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Avéro Achmea Zaken Zekerplan is een pakket schadeverzekeringen voor de ondernemer dat zich kenmerkt door ruime dekkingen en 

verzekeringen die kunnen meegroeien met de ontwikkelingen van de ondernemer. Het Zaken Zekerplan kan uitsluitend geadviseerd, 

gesloten en onderhouden worden via een tussenpersoon/intermediair/adviseur die een samenwerkingsovereenkomst heeft met 

Avéro Achmea.

Het Zaken Zekerplan is een pakketverzekering voor bedrijven met daarin 24 verschillende schadeverzekeringen. Dit pakket maakt het 

mogelijk voor ondernemers om vele financiële risico’s via één pakket adequaat over te dragen aan Avéro Achmea. Onder andere de 

risico’s van brand, aansprakelijkheid, milieuschade, motorrijtuigen, ongevallen, rechtsbijstand en transport kunnen met dit pakket 

worden verzekerd. 

De 24 verzekeringen zijn onderverdeeld in 6 rubrieken. Zie onderstaand overzicht:

Brand Verkeer Aansprakelijkheid Rechtsbijstand

Gebouwen Auto Xcellent Aansprakelijkheid Rechtsbijstand

Inventaris / Goederen Bestel Xcellent Collectieve Inzittenden

Bedrijfsschade / Reconstructie Vrachtauto WerkgeverZeker Milieu

Extra kosten Motoren en Scooters Bouw & montage Milieuschade

Glas Werkmaterieel

Elektronica/PC-verzekering Vervoer Eigen Goederen Medisch

Kasgeld Goederen transport Persoonlijke ongevallen

Koelschade Aanhanger Collectieve ongevallen

Hieronder staat een overzicht van de productkenmerken van de belangrijkste verzekeringen binnen het pakket. De producten binnen 

het pakket zijn goed op elkaar afgestemd waardoor er incidenteel sprake is van dubbele dekkingen of overlap in dekkingen. 

Alleen binnen de rubriek brand is de kans aanwezig van dubbele dekkingen wanneer zowel een uitgebreide branddekking als 

aanvullende producten Kasgeld en/of Koelschade zijn verzekerd. In de uitgebreide dekking is namelijk een beperkt gemaximeerd 

bedrag aan kasgeld en koelschade verzekerd. De premie die hiervoor in rekening wordt gebracht is verwaarloosbaar. Bij de introductie 

van SKB, de vervanger van de producten in het Zaken Zekerplan, wordt dit gecorrigeerd en zal er geen sprake meer zijn van dubbele 

dekkingen of overlap van dekkingen.

Bedrijfsgebouwen Uitgebreid

(Uniek dekking is mogelijk, m.u.v. de 

sectoren Industrie, stalling en opslag).

Gedekt is het verlies of beschadiging van 

het verzekerde gebouw door in de 

voorwaarden vermelde gebeurtenissen 

zoals brand, bliksem, storm, regen, sneeuw, 

hagel, smeltwater, diefstal, inbraak en 

vandalisme. Tevens is waterdruk, 

sneeuwdruk en horizontale waterschade 

standaard meeverzekerd.

Productkenmerken
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Roerende zaken Uitgebreid

(Uniek dekking is mogelijk, m.u.v. de 

sectoren Industrie, stalling en opslag).

Gedekt is het verlies of beschadiging van de 

verzekerde inventaris en/of voorraad door in 

de voorwaarden vermelde gebeurtenissen 

zoals brand, bliksem, storm, regen, sneeuw, 

hagel, smeltwater, diefstal, inbraak en 

vandalisme. Tevens is waterdruk, 

sneeuwdruk en horizontale waterschade 

standaard meeverzekerd.

Bedrijfsschade Uitgebreid 

Optioneel: reconstructiekosten

Gedekt is de derving van bruto winst door in 

de voorwaarden vermelde materiële 

gebeurtenissen zoals brand, bliksem, storm, 

regen, sneeuw, hagel, smeltwater, diefstal, 

inbraak en vandalisme. Tevens is waterdruk, 

sneeuwdruk en horizontale waterschade 

standaard meeverzekerd.

Aansprakelijkheid Bedrijven AVB Verzekerd tegen schade die klant of 

medewerker(s) toebrengt aan anderen, incl. 

product-, werkgevers- en milieu 

-aansprakelijkheid. Ook de aansprakelijkheid 

op grond van Art. 7:611 BW (Goed 

werkgeverschap) valt onder dekking.

Bestel Xcellent Wettelijke aansprakelijkheid voor 

bestelauto. 

Optioneel:

• Beperkt casco;

• Casco (incl. pechhulp buitenland);

• No-claim beschermer.

Verzekerd is schade die klant met zijn 

bestelauto toebrengt aan anderen. 

Daarnaast kan optioneel ook de schade aan 

de bestelauto zelf worden meeverzekerd. 

Gebeurtenissen zoals brand, diefstal, 

inbraak, storm, hagel, vandalisme, ruitbreuk 

en aanrijdingen zijn hiermee gedekt.

Auto Xcellent Wettelijke aansprakelijkheid voor 

personenauto. 

Optioneel:

• Beperkt casco;

• Casco (incl. pechhulp buitenland);

• No-claim beschermer.

Verzekerd is schade die klant met zijn 

personenauto toebrengt aan anderen. 

Daarnaast kan optioneel ook de schade aan 

de personenauto zelf worden meeverzekerd. 

Gebeurtenissen zoals brand, diefstal, 

inbraak, storm, hagel, vandalisme, ruitbreuk 

en aanrijdingen zijn hiermee gedekt.

Rechtsbijstand ondernemers Varianten:

• Rechtsbijstand particulieren;

• Bedrijfsmotorrijtuigen optimaal;

• Ondernemers optimaal;

• Ondernemers compact.

Verzekerd van juridische bijstand die wordt 

verzorgd door Stichting Achmea 

Rechtsbijstand (SAR).

Vervolg Productkenmerken
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Eigen risico

De meeste verzekeringen in het Zaken Zekerplan kennen een standaard eigen risico. Afhankelijk van het product, dekking en 

doelgroep varieert de hoogte van het eigen risico. In enkele gevallen wordt de klant de mogelijkheid geboden om een hoger eigen 

risico te kiezen. Het eigen risico geldt per schadegeval, ook als er meerdere dekkingen of onderdelen worden geraakt.

Vervolg Productkenmerken
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Zaken Zekerplan is een verzekeringspakket voor ZZP’ers, verenigingen, stichtingen en ondernemingen die:

1. bediend worden via het provinciale Intermediaire Regie, Key, en desk accountsegment bij Avéro Achmea;

2. maximaal € 10.000.000,- omzet per jaar hebben;

3. een activiteit hebben die op de “SBI-lijst” (Standaard Bedrijven Indeling van het CBS) staat.

Niet passende activiteiten zijn o.a.:

• Agrarische sector;

• Activiteiten die voor een of meerdere producten als uitzonderlijk hoog risico worden beschouwd en  waarvoor een 

non-acceptatiebeleid geldt.

De acceptabele hoedanigheden staan in een lijst op basis van SBI-code. De aanvraag geschiedt via de aangesloten adviseurs die 

gebruik maken van de online toepassing ZZP Online of via de Commerciële Binnendienst. De acceptatierichtlijnen in ZZP Online 

waarborgen dat voor niet-passende hoedanigheden (dus die niet op de lijst voorkomen) en niet-acceptabele risico’s de aanvraag stopt. 

Per bedrijfsactiviteit zijn de relevante vragen en verzekeringen bepaald. Het wordt in het offertestadium al snel duidelijk voor u  of 

acceptatie wel of niet mogelijk is. 

Op het moment dat de aanvraag niet direct geaccepteerd kan worden, krijgt u de melding dat hij contact op dient te nemen met de 

Commerciële Binnendienst. Vervolgens beoordeelt de Commerciële Binnendienst of het aangeboden risico toch acceptabel is en 

tegen welke premie en voorwaarden. Het mandaat van de Commerciële Binnendienst is vastgelegd in de acceptatierichtlijnen 

Handboek HAAS. Het verwerken van mutaties en royementen is via ZZP Online niet mogelijk. Dit is wel een wens van de adviseurs.

Ook is voor Avéro Achmea een (her)inspectiebeleid ingericht. Het (her)inspectiebeleid en daarbinnen specifiek de rol van de 

risicodeskundige maakt onderdeel uit van de keten van acceptatie. Voor Avéro Achmea is het huidige Achmea Inspectiebeleid 

integraal overgenomen. Binnen het ZZP Online zijn acceptatieregels ingebouwd die afgaan als een verzekering voor inspectie in 

aanmerking komt. Acceptatieregels zorgen er daarnaast voor dat na verloop van tijd een verzekering voor herinspectie in aanmerking 

komt. 

Distributie

Het afsluiten van een nieuwe verzekering gebeurt na een adviesgesprek van u  met de klant. Ook het doorgeven van de wijzigingen, 

actualisaties en opzeggingen worden via de adviseur geregeld met Avéro Achmea. 

U  heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Avéro Achmea.

Avéro Achmea heeft gekozen voor passieve transparantie, het meest gebruikelijke in deze markt. Dit houdt in dat de provisie niet 

apart vermeld wordt op de polis. De adviseur dient deze wel kenbaar te maken als de klant er om vraagt.

Doelgroep

https://organisatie.achmeanet.nl/kb/027/Inhoud/bedrijven/algbe/9.01.02%20Acceptatiebeleid%20algemeen/Paginas/KortingspercentagestoegestaanvoorhetZakenZekerPlan.aspx
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