Bedrijfsschade
Uw bedrijfseigendommen kunt u verzekeren tegen brand, diefstal of waterschade. Net als de
spullen in uw woning, vertegenwoordigen uw bedrijfsapparatuur, machines en meubilair bij
elkaar opgeteld een grote waarde. Met een goede verzekering zorgt u ervoor dat de financiële
schade van beschadiging of verlies beperkt blijft. Maar belangrijk is dat u zich ook verzekert
tegen de kosten die een schadegebeurtenis heeft voor uw bedrijfscontinuïteit.
Verzekerd
Als in een bedrijf brand uitbreekt, dan levert dat schade op aan de eigendommen. Maar als
door de brand het productieproces stagneert en de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt, kan de
schade nog groter zijn. Bovendien lopen de vaste lasten door terwijl de onderneming in dat
geval een flink deel van zijn inkomsten mist. Dus ook als dankzij een goede verzekering uw
inventaris of bedrijfsgebouw volledig vergoed worden, kan de impact van de schade enorm
zijn.
Met een bedrijfsschadeverzekering beperkt u het financiële risico van schadegebeurtenissen
als brand, ontploffing, inbraak of waterschade. Als de bedrijfsschade gepaard gaat met
vermindering of stagnatie van de productie, dekt deze verzekering de financiële gevolgen af.
Geen overbodige luxe: uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de bedrijven die
met een grote brand geconfronteerd wordt, failliet gaat omdat er geen
bedrijfsschadeverzekering is afgesloten.
De premie van de bedrijfsschadeverzekering is afhankelijk van de verzekerde som, de
uitkeringstermijn en de dekking. De verzekerde som is gebaseerd op de vaste lasten en de
nettowinst van de onderneming, gemeten over de gekozen uitkeringstermijn. Om het risico op
onder- of oververzekering te voorkomen, is bij de meeste bedrijfsschadeverzekeringen een
increase-/decrease clausule in de polis opgenomen. Mocht na schade blijken dat de uitkering
ontoereikend is, dan kan het verzekerd bedrag tegen premiebijbetaling met maximaal 30
procent worden verhoogd. Andersom kan de premie met terugwerkende kracht verlaagd
worden als na schade het verzekerd bedrag juist te hoog bleek te zijn.
Voor wie
Voor ondernemingen die afhankelijk zijn van het productieproces, is het belangrijk
maatregelen te treffen om dat proces te beschermen. Een bedrijfsschadeverzekering kan daar
een wezenlijk onderdeel van zijn.
Noodzakelijk?
Of een bedrijfsschadeverzekering voor uw onderneming noodzakelijk is, hangt af van uw
specifieke bedrijfssituatie. U kunt zelf de hoogte van het verzekerde bedrag bepalen en heeft
daarmee de premiekosten grotendeels in eigen hand.

