
Voordeelpakket bedrijven
De zekerheid dat u verder kunt bij schade



Grip op uw bedrijfsrisico’s

Hoe ziet uw dag eruit als u het zonder computers moet doen? En hoe        
gaat uw bedrijf om met een grote schadeclaim? Het bedrijf is uw bron van 
inkomsten. Continuïteit staat voorop. U werkt zorgvuldig en treft waar mogelijk 
preventieve maatregelen. De resterende risico’s dekt u zo goed mogelijk af 
met een verzekering. Fortis ASR biedt u de zekerheid van een uitgebreide 
dekking en een snelle schadeafhandeling. Dat geeft ruimte om u te richten   
op zaken die echt belangrijk zijn: uw markt en uw klanten. Samen met de    
adviseur brengt u de risico’s van uw bedrijf in kaart. Welke maatregelen kunt   
u treffen, welke risico’s wilt u verzekeren en welke draagt u zelf? Uw tussen-
persoon stelt een verzekeringspakket samen dat past bij uw situatie. U bent 
verzekerd tegen een scherpe prijs. Alle zakelijke risico’s zijn in onderlinge     
samenhang afgedekt. Niets is dubbel verzekerd.
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Oplopend voordeel
De verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer 
rubrieken u opneemt in het voordeelpakket bedrijven, hoe 
hoger uw korting. Kiest u bijvoorbeeld uit twee rubrieken
een verzekering, dan krijgt u 3% korting op het totale 
 premiebedrag. Elke extra verzekering uit een andere rubriek 
levert u nog eens extra korting op: uw korting kan dus oplopen 
tot 12%. Uw adviseur kan u helpen de verzekeringen te kiezen 
die u voor uw onderneming nodig hebt. Bovendien betaalt u 
geen polis- of administratiekosten, ook niet wanneer u iets wilt 
wijzigen. En per maand betalen kost u ook niets extra. Om uw 
verzekeringspapieren overzichtelijk te bewaren ontvangt u bij 
het afsluiten een handige opbergmap cadeau. 

Aantal Korting

Een rubriek 0%

Twee rubrieken 3%

Drie rubrieken 6%

Vier rubrieken 9%

Vijf rubieken 12%

Hoe meer rubrieken u opneemt in uw Voordeelpakket 
 bedrijven, hoe hoger uw korting
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Voordeelpakket bedrijven

Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
• Bedrijfsgebouwenverzekering
• Inventaris- en goederenverzekering
• Extra kosten verzekering
• Reconstructiekostenverzekering
• Glasverzekering
• Elektronicaverzekering
• Computerverzekering
• Milieuschadeverzekering
Bedrijfsschade
• Bedrijfsschadeverzekering
Aansprakelijkheid
• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
• Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstand
• Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven
Vervoer (middelen en goederen)
• Bedrijfsautoverzekering
• Eigen vervoerverzekering
• Schadeverzekering voor bestuurder als werknemer
• Landmateriaalverzekering
Aanvullende verzekeringen (niet in pakket)
• Goederentransportverzekering
• Container-/opleggerverzekering
• Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
• Construction All Risks verzekering

Voordelen van verzekeren bij Fortis ASR
• Verzekeringen optimaal op elkaar afgestemd
• Uitgebreide risicoanalyse
• Snelle schadeafhandeling
•  Geen polis- en mutatiekosten
• Geen toeslag bij termijnbetaling 
• Aantrekkelijke pakketkorting tot maximaal 12%
•   Gratis waardevaststelling van gebouwen, inventaris,
 handelsgoederen, huurdersbelang en bedrijfsschade
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Gebouwen, bedrijfsmiddelen  
en milieuschade

Schade aan uw pand en inventaris kan onvoorziene gevolgen hebben       
voor uw bedrijf. Hoe afhankelijk bent u bijvoorbeeld van uw automatisering?  
Uw adviseur maakt een grondige risicoanalyse van uw bedrijf en bepaalt  
welke risico’s u kunt verkleinen met preventieve maatregelen tegen bijvoor-
beeld brand en inbraak. Vervolgens stelt hij een verzekeringspakket samen  
dat past bij uw bedrijf.

Bedrijfsgebouwenverzekering
Vergoedt: schade aan het bedrijfsgebouw als gevolg van 
brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. 
Jaarlijks worden het verzekerde bedrag en de premie  
aangepast op basis van de ontwikkeling van de bouwkosten. 
Gratis waardebepaling mogelijk: hiermee verzekert u zich van 
garantie tegen onderverzekering. U bent dus altijd goed  
verzekerd. 

Inventaris- en goederenverzekering
Vergoedt: schade aan goederen, inventaris, geld en  
waardepapier als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, 
storm, inbraak, aanrijding, wateroverlast, gewelddadige  
beroving en afpersing. U kunt zaken meeverzekeren die u 
voor eigen rekening aan het huurpand hebt laten aanbrengen, 
zoals een verwarmingsinstallatie.

Extra kosten verzekering
Vergoedt: extra kosten die u maakt om de normale  
bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten. 

Reconstructiekostenverzekering 
Vergoedt: de kosten van herstel van uw bedrijfsadministratie, 
kosten voor reconstructie van gegevens in geheugens van 
computers en andere elektronische informatiedragers. 

Glasverzekering
Vergoedt: breuk van ruiten, plaatsingskosten en nood- 
voorzieningen. Er is ook dekking voor schade aan glazen 
 vitrines en toonbanken en hardglazen deuren. Uw premie is 
afhankelijk van het aantal ruiten dat uw bedrijfspand telt.

Wat u zelf kunt doen
Bij brand kunt u zelf maatregelen nemen om de schade te beperken:
•  Pak bij een beginnende brand een brandblusser of branddeken om de brand in de kiem te smoren
•  Breng bij een gevorderde brand uzelf en anderen eerst in veiligheid
•  Zet geen brandbaar materiaal of afval tegen de gevel
•  Hang brandblussers duidelijk zichtbaar op nabij vluchtwegen en markeer de plaats
•  Zorg ervoor dat de blusmiddelen tenminste eenmaal per jaar worden gekeurd door een NCP erkend onderhoudsbedrijf
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Elektronicaverzekering
Vergoedt: schade door vrijwel alle oorzaken aan elektrische 
 apparaten en installaties. 
Extra optie: Dekkingsgebied uitbreiden tot Nederland- of 
werelddekking. 

Computerverzekering
Dekking conform elektronicaverzekering. De eerste drie jaar 
dekt de verzekering op basis van nieuwwaarde. U hebt geen 
specificatie nodig van verzekerde apparatuur. 
Extra opties: schade tijdens transport, reconstructiekosten, 
extra kosten en een extra kostendekking voor kosten die u 
maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen 
zetten.

Milieuschadeverzekering
Vergoedt: de saneringskosten na verontreiniging van bodem 
of water. Naast de eigen bedrijfslocatie zijn ook daaromheen 
liggende locaties meeverzekerd. 

Gratis waardevaststelling 
Fortis ASR biedt u een gratis waardevaststelling voor  
gebouwen, inventaris en roerende zaken. Voor gebouwen, 
huurdersbelang en inventaris krijgt u na deze waarde-
vaststelling garantie tegen onderverzekering. Voor handels-
goederen krijgt u 30% overdekking. Zo bent u altijd goed 
verzekerden heeft u er geen omkijken meer naar.
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Vervoer (middelen en goederen)

Mobiliteit is voor veel bedrijven belangrijk. Hier is meer voor nodig dan u  
wellicht verwacht. Bij mobiliteit hoort in elk geval een uitstekende verzekering. 
Niet alleen een autoverzekering maar ook een verzekering voor bijvoorbeeld 
uw kostbare lading of inzittenden kan van belang zijn. Om ervoor te zorgen 
dat u mobiel blijft, bieden wij een uitgebreid pakket. Met de verzekeringen van  
Fortis ASR op het gebied van vervoer en transport dekt u de financiële risico’s af. 

Bedrijfsautoverzekering
Vergoedt: schade aan uw personenauto’s, bestelauto’s 
en vrachtauto’s. 
Extra optie: voor tien of meer voertuigen is er de speciale 
Wagenparkverzekering.

Eigen vervoerverzekering
Vergoedt: schade door verlies of beschadiging van zaken 
die u zelf vervoert en schade als gevolg van een blokkade 
of het uitvallen van de koelinstallatie, opruimingskosten 
en imaginaire winst. Een tussentijdse uitbreiding van uw 
wagenpark tot en met vijf auto’s is automatisch mee-
verzekerd.

Schadeverzekering voor bestuurder als werknemer
Vergoedt: letsel- en zaakschade als gevolg van een 
verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000. 

Landmateriaalverzekering 
Vergoedt: schade aan het casco van uw materiaal. 
Fortis ASR biedt zowel WAM-dekking als een dekking voor 
het  zogeheten werkrisico. Bij de aansprakelijkheidsdekking 
is schade die uw landmateriaal toebrengt aan uw andere 
bezittingen gratis meeverzekerd tot een maximum van 
€ 125.000. 
Extra optie: meeverzekeren van eigen gebrek bij nieuw 
 aangeschafte objecten.
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Bedrijfsschade

Schade kan onvoorziene gevolgen hebben voor uw bedrijf. Welke gevolgen 
heeft de opgelopen schade voor de winst van de onderneming? De bedrijfs-
schadeverzekering zorgt voor de continuïteit van uw bedrijf.

Bedrijfsschadeverzekering
Vergoedt: de gederfde brutowinst als gevolg van gedekte 
schade. Er kan een speciale clausule worden opgenomen die 
het risico van onderverzekering beperkt. Aan de hand van een 
accountantsverklaring vindt aan het einde van het boekjaar 
de nacalculatie plaats. 
Extra optie: u verzekert de verwachte brutowinst over het 
 volgende jaar of de volgende twee jaren.

Goed verzekerd in vier stappen
In vier stappen bent u verzekerd van een passende dekking 
en een snelle en heldere schadeafhandeling:
1.  Risicoanalyse gevolgd door advies
2.  Maatwerkoplossing
3.  Begeleiding en advisering
4.  Snelle schadebehandeling



8

Aansprakelijkheid

U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf kan er altijd iets misgaan. 
Wanneer een consument vervolgens door uw product schade of hinder  
ondervindt, ontstaat er een geschil dat kan leiden tot een claim op uw  
bedrijfsvermogen. Een verzekeringspakket voor aansprakelijkheid zorgt       
dat u sterker staat.

 
Aansprakelijkheidsverzekering
Vergoedt: schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het 
beschadigen van andermans zaken en toebrengen van letsel, 
productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. 
Fortis ASR dekt in de meeste gevallen het zogeheten 
vóórrisico voor het ingaan van uw polis. Uw dekking wordt 
automatisch aangepast aan veranderingen in de rechtspraak. 
Extra optie: op verzoek kan het na-risico worden 
meeverzekerd.

Risicobeheer, een gezamenlijke inspanning
Risicobeheer gaat verder dan uw bedrijf zo goed mogelijk 
verzekeren tegen financiële risico’s. Risicobeheer draait 
om de balans tussen polis en preventie. Door preventieve 
maatregelen te treffen verlaagt u de schadekans én 
daarmee ook de premie die u betaalt. In sommige gevallen 
zal Fortis ASR een risico uitsluitend accepteren op voor-
waarde dat bepaalde preventieve maatregelen zijn getroffen.  
Uw adviseur vertelt u meer over de mogelijkheden.

Beroepsaansprakelijheidsverzekering
Vergoedt: schade als gevolg van beroepsfouten waaruit 
vermogensschade kan ontstaan. Ook fouten door een ander 
zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde 
werkzaam was.
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Rechtsbijstand

De samenleving verandert en het bedrijfsleven verandert mee. U hebt te   
maken met nieuwe bouw- en bestemmingsplannen en aangepaste milieu-    
eisen. U loopt steeds meer risico op geschillen. Een goede advocaat is onont-
beerlijk en de kosten voor juridische bijstand lopen aardig in de papieren. Het  
verzekeringspakket van Fortis ASR biedt dekking voor alle rechtsgeschillen.

Rechtsbijstandverzekering
Vergoedt: gespecialiseerd juridisch advies en deskundige 
 rechtshulpverlening door specialisten van DAS Rechtsbijstand. 
Tot maximaal € 50.000 worden proces- en gerechtskosten  
en kosten van deskundigen, experts en getuigen vergoed.
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Aanvullende Verzekeringen

U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf kan er altijd iets misgaan. 
Wanneer een consument vervolgens door uw product schade of hinder  
ondervindt, ontstaat er een geschil dat kan leiden tot een claim op uw  
bedrijfsvermogen. Een verzekeringspakket voor aansprakelijkheid zorgt       
dat u sterker staat.

Goederentransportverzekering
Vergoedt: schade door verlies of beschadiging van zaken die u 
hebt laten vervoeren, onafhankelijk of de vervoerder al dan niet 
aansprakelijk gesteld kan worden. Dat voorkomt onzekerheid, 
misverstanden en onnodige vertragingen. 

Container-/opleggerverzekering
Vergoedt: schade aan uw containers, trailers en opleggers 
en uw aansprakelijkheid volgens (huur)overeenkomst voor 
schade aan (gehuurde) containers, trailers en opleggers van 
derden. 
Extra optie: het risico van ‘eigen gebrek’ meeverzekeren 
voor materiaal tot een ouderdom van vijf jaar. 

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
Vergoedt: schade op grond van bepalingen van de wet, 
verdrag en (inter)nationale vervoerscondities die van kracht 
zijn en waarvoor de vervoerder aansprakelijk is. In geval van 
schade wordt u ondersteund door een internationaal netwerk 
van experts. Ook is cabotage meeverzekerd. De kosten voor 
opruiming en rechtsbijstand en de persoonlijke eigendommen 
van de chauffeur zijn gratis meeverzekerd.

Construction All Risks verzekering 
(doorlopend en aflopend)
Vergoedt: schade aan het bouwwerk en schade aan 
bestaande eigendommen van de opdrachtgever. U bent ook 
verzekerd voor de aansprakelijkheid die verband houdt met de 
bouwactiviteiten tijdens de bouw of onderhoudstermijn. Voor 
een aantal specifieke projecten of werkzaamheden kan er 
sprake zijn van een meldingsplicht.

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Wilt u uw bedrijfsrisico’s beheersbaar maken? Uw tussen-
persoon brengt de risico’s van uw bedrijf in kaart, vertelt 
u meer over beveiliging en preventie en berekent welk 
verzekeringspakket het beste past bij uw profiel.

Wat u zelf kunt doen
U kunt zelf maatregelen nemen om diefstal te voorkomen:
•  Geef geen gegevens aan onbekenden over de aard, 

waarde of bestemming van de lading.
•  Zet de wagen bij een korte stop zoveel mogelijk in het 

zicht.
• Los de lading zo snel mogelijk.
•  Schakel bij het verlaten van de wagen het beveiligings-

systeem in en sluit de cabine altijd af.
•  Parkeer zo dat het onmogelijk is om ongezien de  

lading weg te nemen.
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Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. Net 
als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten 
de zekerheid dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen 
met onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. 
Die samenwerking levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit de beste producten 
die passen bij zijn persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl52
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V., KvK 30031823, heeft een 
vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen 
van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register 
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 
12000478. Zij kan optreden als aanbieder van schade-
verzekeringen. Voor de klachtenprocedure van Fortis ASR 
kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


