GEBOUWEN, INVENTARIS/GOEDEREN EN/OF BEDRIJFSSCHADE
Aanvraag
DEKKING
Gebouwen
Verzekerd bedrag
Gewenste dekking

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Uitgebreid 		

Eigen risico					
Inventaris/Goederen
Verzekerd bedrag

Inclusief fundamenten

		

e

Eigen risico vrijwillig verdubbelen		

Inventaris *

waarvan Elektronica

e

e

Verzekerd bedrag
Goederen
e
* Elk jaar verhogen wij op de hoofdpremievervaldatum het verzekerd bedrag van uw inventaris met 1,5%.
Uw premie wordt in verhouding hiermee ook aangepast. Kunt u geen splitsing aangeven in de bedragen
voor Inventaris en voor Goederen? Dan vult u het totaalbedrag in achter Verzekerd bedrag Inventaris.
Wij indexeren dan jaarlijks over het gehele bedrag.
Gewenste dekking

		

Uitgebreid 		

Eigen risico					

Eigen risico vrijwillig verdubbelen		

Extra bij te verzekeren
Wilt u transport en verblijf elders meeverzekeren voor bepaalde elektronica (geen GSM’s)*
Ja
*Deze dekking is alleen mogelijk indien gekozen is voor een dekking tegen plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Nee

Zo ja, voor welke objecten

Wat is de te verzekeren som van het te transporteren deel e
Dekkingsgebied transportdekking elektronica

Nederland		

*
Lichtreclame boven de e 5.000		

e

*
Huurdersbelang boven de e 10.000		

e

*
Koelschade boven de e 2.500		

e

Europa		

Wereld

* (alleen van toepassing conform de voorwaarden BB-MKB)

Bedrijfsschade/Extra kosten
Verzekerd bedrag			

(jaarbelang)

e

Gewenste dekking			

Uitgebreid		

Plotselinge en onvoorziene gebeurtenis

Uitkeringstermijn			

13 weken		

26 weken		

Wilt u een extra kostenverzekering aanvragen

Ja

Indien ja, welk bedrag wilt u verzekeren 		

39 weken		

52 weken

Nee
(premier risque)

€

Reconstructiekosten*
Verzekerd bedrag			
€
(premier risque)
*
Standaard is meeverzekerd bij Bedrijfsschade 10% van het verzekerd bedrag, met een maximum van € 125.000 (alleen van toepassing conform de voorwaarden BB-MKB).
ALGEMENE GEGEVENS
Risicoadres (indien afwijkend van postadres)
Risicoadres
Postcode				

Plaats

15 39 15-01

Bouwjaar gebouw
Bouwaard en dakbedekking

Steen/hard 		

Anders, namelijk

Verdiepingsvloeren

Steen 		

Hout		

Het gebouw is		

Hoe is de onderhoudstoestand

Goed 		

Matig 		

Slecht

Eigendom		

Gehuurd
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Bestemming van het gebouw

Woon-/winkelpand in
Kantoorpand

Bedrijfsverzamelgebouw

Anders, namelijk
Bewoning 		

Bewoond		

Onbewoond

Staat leeg

Kamerverhuur

Ligging 			

Dorpskern 		

Buitenwijk 		

Industrieterrein

Stadscentrum

Anders, namelijk
Gelegen in een overdekt winkelcentrum 				
Gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw 				
Zijn de belendingen binnen 10 meter van het gebouw brandgevaarlijk 		
Vinden er in het gebouw brandgevaarlijke werkzaamheden plaats		
Zo ja, om welke belendingen/werkzaamheden gaat dit

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

Indien er meerdere risicoadressen verzekerd dienen te worden, adressen en algemene informatie s.v.p. op een aparte bijlage meezenden.
Preventie/beveiliging
Is er een Inbraakbeveiliging aanwezig		

Ja		

Nee

Zo ja, volgens welke (CCV/BORG)*		

Klasse 1 		

Klasse 2		

Is er een brandmeldinginstallatie aanwezig		

Ja		

Nee

Is er een automatische blusinstallatie aanwezig

Ja		

Nee

Zo ja, welk systeem			

Sprinkler		

Anders

Welke handblusmiddelen aanwezig		

Geen				
CO2 			

Klasse 3		

stuks			

Klasse 4

Poeder 		

stuks

Slanghaspel

stuks

Anders
Is hiervoor een onderhoudscontract afgesloten met minimaal één controle per 2 jaar

Ja

Afval-/emballagebehandeling			
* Graag beveiligingscertificaat meezenden

Anders

In metalen bakken

Nee

Vindt buitenopslag van brandbare zaken/afvalcontainers plaats						
Zo ja, vindt deze opslag op tenminste 10 meter van de gevel plaats						
Is het gebouw voorzien van een bliksemafleider							
Is hiervoor een jaarlijks onderhoudscontract afgesloten volgens de NEN 1014						
Is het gebouw voorzien van een overspanningbeveiliging							
Zijn objecten in het gebouw (bijvoorbeeld machines en apparatuur) voorzien van inductie- en overspanningbeveiligingen			

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Zo ja, welke objecten
Voldoet de elektrische installatie aan NEN 1010 en wordt deze periodiek (tenminste eenmaal per 5 jaar) gekeurd volgens NEN 3140
Worden er brandbare vloeistoffen opgeslagen
Wordt er in het gebouw gelast
Vindt er verf- of lakspuiten plaats
Vindt er machinale houtbewerking plaats

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

Nee

Is het gebouw voorzien van zonnepanelen
Zo ja, aantal zonnepanelen (er kunnen aanvullende eisen worden gesteld, waaronder dakbelasting, een elektrakeuring, ect.)

15 39 15-01

Indien er sprake is van een industrieel risico en/of opslag van goederen, kunnen er nog aanvullende vragen worden gesteld door AM Assuradeuren .
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