Zaken Zekerplan

Zaken doen
zonder zorgen

Zaken Zekerplan
Zakendoen zonder zorgen

Tijdens het zakendoen neemt u risico’s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico’s onder controle te krijgen. U stelt zelf het
pakket samen dat past bij uw zakelijke wensen.

Weet u niet zeker welke verzekeringen u nodig heeft? Adviezen, risicoanalyses en veiligheidsonderzoek helpen u bij uw
keuze. De zakelijke risicobewaking vertrouwt u toe aan een adviseur. Zo kunt u al uw aandacht richten op uw bedrijf.
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Een complete, flexibele verzekeringsoplossing
voor ondernemers
Verschillende diensten van Avéro Achmea helpen om uw bedrijf te beschermen. Zo kunt u hulp krijgen van specialisten bij

het vaststellen en verminderen van risico’s. Het Zaken Zekerplan is vooral belangrijk omdat u hiermee uw risico’s goed kunt
verzekeren. Zo kunt u prettig en met een rustig gevoel zakendoen.

Overzichtelijk pakket-op-maat

Het Zaken Zekerplan heeft 6 rubrieken: brand,

van verzekeringen. U stelt dus zelf een pakket samen dat bij

bijstand. Bij elke rubriek kiest u uit een compleet aanbod

mogelijke keuzes van het Zaken Zekerplan.

aansprakelijkheid, verkeer, milieu, medisch en rechts
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uw bedrijf past. In deze brochure staan de voordelen en

De voordelen in het kort
In uw bedrijf kunt u met verschillende schades te maken krijgen. Met het Zaken Zekerplan verzekert u bijna alle soorten
schaderisico’s in 1 pakket. Dat bespaart u tijd, geld en administratief werk. Naast zekerheid krijgt u dus ook veel gemak.
Ook de volgende voordelen helpen mee aan het succes van elke ondernemer:

1. U heeft maximale zekerheid zonder dubbele

5. U kiest zelf één premievervaldatum

De verzekeringen in het Zaken Zekerplan sluiten precies op

Zekerplan hetzelfde. Dit bespaart u veel administratief

verzekeringen

elkaar aan. U betaalt dus nooit te veel premie.
2. U krijgt aantrekkelijke pakketkorting

Deze datum is dan voor alle verzekeringen in het Zaken
werk. Het geeft u ook een duidelijk inzicht in uw
verzekeringskosten.

Als u binnen 2 verschillende rubrieken een verzekering

6. U heeft inzicht en overzicht

de rubrieken minstens 1 verzekering afsluit. De kortingen

risico’s. Zo kunt u beoordelen of u iets moet aanpassen

afsluit, dan krijgt u al 3% korting. Dit is 8% als u in alle 6

gelden over de totale jaarpremie van uw Zaken Zekerplan.
3. U kunt gespreid betalen. Zonder toeslag

Dit kan per maand, kwartaal of halfjaar. En u betaalt

Jaarlijks ontvangt u een overzicht van al uw verzekerde
omdat er veranderingen zijn in uw bedrijf. De voorwaarden
bij uw polis zijn zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk
gemaakt.

geen toeslag als u verzekeringen afsluit binnen 2 of meer
rubrieken.

4. U krijgt advies en ondersteuning

Weet u niet welke verzekeringen u het beste kunt kiezen?

Uw adviseur geeft u een goed en onafhankelijk advies. Dit
kan naar aanleiding van een uitgebreide risicoanalyse.

Specialisten van Avéro Achmea kunnen u helpen bij het

verkrijgen van inzicht en het verlagen van het schaderisico.
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Binnen het Zaken Zekerplan kiest u uit
24 verzekeringen die verdeeld zijn over 6 rubrieken. Instappen in het Zaken Zekerplan is al mogelijk
vanaf 1 verzekering.
Rubriek Brand

Rubriek Verkeer

•

•

•

Gebouwen

•

Bedrijfsschade/

•
•
•
•
•
•

Inventaris/Goederen
Reconstructie
Extra kosten
Glas

Elektronica
Kasgeld

Koelschade
Computer

Rubriek Milieu
•

Milieuschade

Rubriek

•

Personenauto’s

•

Goederentransport

De waarde van een
goed advies

Werkmaterieel

Een goed advies is erg belangrijk. Zeker nu financiële

Aanhangwagens

onafhankelijke specialist, die u graag helpt met het maken

•
•
•
•

Bestel- en vrachtauto’s
Motoren en Scooters
Vervoer eigen goederen

Rubriek Rechtsbijstand
•

Rechtsbijstand

Rubriek Medisch
•
•

Persoonlijke ongevallen
Collectieve ongevallen

Aansprakelijkheid
•

Aansprakelijkheid

•

Collectieve inzittenden

•
•

Bouw & Montage
WerkgeverZeker

“Vooral in het begin moest ik opboksen tegen een hevige

concurrentie. Daarom ben ik extra trots op de mooie groei
die we hebben doorgemaakt. Dat was misschien niet ge

lukt als ik me ook moest bezighouden met het beheer van
alle risico’s. Je hebt zoveel aan je hoofd, zeker als starter.
Dan ben je blij dat je partners hebt zoals je adviseur en

Avéro Achmea. Zij legden mij een duidelijk plan voor, waar

door ik goed kan beslissen: dat wel, dat niet. Het geeft ver

trouwen. En natuurlijk ook rust. Die rust heb je nodig om je
met de hoofdzaken van je bedrijf bezig te houden. Zo kun
je blijven werken aan groei.”
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diensten steeds ingewikkelder worden. Uw adviseur is een
van de juiste keuzes. Samen vindt u de verzekeringen die
het beste passen bij uw bedrijf.

Ter verantwoording
Bent u het niet met ons eens?
Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo
goed mogelijk helpen.
Heeft u een klacht?
• Neem contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag.
• Stuur ons een e-mail. Dat kan op klachtenbureau.avero@achmea.nl
• Stuur ons een brief. Ons adres is:
Klachtenmanagement Avéro Achmea
Postbus 50
8900 AB Leeuwarden
Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een
verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens
binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren.
Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor
u kunnen zijn.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast:
• Om ons bestand van relaties te beheren
• Om fraude te voorkomen en te bestrijden
• Om statistisch onderzoek te doen
• Om te voldoen aan de wet
Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die
hiervoor gelden, zoals:
• De Wet bescherming Persoonsgegevens
• De gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
• De gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

Disclaimer
Staan er fouten in deze brochure?

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Stuurt u dan een brief
naar onderstaand adres. U kunt dit ook digitaal doorgeven via
www.averoachmea.nl
Avéro Achmea
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn
Over de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van
de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de
verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u
belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering
stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl
Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen
onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken
we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies.
Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past.
We zijn een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn.
Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea
Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 08053410 en bij de AFM onder nummer 12000606.
De kantooradressen van Avéro Achmea zijn:
Van Asch van Wijckstraat 55
3811 LP AMERSFOORT
Lange Marktstraat 26
8911 AD LEEUWARDEN
www.averoachmea.nl

Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld.
Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk

kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen van die fout.

Maken wij een nieuwe brochure?

Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures
komen in dat geval in plaats van de oude brochures.
Staat er iets anders in de polisvoorwaarden?

Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden.
Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de
polisvoorwaarden.
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