MKB Pakket
Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende
verzekeringen.

Gebouwenverzekering
Inventaris-/goederenverzekering

Bedrijfsschadeverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Werkgeversaanprakelijkheid/werknemerverkeersdeelnemer
Rechtsbijstandverzekering
Glasverzekering
Lichtreclameverzekering
Geldverzekering
Elektronicaverzekering
Transportverzekering

Bedrijfsautoverzekering

Deze brochure bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden en mogelijkheden. Aan deze
weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking valt,
dan kunt u bij ons de toepasselijke polisvoorwaarden en informatie verkrijgen.

Verzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf
Elk bedrijf loopt heel wat risico’s. Een brand of storm kan uw gebouwen beschadigen, u kunt
in conflict komen met een ontevreden afnemer of u krijgt een schadeclaim voor schade die
een werknemer bij een klant veroorzaakt. Zulke schade kan uw bedrijf veel geld kosten of
zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Gelukkig kunt u zich tegen veel
risico’s verzekeren.
TBG Advies heeft een uitgebreid assortiment verzekeringen die zijn toegespitst op het
midden- en kleinbedrijf. U kunt deze verzekeringen in een pakket onderbrengen:
• Gebouwenverzekering
• Inventaris-/goederenverzekering
• Bedrijfsschadeverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Werkgeversaansprakelijkheid werknemer-verkeersdeelnemer (Wegam)
• Rechtsbijstandverzekering
• Glasverzekering
• Lichtreclameverzekering
• Geldverzekering
• Elektronicaverzekering
• Transportverzekering
Daarnaast kunt u uw bedrijfsauto(‘s) bij ons verzekeren en bieden wij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, inkomensvoorzieningen, hypotheken en
financieringen aan. Wij zullen per opdracht bekijken welk product – en verzekeraar het
beste tot zijn recht in uw persoonlijke situatie.

Voordelen ons MKB Pakket:
• een aantrekkelijke premie
• mogelijkheid voor pakketverzekering:
- met opbouwende kortingsmogelijkheden
- geen toeslag voor maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling
- alle verzekering overzichtelijk op één polis

- uitstekend op elkaar afgestemde verzekeringen

Gebouwenverzekering
Onze gebouwenverzekering biedt u:
• standaard een ruime en zeer uitgebreide dekking
• scherpe prijsstelling

• garantie tegen onderverzekering

Uw bedrijfsgebouwen zijn onmisbaar. Toch kan er zomaar schade ontstaan: een storm
vernielt het dak of een brand legt alles in de as. Daarom verzekert u uw gebouwen graag
goed.
De dekking
De gebouwenverzekering kent standaard een heel uitgebreide dekking. Schade door brand,
storm, inbraak, blikseminslag en allerlei vormen van waterschade is bijvoorbeeld verzekerd.
Ook huurderving en diverse kosten zoals opruimingskosten en saneringskosten zijn tot een
bepaald maximum verzekerd.
U kunt ook kiezen voor een minder uitgebreide verzekering, bijvoorbeeld alleen voor brand.
Bij een minder uitgebreide dekking zijn extra kosten zoals opruimings- en saneringskosten
niet meeverzekerd. Vooral als er in de gebouwen asbest of ander milieubelastend
materiaal is verwerkt, is het van groot belang om voor deze kosten een (extra) bedrag te
verzekeren.

Garantie tegen onderverzekering
De gebouwen worden verzekerd voor de herbouwwaarde. Deze waarde kan door een
technische inspectie en/of taxateur worden vastgesteld. Als dat gebeurd is, geldt voor
gebouwen die niet ouder zijn dan ongeveer 100 jaar een unieke garantie tegen
onderverzekering. Als bij schade blijkt dat de waarde van het gebouw (inmiddels) hoger is
dan het verzekerde bedrag, krijgt u de schade toch volledig vergoed. Als het nodig is, krijgt u
zelfs meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag (tot maximaal 150% daarvan).

Inventaris-/goederenverzekering
Met de inventaris-/goederenverzekering heeft u:
• standaard een zeer ruime en uitgebreide dekking
• als huurder automatisch het huurdersbelang meeverzekerd
• de mogelijkheid om koelschade mee te verzekeren
Ook aan de inventaris en goederen die in het gebouw aanwezig zijn, kan schade ontstaan.
Deze schade kunt u verzekeren op onze inventaris-/goederenverzekering.

Dekking
Net als bij de gebouwenverzekering kent deze verzekering standaard een uitgebreide
dekking. Schade die is veroorzaakt door brand, inbraak, storm, blikseminslag, leidingbreuk,
neerslag, diefstal en dergelijke is verzekerd. U kunt ook kiezen voor een minder uitgebreide
verzekering.
Verzekerd bedrag
Als verzekerd bedrag wordt het bedrag aangehouden dat u bij aanvraag van de verzekering
opgeeft. Bij schade wordt nooit meer uitgekeerd dan dit bedrag. Schade aan de inventaris
wordt in principe op basis van de nieuwwaarde vergoed; schade aan goederen wordt op
basis van de marktwaarde vergoed.
Als u het gebouw huurt
Als u huurder bent van het gebouw, zijn de kosten die u misschien gemaakt heeft voor
verbouwingen (huurdersbelang) automatisch op de inventaris-/goederenverzekering
meegedekt tot (gemiddeld) maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Als u een hoger
bedrag aan huurdersbelang wilt verzekeren of een minder ruime dekking heeft gekozen,
kunt u ook het huurdersbelang apart verzekeren.

Koelschadeverzekering
In combinatie met een inventaris-/goederenverzekering kunt u een koelschadeverzekering
afsluiten. Deze verzekering is vooral belangrijk voor winkels die producten verkopen die aan
bederf onderhevig zijn. Uitval van de koelvitrines of koel- en vrieskasten door een defect aan
de koelinstallatie of een langdurige storing in de toevoer van elektriciteit kan voor een
aanzienlijke schadepost zorgen.

Bedrijfsschadeverzekering
De bedrijfsschadeverzekering biedt:
• een zeer ruime dekking
• mogelijkheid van een increase/decreaseclausule

Als uw bedrijf schade oploopt door bijvoorbeeld een brand, ligt het bedrijf vaak wel even
stil. De inkomsten stagneren en u loopt winst mis. En dat terwijl de vaste kosten zoals
salarissen en hypotheeklasten wel gewoon doorbetaald moeten worden. Tegen deze schade
kunt u zich verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering

Het verzekerd bedrag
Samen met ons en/of uw accountant kunt u het verzekerd bedrag bepalen. Daarbij kunt u
uitgaan van het jaarbelang: de nettowinst plus vaste kosten in een jaar. Variabele kosten
blijven buiten beschouwing. Non- profit instellingen, zoals verenigingen en stichtingen,
kunnen uitgaan van de exploitatiekosten.
Increase/decrease
Omdat de ontwikkeling van winst en kosten zich vaak moeilijk laat voorspellen, kunt u kiezen
voor een increase/decreaseclausule. Fluctuaties tot 30% boven het verzekerde bedrag zijn
dan automatisch verzekerd. De definitieve premie wordt dan achteraf bepaald op basis van
informatie van uw accountant.

Extra kosten verzekeren
Soms moet u als gevolg van een schade extra kosten maken. Bijvoorbeeld om extra
bedrijfsruimte te huren of tijdelijk extra personeel in te zetten. Ook deze extra kosten kunt u
bij ons verzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering

Onze aansprakelijkheidsverzekering biedt:
• standaard een uitgebreide dekking
• verschillende keuzemogelijkheden

U loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade die u of een van uw
medewerkers bij een ander veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een klant aan wie u verkeerde
producten heeft geleverd. Ook kunt u aansprakelijk gesteld worden door een van uw
medewerkers als hij tijdens zijn werkzaamheden gewond is geraakt. Zo’n claim kan heel veel
kosten. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar.

Kenmerken
Een aantal bijzonderheden van deze verzekering op een rij:
• u kunt kiezen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren: € 1.250.000,- of € 2.500.000,-;
• u kunt kiezen voor een eigen risico om zo korting op de premie te krijgen;
• uw aansprakelijkheid als werkgever voor uw werknemers is meeverzekerd;
• plotselinge milieuaansprakelijkheid is standaard meeverzekerd, voor geleidelijke
milieuschade kunt u een aparte verzekering afsluiten.

Werkgeversaansprakelijkheid voor werknemer-verkeersdeelnemer
(Wegam)
Een van uw werknemers kan schade oplopen als hij tijdens zijn werkzaamheden
aan het verkeer deelneemt. U bent dan in veel gevallen aansprakelijk. Met de
werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor werknemer-verkeersdeelnemer (Wegam)
heeft u dekking voor deze aansprakelijkheid.
Noodzaak
Een claim kan erg oplopen. Andere verzekeringen dekken dit risico meestal niet. De gewone
aansprakelijkheidsverzekering biedt namelijk geen dekking voor schade die verband houdt
met motorrijtuigen en op de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is de
bestuurder van het motorrijtuig niet verzekerd.

Rechtsbijstandverzekering
Met onze rechtsbijstandverzekering heeft u:
• de mogelijkheid om de dekking te kiezen die bij uw bedrijf past
• alle gelieerde ondernemingen en gezinsdekking(en) kunnen worden
ingeregeld
• professionele rechtshulpverlening voor een betaalbare premie
Natuurlijk doet u er alles aan om problemen te voorkomen, maar als ondernemer kunt u in
conflict raken met bijvoorbeeld een afnemer of de overheid. Als u dan juridische bijstand
nodig heeft, kunnen de kosten enorm oplopen. Onze rechtsbijstandverzekering biedt dan
een oplossing: u verzekert zich van professionele rechtsbijstand.

Dekking
U kunt kiezen uit verschillende dekkingen waardoor maatwerk mogelijk is.
Voordelen
Alle varianten kennen de volgende voordelen:
• vrijwel alle ondernemersactiviteiten zijn meeverzekerd;
• voor een betaalbare premie ontvangt u professionele rechtshulpverlening;
• u ontvangt unieke hulp bij incassogeschillen: de incassobijstand.

Glasverzekering
Op de glasverzekering kunt u alle ruiten in de buitengevel verzekeren tegen breuk. Door
welke oorzaak de ruiten breken maakt niet uit. Als er schade is, heeft u waarschijnlijk ook
kosten voor het aanbrengen van noodvoorzieningen. Ook deze kosten zijn verzekerd. Tevens
kunt u het glas in binnenwanden en glas van vitrines en toonbanken verzekeren op deze
verzekering.

Lichtreclameverzekering
Lichtreclame op of aan uw gebouw kunt u ook bij ons verzekeren en kunnen separaat en/of
aanvullend worden toegevoegd op de gebouwenverzekering.

Geldverzekering
Met de geldverzekering kunt u zich verzekeren tegen het verlies van geld en geldswaardig
papier door allerlei denkbare oorzaken. Ook als u schade heeft door het aannemen van vals
geld, is dat gedekt. U kunt aanvullend kiezen voor een debiteurendekking en/of een
ongevallenverzekering. Met de debiteurendekking verzekert u zich tegen schade die u heeft
als u vorderingen niet kunt incasseren doordat uw administratie verloren is gegaan (door
een gedekte gebeurtenis). De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij
blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van bijvoorbeeld een gewelddadige beroving
van u en uw personeel.

Elektronicaverzekering
Elektronische apparatuur is onmisbaar voor moderne bedrijven. Uw computers en de
bijbehorende randapparatuur zoals printers, scanners, modems en externe diskdrives kunt u
verzekeren met een elektronicaverzekering. U kunt kiezen voor een dekking die bij uw
situatie past, variërend van de basisdekking voor schade door brand, storm, diefstal,
vandalisme of water tot een uitgebreide dekking waarin ook schade door eigen gebrek is
verzekerd. Het is bovendien mogelijk om schade door het verloren gaan van speciale
computerprogramma’s en elektronisch opgeslagen gegevens te verzekeren.

Transportverzekering
Tijdens het vervoer en het laden en lossen kan schade ontstaan aan uw goederen. Met de
transportverzekering verzekert u zich tegen zulke schade. Ook goederen van anderen die ter
reparatie of bewerking zijn aangeboden, vallen onder de dekking. U kunt kiezen voor een
uitgebreide of een beperkte dekking. Onder de uitgebreide dekking valt schade door verlies
of beschadiging, door welke oorzaak de schade dan ook ontstaat. De beperkte dekking
vergoedt schade door verlies of beschadiging als gevolg van brand, blikseminslag,
ontploffing, een ongeval met het vervoermiddel of een voorval bij het laden en lossen.
Onder bepaalde voorwaarden is ook schade door diefstal of vandalisme gedekt.

Bedrijfsautoverzekering
Uw bedrijfsauto’s wilt u natuurlijk goed verzekeren. Dat kan met onze
bedrijfsautoverzekering. WA, beperkt en volledig casco. U kunt kiezen uit verschillende
dekkingen. De WA-verzekering is verplicht voor elke automobilist. Onder deze verzekering is
de schade die u met uw auto aan een ander toebrengt, verzekerd. Daarnaast kunt u kiezen
voor een beperkt cascodekking of een volledig cascodekking. Met een beperkt cascodekking
bent u verzekerd tegen schade aan uw eigen auto, zoals schade door brand, storm, diefstal
of ruitbreuk. Met een volledig cascodekking is er bovendien dekking voor schade die u zelf
veroorzaakt.

Overige verzekeringen
Naast alle hiervoor genoemde verzekeringen bieden wij ook specifieke schadeverzekeringen
zoals een garageverzekering, een milieuschadeverzekering en een werkmateriaalverzekering
aan. Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is onmisbaar voor u als ondernemers. Als u
als ondernemer arbeidsongeschikt wordt, kan dat grote gevolgen hebben voor uw
inkomen en voor het reilen en zeilen van uw bedrijf. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering
biedt dan uitkomst.
TBG Advies zoekt altijd naar de beste oplossing in uw situatie. Wij hebben een
onafhankelijke samenwerking met de meest vooraanstaande verzekeraars en volmachten.

Maatwerk Advies
Transparant, Betrouwbaar en Gemak, dat zijn de kernwoorden binnen onze dienstverlening.
Wij zijn het adres voor al uw financiële zaken.
Financiële dienstverlening is mensenwerk. Onze adviseurs nemen daarom graag de tijd voor
u. Zij maken werk van een goed advies. Dat begint bij een gesprek om uw persoonlijke –en
bedrijfsmatige situatie te inventariseren. Op basis hiervan wordt uitgebreid onderzocht wat
voor u de best passende oplossing is.

Wij zijn u graag van dienst!

