Spullen-in-je-bedrijfswagenverzekering (SB)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

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.
Spullen in je bedrijfswagenverzekering voor bouwbedrijven (SBb.2021b)

Product:

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 tegen de financiële gevolgen van schade aan en diefstal van gereedschappen, goederen en hulpmaterialen
die in je vervoermiddel zijn opgeslagen.

Wat is verzekerd?

Gereedschappen
Spullen die je gebruikt voor inladen, uitladen, levering, montage
en demontage tijdens het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten,
zoals gereedschappen, gereedschapskisten, gereedschapsrekken,
elektrische en elektronische apparatuur, snoeren, kabels,
gebruiksaanwijzingen en handleidingen.
Goederen
Spullen die je vervoert in het kader van je bedrijfsactiviteiten,
bijvoorbeeld artikelen die je verkoopt aan je klanten zoals
een nieuwe kraan of deurbeslag en materialen zoals
isolatiemateriaal.
Hulpmaterialen
Spanbanden, andere bevestigingsmaterialen en afdek- en
opvulmaterialen.
Beschadiging veroorzaakt door plotselinge gebeurtenissen van
buitenaf
Verzekerd is schade aan de verzekerde lading, veroorzaakt
door plotselinge gebeurtenissen van buitenaf, met name door
verkeersongevallen, vallen tijdens het in- en uitladen, opzet van
derden zoals vandalisme, brand, blikseminslag, ontploffing, storm
en neerslag.
Verlies door inbraak, afpersing en beroving
Verzekerd is verlies van de verzekerde lading veroorzaakt door:
•
•
•

inbraak in een naar behoren afgesloten vervoermiddel;
inbraak in een vervoermiddel dat is opgeslagen in een naar
behoren afgesloten ruimte;
diefstal van een volledig vervoermiddel, dat naar behoren
was afgesloten.

Ook verzekerd is verlies van de verzekerde lading veroorzaakt
door afpersing en beroving door fysiek geweld of bedreiging met
fysiek geweld tegen personen.
Bereddings-, expert- en opruimkosten
Bereddingskosten worden vergoed wanneer deze zijn gemaakt
als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Dit geldt ook voor de
kosten voor het inschakelen van experts die de schade vaststellen
en de kosten voor het afbreken, opruimen, verwijderen, vervoeren,
dumpen en/of vernietigen van verzekerde lading.
Terrorisme
Terrorismerisico wordt herverzekerd bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).

Wat is niet verzekerd?
Eigen gebreken
Niet verzekerd is schade door eigen gebreken van de verzekerde
lading.
Geleidelijke verslechtering
Niet verzekerd is schade door geleidelijke verslechtering van de
verzekerde lading, zoals slijtage, erosie, normaal gewichtsverlies,
normale verspilling en/of lekkage, corrosie (bijv. roest), schimmel,
verrotting en veroudering.
Diefstal van informatietechnologische apparatuur
Niet verzekerd is schade door diefstal van
informatietechnologische apparatuur (zoals mobiele telefoons,
tablets en laptops), indien deze apparatuur van buiten het
vervoermiddel zichtbaar was.
Diefstal uit aanhangwagen
Niet verzekerd is schade door diefstal of verduistering van de
verzekerde lading uit een aanhangwagen die open of afgesloten
met dekzeil(en) is.
Opzet
Niet verzekerd is schade door opzet, roekeloosheid en/of
merkelijke schuld. Hieronder valt ook de consumptie van alcohol
of andere bedwelmende, stimulerende of soortgelijke middelen
door de bestuurder van een vervoermiddel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Jij kiest! Het is mogelijk tijdens je aanvraag zelf een verzekerd bedrag te selecteren, wat de basis is van hoe schade aan jouw spullen in je
bedrijfswagen wordt beoordeeld en vergoed.
De verzekerde waarde voor gereedschappen en hulpmaterialen is de dagwaarde. De verzekerde waarde voor goederen is de marktwaarde.
Eigen risico
Jij kiest! Iedere keer als je schade hebt, wordt jouw eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Jouw verzekerde lading is gedekt binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je deze verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op alle vragen. Probeer altijd 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!

