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Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.  De polisvoorwaarden kunt u vinden op
 www.onlinepolisvoorwaarden.nl/intermed-pool/.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt de (extra) kosten om uw bedrijf voort te zetten bij een (dreigende) stilstand als gevolg van een materiële schade.
Zodat u bijvoorbeeld tijdelijk andere bedrijfsruimte, machines en/of computerapparatuur kunt huren.
Bovendien vergoedt deze verzekering de reconstructiekosten die direct voortvloeien als gevolg van materiële schade.

Extra informatie

Verzekerd zijn o.a. de schadeoorzaken: brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, lekkage, inbraak en diefstal. De verzekerde
gebeurtenissen, dekkingen en uitsluitingen komen vrijwel geheel overeen met die voor de Bedrijfsschadeverzekering.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden de extra kosten die nodig zijn om Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving
een verstoring in uw bedrijf door een verzekerde en overstroming. Check de polisvoorwaarden of
gebeurtenis op te heffen. Maar ook eventuele re- vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.
constructiekosten.
 

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Schadevergoeding U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de
verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij

De extra kosten en reconstructiekosten moeten ver- schade sprake is van opzet of roekeloosheid of
oorzaakt zijn door een verzekerde schade aan de criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet
bij u in gebruik zijnde zaken. verzekerd als de schade het gevolg is van molest of
De vergoeding vindt plaats tot maximaal het op het een atoomkernreactie.
polisblad genoemde verzekerde bedrag. Er kan
geen sprake zijn van onderverzekering. Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten,
Storing nutsvoorzieningen burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en

opstand.
Lijdt u schade in de zin van deze polis door 
een storing bij een bedrijf dat gas, water of
elektriciteit levert? Dan bent u daarvoor ver-
zekerd als de storing een ononderbroken 
periode van tenminste 6 uur duurt. Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de
Verzekerd bedrag polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag

advies aan uw verzekeringsadviseur. Schade door
Het verzekerd bedrag is door u vastgesteld en constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en
is een zgn. premier risquebedrag. Dat betekent sneeuwdruk.
dat u de schade krijgt vergoed tot maximaal
het verzekerde bedrag en/maar ook dat er
geen sprake kan zijn van onderverzekering. Eigen risico

 
Als er een eigen risico van toepassing is, dan staat

 dat op het polisblad vermeld.
 

 
 Afspraken

 
 Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie
 die wij gemaakt hebben, dan vergoeden wij de
 schade niet altijd. De afspraken vindt u op uw
 polisblad.
 

 



 Leegstand

 
 Als uw bedrijfsgebouw geheel of gedeeltelijk leeg
 staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is
 gekraakt, bent u alleen verzekerd tegen schade door
 brand en storm. U moet deze situatie binnen een

maand aan ons melden, tenzij u hiervan niet op de
hoogte kon zijn. Na uw melding kunnen wij de
verzekering beëindigen of de premie en
voorwaarden wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op uw polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen
om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel moge-
lijk door.

Wanneer en hoe betaal ik? Transparantie-poliskosten.

Standaard betaalt u de premie per jaar. U kunt tegen een premietoeslag kiezen om de premie per maand, per kwartaal of
per halfjaar te betalen. Betalen kan ook via een automatische incasso.
In het kader van transparantie maken de kosten voor afgifte polisbladen, het berekenen van de (nieuwe) premie èn het toe-
zenden van de nota geen onderdeel (meer) uit van de premie. Dat is ook redelijker want deze worden zo uitsluitend in reke-
ning gebracht voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden.
De poliskosten voor afgifte van een polis of aanhangsel bedragen € 8,00. De kosten voor het berekenen van de premie voor 
de komende verzekeringsperiode en het toezenden van de nota bedragen € 1,25.
Andere kosten - zoals voor het advies en voor schadebehandeling - maken wel onderdeel uit van de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de ver-
zekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. Dat kan bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks 
bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.


