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Your risk
is our concern

Geld(t) als de techniek je
in de steek laat.
Nassau verzekeringen beschikt over uitgebreide, specialistische kennis
op het gebied van technische verzekeringen. Continuïteit in acceptatie
en kwaliteit in schadeafhandeling vormen onze uitgangspunten.
Technische inspecties voeren we zelf uit, waardoor we snel, flexibel
en servicegericht kunnen optreden. De verzekeringen kennen heldere
polisvoorwaarden en zijn gericht op maatwerkoplossingen.
Ze bieden een houvast in de risicovolle wereld van vandaag, waarin
de techniek een steeds belangrijkere rol speelt. De Nassau Techniekpolis
bestaat uit een CAR-verzekering, een Machinebreuk (bedrijfsschade)verzekering en een Computer- en Elektronicaverzekering.

Construction All Risk
(CAR)verzekering

Opleveren wordt
soms inleveren...

Naast de risico’s als brand, storm en ander van buitenkomend onheil
waaraan ieder voltooid bouwwerk blootstaat, loopt hetzelfde gebouw
in de aanbouwfase nog meer risico’s. Bijvoorbeeld door diefstal en
vandalisme op de relatief makkelijk toegankelijke bouwplaats of door
regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is.
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Machinebreuk (bedrijfsschade) verzekering

Dat loopt vast
aardig in de
papieren...

Binnen het bedrijfsleven is het accent de laatste decennia steeds
sterker komen te liggen op mechanisatie en automatisering.
Dit heeft geresulteerd in een toename van het gebruik van zeer
geavanceerde en dure machines. Mocht het onverhoopt fout gaan,
dan is de afhankelijkheid van dure specialisten en kostbare
onderdelen veelal groot.

Zeker,als het vastloopt ...
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Computer- en
Elektronicaverzekering

Het laatste
waar je mee
rekent...

Computers en andere elektronische apparatuur vormen een uiterst
belangrijke schakel binnen elk bedrijf. Schade aan dergelijke
apparatuur heeft dikwijls vérstrekkende gevolgen en zorgt voor
aanzienlijke kosten.

Zeker, als het uitvalt ...
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Maatwerk
Wij hechten aan een persoonlijke, individuele benadering om zodoende
een dekking op maat te realiseren. Nadat wij uw uitgebreide
vragenformulier hebben ontvangen, kunnen wij u op korte termijn een
offerte aanbieden. Natuurlijk kunt u hierbij ook onze hulp inschakelen.
Vragen?
Wilt u meer weten over onze Techniekpolis, neem dan contact op met uw
tussenpersoon of met Nassau Verzekering Maatschappij N.V.,
Postbus 65, 3000 AB Rotterdam, telefoon (010) 414 14 00,
e-mail techniek@bloemersnassau.com, website www.nassau-int.nl
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