Inventaris en goederenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:
Product:

Insify NLD Agent B.V. geregistreerd in het vergunningenregister van de AFM onder nummer 12047432, met als
verzekeraar Great Lakes Insurance SE geregistreerd bij De Nederlandse Bank (DNB) onder nummer R114986.
Inventaris en goederenverzekering (IGa.2021b)

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In het polisblad en de voorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
Wat voor soort verzekering is dit?
Jouw onderneming is met deze verzekering beschermd voor schade aan je inventaris en goederen en (als je huurder bent van een locatie) het huurdersbelang, door
bijvoorbeeld brand, water, storm, hagel of inbraak.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Schade aan of verlies van bedrijfsspullen
Verzekerd is schade aan of verlies van je bedrijfsspullen op de
verzekerde locatie door gevaren zoals brand(blussen), storm,
inbraak, neerslag, sneeuwdruk, luchtverkeer, blikseminslag,
vallende bomen, aanrijding, ontploffing en vandalisme.

Specifieke uitsluitingen voor jouw segment
Hoewel je onderneming gedekt is voor alle typische
bedrijfsspullen die je selecteert bij het aanvragen van de
verzekering, zijn er een paar segment-specifieke uitsluitingen.
Deze zie je ook terug tijdens je online aanvraag en in je polisblad.

Inventaris
Onder je inventaris vallen de bedrijfsspullen die je nodig hebt
voor het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten. In het algemeen
wordt de inventaris vergoed naar nieuwwaarde.

Natuurrampen
Niet verzekerd is schade die toerekenbaar is aan
overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen (je bent
wel verzekerd bij bijvoorbeeld storm, neerslag of blikseminslag).

Goederen
Onder je goederen vallen de bedrijfsspullen die je nodig hebt
voor productie of handel, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
halffabrikaten, eindproducten en verpakkingen. In het algemeen
worden goederen vergoed naar marktwaarde.

Opzet
Niet verzekerd is schade door opzet, roekeloosheid en/of
merkelijke schuld.

Huurdersbelang
Onder je huurdersbelang vallen alle veranderingen of
aanpassingen die je als huurder aan je bedrijfslocatie hebt
aangebracht en die je nodig hebt voor het uitvoeren van de
verzekerde bedrijfsactiviteiten. In het algemeen wordt het
huurdersbelang vergoed naar herbouwwaarde.
Inbraakschade
Je bent als huurder gedekt voor de reparatiekosten van het
gebouw waarin de verzekerde bedrijfsspullen zich bevinden door
inbraak of poging tot inbraak tot 10% van het totale verzekerde
bedrag per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.
Spullen van anderen
Als bij een schade ook spullen van andere personen of bedrijven
verloren gaan, is dit meeverzekerd tot 10% van het verzekerde
bedrag per gebeurtenis.
Vals geld
Je bent verzekerd voor schade door het in ontvangst nemen van
bankbiljetten en/of munten die later vals blijken te zijn tot 10%
van het verzekerde bedrag per gebeurtenis met een maximum
van € 1.000.
Kosten van vervoer en opslag
Je bent verzekerd voor de kosten van vervoer en opslag in
verband met een schade, tot 10% van het verzekerde bedrag per
gebeurtenis.
Bereddings-, expert- en opruimkosten
Bereddingskosten en kosten van experts worden vergoedt.
Eventuele opruimkosten, indien deze als gevolg van een
verzekerde gebeurtenis moeten worden gemaakt, zijn gedekt tot
10% van het verzekerde bedrag.
Terrorisme
Terrorismerisico wordt herverzekerd bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Verzekerd bedrag
Jij kiest! Het is mogelijk tijdens je aanvraag zelf een verzekerd bedrag te selecteren, wat de basis is van hoe schade aan jouw bedrijfsspullen wordt
beoordeeld en vergoed. Als het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van de verzekerde bedrijfsspullen wordt de vergoeding naar rato berekend.
Eigen risico
Jij kiest! Iedere keer als je schade hebt, wordt jouw eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding.
Inbraakschade
De dekking geldt alleen voor zover de reparatiekosten voor jouw rekening zijn als huurder van het gebouw waar de verzekerde bedrijfsspullen zich
bevinden.

Waar ben ik gedekt?

Jouw bedrijfsspullen zijn verzekerd voor schade op de verzekerde locatie. Op een thuiswerkplek of in een co-working space ben je tot 20% van het
verzekerde bedrag gedekt (tot max. € 20.000). Je bent gedekt tot 10% van het verzekerde bedrag voor verzekerde bedrijfsspullen die zich tot
3 maanden aaneengesloten op een andere locatie in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk
bevinden (tot max. € 100.000).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je deze verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op alle vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo
snel mogelijk en werk mee aan de schaderegeling, zoals het bewaren van eventueel bewijsmateriaal voor onderzoek. Verandert er iets in je situatie?
Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt maandelijks betalen per automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je kiest zelf de startdatum van je verzekering bij het aanvragen, deze wordt dan vermeld op je polisblad. Jouw verzekering begint op die datum als
jouw eerste premie op tijd is betaald. Je sluit een verzekering af voor onbepaalde tijd totdat deze door jou of ons wordt opgezegd. We stoppen de
verzekering als je de premie na een aantal herinneringen niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen door ons te e-mailen: support@insify.nl. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of op de door jouw
gekozen datum. Je zit dus nergens aan vast!

