Totaalpakket voor ondernemers

Uitgelicht:

APC verzekering
Een totaalpakket aan zakelijke schadeverzekeringen voor meer dan 800 bestemmingen binnen de
branches: MKB, Horeca, Kantoren, Praktijkruimtes, Groothandels, Distributeurs en Producenten.
Met het totaalpakket voor ondernemers adviseert u altijd een groot pakket aan schadeverzekeringen
inclusief vele extra dekkingen zoals aansprakelijkheid, glas, geld en reclameborden waar deze polis
standaard dekking voor biedt. De extra dekkingen worden automatisch afgegeven op basis van de
overige verzekerde sommen.

APC verzekeraars
Deze polis wordt getekend door APC Holland via een volmacht van Lloyd’s of London. Alle
verzekeraars waarmee wij samenwerken hebben minimaal een A rating.

APC voorwaarden
Onze polisdekking bestaat uit een aantal genoemde gevaren inclusief alle van buitenkomende onheilen
waaronder: Sneeuwdruk, Uitstromende frisdrank, Kosten van uitgestroomd water, Toeleveranciers
risico, Transport goederen, defecte sanitaire voorzieningen en nog veel meer.

APC premie
Ons pakket heeft één totaalpremie welke scherp in de markt ligt ten opzichte van de vaak minder
uitgebreide pakketten. In vergelijking met uitgebreide pakketten zijn we zeer concurrerend.

APC schade behandeling
Met onze 24 uur telefonische schadeservice van Broadspire zijn u en uw verzekerde altijd verzekerd
van de beste hulp. De experts van Broadspire handelen de schade volledig af. U heeft dus altijd maar
één aanspreekpunt. Uiteraard worden de kosten van de contra-expert ook voorgoed mocht deze
wenselijk zijn.

APC bijzonderheden
- Online module voor offreren én afsluiten
- Documentatie met ons logo, uw logo of white label
- Ruime beloningsstructuur
- Géén Elektra-clausule als de elektra gekeurd wordt door Arepa Inspexx;
deze keuring is, in tegenstelling tot de NEN, gericht op de praktische werkbaarheid van de elektra in
de onderneming waardoor deze APC-Inspexx keuring effectiever en goedkoper is.

APC standaard extra dekkingen
Onderstaand treft u een overzicht aan van ons standaard Totaalpakket voor ondernemers. De
verzekerde sommen zijn minimale bedragen en worden automatisch verhoogd als de verzekerde
sommen van Opstal of Huurdersbelang, Inventaris en Goederen aangepast worden. U kunt de sommen
ook zelf verhogen.
Totaalpakket voor ondernemers met standaard extra dekkingen
Minimum dekking
 Opstal of Huurdersbelang
€
opgave
 Inventaris
€
opgave
 Goederen
€
opgave
 Glas en sanitaire voorzieningen
€
3.000
 Zonwering en (licht)reclame borden
€
1.000
 Transport goederen
€
3.000
 Sleutels en sloten
€
1.000
 Geld:
- Tijdens transport of in een nachtkluis
€
3.000
- Tijdens openingstijden
€
3.000
- Buiten openingstijden in een afgesloten kluis
€
3.000
- Uit het woonhuis van een directeur/medewerker
€
500
- Uit gokkasten of automaten
€
500
- Buiten openingstijden buiten een afgesloten kluis
€
500
 Persoonlijke ongevallen door mishandeling bij overval
staffel
 Koelschade
€
1.000
 Schade aan verzekerde eigendommen op tentoonstellingen
€
10.000
 Verlies van water na de meter
€
5.000
 Schade aan tuinaanleg
€
2.500
 Schade aan verzekerde eigendommen tijdens catering activiteiten
€
2.000
 Bedrijfsschade met een automatische dekking tot
€
500.000
(dus géén omzet gegevens en naverrekening tot € 500.000 verzekerde som)
Met dekking tegen:
- Aanwijsbare ziektes
- Accountantskosten ter onderbouwing schade
- Ongedierte, plaag en defecte sanitaire voorzieningen
- Ontzegging van de toegang tot uw bedrijf
- Schade bij toeleveranciers tot
€
100.000
- Schade bij afnemers tot
€
100.000
- Uitval nutsvoorzieningen
 Verlies van vorderingen op debiteuren
€
10.000
 door verlies van gegevens waardoor niet kan worden geïncasseerd.
 Computer uitval
staffel
 All Risk dekking voor specifieke items inclusief 30 dagen werelddekking
conform opgave
 WEGAS: standaard dekking op basis van art. 7:611 BW én 7:658 BW
€ 1.250.000
 Aansprakelijkheid voor Bedrijven
€ 1.250.000 / € 2.500.000
 APC rechtsadvies: telefonisch juridische assistentie en incassoservice
inclusief
*voor een volledige rechtsbijstandverzekering zie APC Holland Rechtsbijstand (uitgelicht)

