U I T G E B R E I D E

G E V A R E N V E R Z E K E R I N G

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming
Vergunningnummer
Product

DUPI Underwriting Agencies B.V.
12041357
Uitgebreide gevarenverzekering bedrijfsschade

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De overige voorwaarden voor onze verzekeringen vindt u
op onze website: https://dandupi.nl/oplossingen/
Welk soort verzekering is dit?
De uitgebreide gevarenverzekering verzekerd u tegen de financiële gevolgen als uw bedrijf door een gedekte
schade geheel of gedeeltelijk stil ligt.
Extra informatie
Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt
over voorwaarden/premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoed vermindering van uw
brutowinst doordat uw onderneming geheel of
gedeeltelijk stil valt door een verzekerde
gebeurtenis.
Verzekerde gebeurtenis
Verzekerd wordt onder meer schade door brand,
explosie, luchtvaartuiten, storm, bliksem, inbraak,
neerslag, waterschade en aanrijding.
Verzekerd bedrag
Wordt genoemd in uw polis en kan het jaarbedrag
aan brutowinst zijn of het tweejaarbedrag aan
brutowinst.
Uitkeringstermijn
Periode waarover de schade vergoeding
plaatsvindt.

Wat is niet verzekerd?
De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder
geven we daar enkele voorbeelden van.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig
overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt
u er niet uit? Neem dan contact op met uw
verzekeringsadviseur.
Uitgesloten gevaren
Aardbeving, overstroming en vulkanische
uitbarsting
Atoomkernreactie, molest en opzet
Besmettelijke ziektes
Cyber-aanvallen.
Extra dekkingen
Als fundering is meeverzekerd en deze is
waardeloos geworden zonder beschadigd te zijn.
Tot maximaal EUR 50.000,-Schade aan infrastructuur op de verzekerde
locatie tot maximaal EUR 25.000,--

1
DUPI Assuradeuren Nederland is een handelsnaam van DUPI Underwriting Agencies B.V. | Blaak 16, 3011 TA Rotterdam | Postbus 230, 3000 AE Rotterdam
+31 10 790 15 55 (Rotterdam) | info@dupi.com | www.dupi.com

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Schadevergoeding
schade wordt vergoed op basis van
herbouwwaarde. In een aantal met name
genoemde gevallen wordt vergoed op basis van
verkoopwaarde.

t

Eigen risico
Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen
risico.

Index
Indien u uw gebouw op basis van index verzekerd
wordt de verzekerde som jaarlijks aangepast aan
het geldende indexcijfer.
Huurderving
Het verlies van huurpenning is meeverzekerd tot
maximaal 10% van de verzekerde bedrag van het
beschadigde gebouw, gedurende maximaal 52
weken.
Herinvestering
Er geldt geen herbouwplicht.

Waar ben ik gedekt?
Op de adressen die zijn vermeld op het polisblad.
Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk
beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.
Meldt schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk
aan ons door.
Wanneer en hoe betaal ik?
U betaald de premie voor uw verzekering binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is.
Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum zoals vermeld op het polisblad om 12.00 uur’s ’s
middags lokale tijd van de verzekerde locatie. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Als de
verzekering niet wordt opgezegd loopt deze telkens voor een jaar door. Betaald u de
premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen per contractvervaldatum. U dient hiervoor een
opzegtermijn van minimaal 2 maanden aan te houden.
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