Het GABA
Ondernemerspakket
Ondernemen is risico’s nemen. Dat begrijpen wij als geen
ander. Uiteraard neemt u als ondernemer weloverwogen
risico’s die uw bedrijfsvoering niet in gevaar brengen.
Onverhoopt kunt u echter risico’s tegen komen waar u als
ondernemer niet op voorbereid bent, maar die wel uw
bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen. Gelukkig
bestaat Het GABA Ondernemerspakket.
Dit pakket biedt optimale dekking voor uw bedrijfspand,
uw bedrijfscontinuïteit, uw vervoermiddelen en uw personeel.
In deze brochure worden de verzekeringen van Het
Ondernemerspakket kort toegelicht, zodat u een goed idee
krijgt waar u zich tegen kunt verzekeren. Ook zetten wij
graag de voordelen van ons Ondernemerspakket op een rij,
evenals de gunstige kortingsregeling.
De voordelen van Het Ondernemerspakket
Kiezen voor Het Ondernemerspakket is een slimme zet.
Wij weten als geen ander wat er bij u in het bedrijf speelt
en wat u als ondernemer bezighoudt. Bovendien profiteert
u nog eens van de volgende voordelen:
• Ruime voorwaarden
• Scherpe premies
• Tot maximaal 12,5% pakketkorting op de premie
• Maand, kwartaal, halfjaar en jaarbetaling mogelijk
• Bij jaarbetaling 4% korting
• Eén polis en één nota voor het hele pakket
• U kunt al met één verzekering een pakket sluiten

Kortingsregeling
Het GABA Ondernemerspakket bevat een kortingsregeling die
het voor u interessant maakt om al uw zakelijke verzekeringen
onder te brengen in één pakket. Deze korting kan oplopen tot
12,5% van uw jaarpremie! Uw korting hangt af van het
aantal verzekeringen in Het Ondernemerspakket.
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Let op: de zakelijke personenautoverzekering, bestelautoverzekering en vrachtautoverzekering tellen wél mee voor
de bepaling van de pakketkorting, er geldt echter geen
pakketkorting op de premie van deze verzekeringen.

Verzekeringen voor uw Bedrijfspand
Brand
Met de juiste maatregelen kunt u veel narigheid voorkomen.
Toch kan het gebeuren dat uw onderneming met brand te
maken krijgt en daardoor stil komt te liggen. In dat geval zijn
uw bedrijfspand(en), voorraden, machines en apparatuur
optimaal verzekerd met de Brandverzekering.

Een paar extra dekkingen op een rij:
– Uitgebreide regenwaterschadedekking: Over de beganegrond binnendringend regenwater is bij hevige lokale regen
ook gedekt.
– Dekking voor schade aan gebouwen en inhoud veroorzaakt
door dakinstorting door sneeuwdruk of wateraccumulatie.
Uitkering is gelimiteerd tot 500.000 euro.
– Dekking van maximaal 1.250 euro voor geld inclusief
aanname van vals geld.
Met een eigen bedrijfspand hebt u belang bij:
Gebouwenverzekering
U verzekert het gebouw tegen schade.

Glasverzekering
U verzekert het lichtdoorlatende glas in de buitengevel van
uw pand.
De volgende verzekeringen zijn altijd nodig:
Inventarisverzekering
U verzekert de machines en inventaris van het kantoor en
bedrijf. Ook schade door inductie (tot € 250.000) is
standaard via deze verzekering gedekt. Inductie is een
extreme stroomstoot die ontstaat door bijvoorbeeld een
storing in het elektriciteitsnet of door blikseminslag. Door een
extreme stroomstoot kan brand ontstaan of kan de apparatuur
die is aangesloten op het elektriciteitsnet, kapot gaan.

Goederenverzekering
U verzekert de handelsgoederen die in uw bedrijf of elders
liggen.
Geldverzekering
Als ondernemer hebt u dagelijks met geld te maken. Een deel
van het geldverkeer loopt via de bank, maar u hebt ook
contanten in huis. Natuurlijk neemt u de nodige voorzorgsmaatregelen om verlies te voorkomen. Met de geldverzekering is uw bescherming compleet. Vergoed wordt onder meer
schade door het verloren gaan van geld of geldswaardige
papieren door brand, overval of inbraak.

Uw bedrijf moet voldoen aan milieu-eisen
Milieuschadeverzekering
Hoe milieubewust u uw bedrijf ook runt, schade kan altijd
ontstaan. U kunt daarvoor aansprakelijk gesteld worden.
De Milieuschadeverzekering vergoedt saneringskosten bij
verontreiniging van bodem en/of water. Ook kunnen saneringskosten meeverzekerd worden omdat er verontreiniging op uw
terrein plaats vindt van buitenaf. Uniek is dat zowel uw
schone grond als de bodem van de buren is verzekerd.
Computer Simple Risk
Deze verzekering biedt uitgebreide oplossingen voor computerrisico’s. Standaard is materiële beschadiging van apparatuur
gedekt. Hierbij is tevens een vast bedrag meeverzekerd voor
schade tijdens transport en verblijf buiten het risicoadres,
en voor extra kosten en reconstructiekosten die het gevolg
zijn van een gedekte schade.
Daarnaast is het mogelijk de dekking uit te breiden met een
data- en softwareverzekering. Deze verzekering dekt schade
aan data en software, ook als deze veroorzaakt is door een
andere oorzaak dan materiële beschadiging. Hierbij kunt u

denken aan schade door bijvoorbeeld elektromagnetische
velden, hacking of een virus.
Schaft u gedurende het verzekeringsjaar apparatuur aan dan
is deze tot een ruime limiet automatisch meeverzekerd.
Elektronica en Apparatuur
Deze verzekering dekt materiële schade aan uw elektronica
en apparatuur. Daarnaast kent de verzekering standaard
een unieke storingsdekking voor apparatuur waarvoor een
onderhoudscontract is afgesloten (met uitzondering van
computers). Optioneel kan gevolgschade zoals dataschade
en/of bedrijfsschade meeverzekerd worden.
Schaft u gedurende het verzekeringsjaar apparatuur aan
dan is deze tot een ruime limiet automatisch meeverzekerd.

Verzekeringen voor uw Bedrijfscontinuïteit
Bedrijfsschade
Uw bedrijfscontinuïteit staat bij ons hoog in het vaandel.
Deze verzekering dekt vrijwel alle kosten die nodig zijn om
uw bedrijf weer zo snel mogelijk operationeel en bereikbaar
te krijgen. Daarnaast vergoedt deze verzekering ook de
winst die gederfd wordt bij bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld
brand. Standaard biedt deze verzekering de volgende
aanvullende dekkingen:

Reconstructie
Kosten die u maakt voor het terughalen van gegevens die u
had en die u nodig hebt voor het voortzetten van uw bedrijf,
worden vergoed. Denk aan het herstel van uw administratie
of het opnieuw opbouwen van uw klantenbestand.
Extra kosten
Als uw bedrijf getroffen wordt door bijvoorbeeld een brand
betekent dit dat u waarschijnlijk (tijdelijk) niet meer terecht
kunt in uw eigen pand. U moet tijdelijk uitwijken naar een
ander onderkomen totdat u de zaak weer op orde hebt.
De kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen onder de noemer
‘Extra kosten’.
Bedrijfsaansprakelijkheid
Ook in het bedrijfsleven vallen er wel eens minder prettige
dingen voor. Op zo’n moment komt een Aansprakelijkheidsverzekering van pas. Het Ondernemerspakket biedt voor
ieder bedrijf een passende Aansprakelijkheidsverzekering.
De polis dekt de financiële gevolgen als u aansprakelijk bent
voor schade die aan derden is toegebracht. Deze verzekering
biedt u de volgende voordelen:
– Uw werkgeversaansprakelijkheid voor schade aan een
ondergeschikte als bestuurder van een motorrijtuig is
standaard meeverzekerd.
– Het inlooprisico is volledig meeverzekerd. Dit betekent
dat claims die voor het eerst tijdens de looptijd van de
verzekering tegen u zijn ingesteld en bij ons worden
gemeld ook verzekerd zijn wanneer de schade voor de
ingangsdatum van uw verzekering is veroorzaakt.
– Naast de meest gangbare MKB-risico’s biedt deze
verzekering ook een opzichtdekking tot 100.000 euro

per aanspraak voor een metselaar, timmerman, stukadoor,
stratenmaker, voeger, en tegelzetter.
Een opzichtdekking betekent dat schade aan zaken die u
behandelt of bewerkt, is verzekerd.
WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheid voor motorrijtuigbestuurders)
Als de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering elders loopt
zonder een WEGAM dekking dan kan de WEGAM
verzekering bijgesloten worden.
Rechtsbijstand
Niets is zeker, dat hoeft niemand u als ondernemer uit te
leggen. U hebt uw bedrijfsvoering zelf in de hand, maar u
kunt ook gemakkelijk in een ongewenste positie terechtkomen.
Het aantal claims aan bedrijven is de laatste jaren flink
toegenomen, evenals de hoogte van de claims.
Het GABA Ondernemerspakket biedt een modulaire opbouw
van de rechtsbijstand verzekering:
– Verkeersdekking, wereldwijd juridische bijstand voor uw
medewerkers bij verkeersdeelname tijdens werkzaamheden.
– Bedrijfsvoering, bijstand bij conflicten over contracten,
vergunningen, arbeidszaken of zaken m.b.t. het bedrijfspand. Inclusief gratis incassoservice.
– Inkoop, rechtsbijstand in het geval van verkeerde of levering
van slechte kwaliteit bij inkoop.
– Verkoop, rechtsbijstand bij conflicten met afnemers van uw
goederen of diensten.

Verzekeringen voor uw vervoer
Personenauto
In ons Ondernemerspakket kunt u al uw zakelijke
personen-auto’s, bestelauto’s en busjes met een cataloguswaarde tot 80.000 euro onderbrengen. De Zakelijke
Autoverzekering kent een no-claimkorting tot 80%, zonder
schadevrije jaren hebt u al recht op een no-claimkorting
van 60% en een no-blame/no-claimregeling bij aanrijdingen
met fietsers en voetgangers.
Bestelauto
De bestelautoverzekering kent een no-claimkorting tot 80%,
zonder schadevrije jaren hebt u al recht op een bonuskorting
van 30%. Uw ladingschade kunt u aanvullend verzekeren.
Aanhangwagen
Deze verzekering voorziet in het Cascorisico van
aanhangwagens welke achter personen- of bestelauto’s
worden gebruikt.

Goederentransport
Deze verzekering biedt niet alleen de mogelijkheid uw
handelsgoederen tijdens transport te verzekeren, maar is
ook bij uitstek geschikt om de inhoud van uw eventuele
service-/onderhoudswagens te verzekeren.
Een aantal voordelige kenmerken:
– Handelsgoederen en bedrijfsuitrusting op één polis.
– Ruime dekking, alle van buitenkomende onheilen.
– Bij gebruik eigen vervoermiddel geen eigen risico bij
diefstal als het voorgeschreven beveiligingssysteem in
werking is.
Werkmaterieel
Bij al uw logistieke werkzaamheden gebruikt u diverse
machines. Variërend van magazijnwagentjes tot
vorkheftrucks. In Het Ondernemerspakket kunt u deze
verzekering pasklaar voor elk soort materieel sluiten.
Een aantal voordelige kenmerken:
– Schade veroorzaakt aan eigen zaken standaard
meeverzekerd.
– Eigen gebrek dekking (casco) tot 6 jaar ouderdom.
– Bij totaalverlies wordt de schade afgewikkeld met een
waardegarantie.

Verzekeringen voor uw personeel
Collectieve Ongevallen
Als één van uw medewerkers door een ongeluk blijvend
invalide wordt of overlijdt, kan er een beroep gedaan worden
op de Collectieve Ongevallenverzekering.
Met deze verzekering biedt u uw medewerker financiële hulp.
Bij blijvende invaliditeit wordt de uitkering gedaan aan uw
werknemer en bij overlijden aan de nabestaanden. In veel
CAO’s is het hebben van een collectieve ongevallenverzekering voor de werknemer zelfs verplicht! U bepaalt zelf de dekking en de hoogte van de verzekerde bedragen.

Met deze verzekering bent u verzekerd van:
– Een dubbele uitkering bij overlijden of 100% blijvende
invaliditeit indien het ongeval bijvoorbeeld het gevolg is
van brand in een woning of een ongeval met een openbaar
vervoermiddel (met uitzondering van (lucht)vaartuigen),
waarin verzekerde als passagier had plaatsgenomen.
– Kosten repatriëring van het stoffelijke overschot bij
overlijden in het buitenland worden tot een maximum van
10.000 euro vergoed.
– Een ongeval ontstaan door ziekte is meeverzekerd.
Daarnaast geven wij u graag mee dat de premie fiscaal
aftrekbaar is.

Meer weten?
Neem contact met ons op:
T 026 4435555
info@gaba.nl
Of kijk op www.gaba.nl

GABA verzekeringen
Postbus 5070 | 6802 EB Arnhem
www.gaba.nl

Deze brochure is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Vrachtauto
Ook uw vrachtauto, die eigen goederen vervoert binnen
Nederland, kan binnen het pakket verzekerd worden.
Voor andere risico’s bieden wij uitstekende alternatieven.
Bij het verzekeren van uw vrachtauto houden wij rekening
met eventuele leasing. In dat geval kunt u kiezen voor de
zogenaamde ‘boekwaardeclausule’ Daarmee is de uitkering
bij total loss gelijk is aan de ‘boekwaarde’ als deze hoger is
dan de dagwaarde. Aanvullend kunt u het volledige werkrisico, de privé eigendommen van de chauffeur en het op
de wagen aanwezige laad- en losmaterieel verzekeren.

