door onze
ruime ervaring in de afhandeling van schades kennen wij deze veelvoorkomende
hiaten als geen ander. Deze praktische ervaring hebben we gecombineerd met
onze specialistische verzekeringskennis. We hebben een pakket aan verzekeringen
ontwikkeld met juist wel die dekkingen die mogelijk in andere pakketten ontbreken
en die kunnen zorgen voor ergernis bij schade.
Ons Zicht ondernemerspakket is een van de meest complete verzekeringen
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Bovendien houden we belangrijke ontwikkelingen in de markt en in uw
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branche altijd scherp voor u in de gaten. Zo hebben wij gemerkt dat
sommige schades tegenwoordig regelmatig voorkomen, maar niet of
onvoldoende gedekt worden door bestaande verzekeringen. Bij ons kunt u
er op rekenen dat we onze verzekeringsproducten voortdurend aanpassen
om up-to-date te blijven.

Schadebehandeling
Heeft u schade? Erg vervelend. We helpen u om snel alles te regelen.
U kunt uw schade op verschillende manieren melden:
• Telefonisch. Het telefoonnummer voor het melden van schade vindt u bij
de contactgegevens op onze site.
• Via het schademeldformulier op www.zichtadviseurs.nl/schade.
• Via uw digitale klantmap ‘MijnZicht’.
• Via de mobiele site op uw smartphone. Hier kunt u eenvoudig
een schadeformulier invullen of contact zoeken met één van onze
kantoren. Buiten kantooruren wordt u voor dringende schadegevallen
doorgeschakeld naar onze antwoordservice.

De verschillende verzekeringen hebben we onderverdeeld in verschillende risicogebieden.

In en om het gebouw

Transport- en motorrijtuigen

• Gebouwenverzekering

• Personenautoverzekering

• Inventaris- en goederenverzekering

• Bestelautoverzekering

• Elektronicaverzekering

• Vrachtwagenverzekering

• Geldverzekering

• Eigen vervoerverzekering

• Fraudeverzekering

• Goederen plus polis

• Bedrijfsschadeverzekering

• Landbouw- en werkmaterieelverzekering

U kunt de basisverzekering uitbreiden zodat u

Om uw transport- en motorrijtuigen kunt u de

ook dekking heeft bij:

volgende extra dekkingen afsluiten:

ü schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

ü 3 jaar nieuwwaarderegeling.

ü vervanging van sloten en verwijderen van graffiti.

ü Aanschafwaarderegeling.

ü schade aan inventaris/goederen buiten het gebouw.

ü Bij meerdere objecten collectiviteitskorting.
ü Eigen gebrek bij werkmaterieel tot 7 jaar.

Daarnaast heeft u garantie tegen onderverzekering

ü Uitbreiding schade aan werkmaterieel door graffiti.

na een kosteloze waardebepaling.
Bij de goederen plus polis is uw transport standaard
al tot 1 miljoen per transport verzekerd.

Inkomens- en vermogensbescherming
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Werknemersschadeverzekering
• Rechtsbijstandverzekering
• Wegam-plusverzekering
• Collectieve ongevallenverzekering
• Milieuschadeverzekering
• Zakenreisverzekering

Goed om te weten
ü Goed werkgeverschap is standaard meeverzekerd
onder de AVB.
ü Uitgebreide dekking onder de schadeverzekering
voor werknemers.
ü Meeverzekeren van privé-reizen is mogelijk.

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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