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De beste producten én pakketkorting
Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico’s? Biedt u ze graag gemak,
overzicht en snelheid? En zoekt u voor hen de beste bedrijfsverzekeringen voor een scherpe prijs?
Kies dan voor het Nedasco Voordeelpakket Bedrijven. Uw klant profiteert van een pakketkorting tot 10%.
En u regelt alles eenvoudig via de Bedrijvendesk van Nedasco.
In het Nedasco Voordeelpakket Bedrijven combineert
u bedrijfsverzekeringen van 17 verschillende maatschappijen in één pakket. Uw klanten krijgen op die
manier de beste producten. Bovendien profiteren
zij van een pakketkorting tot 10%.
De pakketkorting is als volgt opgebouwd:
• 5%
• 6%
• 8%
• 10%

bij twee hoofdverzekeringen
bij drie hoofdverzekeringen
bij vier hoofdverzekeringen
bij vijf hoofdverzekeringen of meer

Uw klanten ontvangen één overzichtelijke nota van alle
verzekeringen in het Voordeelpakket. De polisbladen worden
met uw logo opgemaakt.
Extra voordelen
Vanaf drie hoofdverzekeringen bieden wij nog meer voordelen,
zoals een gratis waardebepaling voor gebouwen*. Ook kan hij
de premie voldoen in termijnen zonder extra kosten. Bij betaling
per maand gebeurt dat via automatische afschrijving. Voor
betaling in termijnen geldt een minimumtermijnpremie van
€ 50,- (exclusief assurantiebelasting en kosten).
*Uitsluitend bij 3-jarige contracten en gebouwen met een
verzekerde som hoger dan € 400.000,-.
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Een breed scala aan bedrijfsverzekeringen

De volgende hoofdverzekeringen tellen mee
voor de pakketkorting:
• Gebouwen
• Inventaris en goederen
• Bedrijfsschade of extra kosten
• Computer/elektronica
• Milieuschade simple risks
• Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen
• Bedrijfsrechtsbijstand
• Motorrijtuigen
• Werkmaterieel
• Collectieve ongevallen
Andere bedrijfsrisico’s kunnen worden meeverzekerd,
maar tellen niet mee voor de hoogte van de korting. Denk
hierbij aan reconstructiekosten, goederentransport/eigen
vervoer, glas, werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen
(wegam), winkelgeld en zakelijke reisverzekering.
Omzetting van bestaande losse verzekeringen naar
het Voordeelpakket is mogelijk bij aanvraag van een
nieuwe hoofd- of bijverzekering. Alle verzekeringen
krijgen dan één hoofdvervaldatum, namelijk 1 januari
van het nieuwe jaar.

Je weet direct
wie je voor een
bepaalde vraag
moet hebben
“De Bedrijvendesk is deskundig
en adequaat, de samenwerking
verloopt gemakkelijk. De lijnen
zijn kort en je weet direct wie je voor
een bepaalde vraag moet hebben. Dat
is prettig, want ik bel ze meerdere keren
per dag. Soms met de vraag welke dekking ze
kunnen bieden voor een bepaald risico, maar
ook om te overleggen over lopende zaken.
Het Nedasco Voordeelpakket Bedrijven verkopen
we vaak. Het grote voordeel voor de klant is dat
we een pakket op maat kunnen samenstellen
en dat hij maar een keer poliskosten hoeft
te betalen. Voor ons als tussenpersoon heeft
het pakket ook voordelen. Het is makkelijk te
administreren, er is maar één vervaldatum en
het belangrijkste: de klant is tevreden.”
David Gans, eigenaar kantoor
Gans van Duivenbode te Amstelveen
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Gerenommeerde verzekeraars
De bedrijfsmatige schadeverzekeringen van de volgende maatschappijen kunt u in het
Nedasco Voordeelpakket Bedrijven opnemen:
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Bedrijvendesk Nedasco: uw sparringpartner

Snel en eenvoudig premies en offertes aanvragen
•M
 et ATOSI, de zakelijke vergelijkings- en
offertetool, berekent u eenvoudig online de
premies. Ook kunt u hiermee snel zakelijke
verzekeringen vergelijken. U vraagt ATOSI
gratis aan door een e-mail te sturen naar uw
accountmanager of sales@nedasco.nl.
•V
 oor een maatwerkofferte staan wij u graag
telefonisch te woord.

Nedasco Bedrijvendesk
acc.bedrijven@nedasco.nl
T 033 - 46 70 820

Hoe bepaal ik het verzekerde bedrag bij een bedrijfsschade
verzekering? Wat is een verstandige uitkeringstermijn?
Hoe ziet de polis eruit? Hoe kan ik een inspectie op locatie
aanvragen? Welke preventiemaatregelen moet mijn klant
treffen om verzekerbaar te worden? Zal ik dit kantoor
collectief of individueel verzekeren?
Voor deze en alle andere inhoudelijke en administratieve vragen belt u
eenvoudig naar de Bedrijvendesk van Nedasco. Een team van zeer
ervaren specialisten staat voor u klaar. Zij kennen de markt van bedrijfsverzekeringen en hebben goede relaties opgebouwd met de verzekeraars.
De Nedasco Bedrijvendesk denkt met u mee en adviseert u over de beste
oplossingen voor uw zakelijke klanten.

Verzekeringen
van verschillende
maatschappijen
“Sterk aan het Nedasco Voor
deelpakket Bedrijven is dat je
er verzekeringen van verschil
lende maatschappijen in kunt
opnemen. Zo bieden we de klant
een individueel pakket. En hij krijgt
nog korting ook. Het voordeel voor
ons? We leveren een goed product en ver
sterken daarmee de relatie met onze klanten.
We zijn overigens ook zeer tevreden over de
Bedrijvendesk van Nedasco. Er werken mensen
met veel ervaring in bedrijfs
verzekeringen.
Het gaat ons vooral om de kennis die
Nedasco in huis heeft en natuurlijk de hele
organisatie rond de aanvraag van een verze
kering. Nedasco handelt de aanvragen vlot af.
Het polisblad ziet er goed uit en is er snel. Dat
is heel belangrijk: de klant wil zo snel moge
lijk een bevestiging in de vorm van een polis.”
Eli Hoekstra, eigenaar kantoor Hoekstra
Assurantie Management in Heemskerk
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Overzicht te verzekeren risico’s
Acceptatie geschiedt op basis van een ingevuld en door verzekeringnemer ondertekend aanvraagformulier.
Per product ontvangt u de normale provisiepercentages.
Allianz Global Assistance

Nedasco

AEGON

Gebouwen (huurdersbelang)*

√

√

√

Inventaris en goederen*

√

√

√

Bedrijfsschade (extra kosten)*

√

√

√

Glas

√

√

Computer / Elektronica*

√

√

Geld

√

√

Milieuschade*

√

√

Allianz

Anker

ARAG

ASR

Gebouwen & Bezittingen

Aansprakelijkheid & Recht
√

Aansprakelijkheid bedrijven en beroepen*
√

Rechtsbijstand bedrijven en beroepen*
Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (Wegam)

√

√

√

Transport & Vervoer
√

Eigen vervoer
Motorrijtuigen*

√

Werkmaterieel*

√

Zakelijke reis

√

√

√
√
√

Personen & Leven
Collectieve ongevallen*

√

In dit overzicht zijn de meest gangbare risico’s opgenomen. Voor niet in dit overzicht opgenomen risico’s, bijvoorbeeld
beroepsaansprakelijkheid, C.A.R., garage, machinebreuk, kunt u contact opnemen met onze Bedrijvendesk op telefoonnummer 033 - 46 70 820.
* Hoofdverzekering geldt voor pakketkorting.

√

Avéro Achmea

Nationale-Nederlanden

Reaal

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

DAS

De Goudse

Delta Lloyd

√

√

√

√

√

√

√

Europeesche

London

Midglas

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Roland

√

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

11

© Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2013.1

Nedasco
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Bedrijven
De pluspunten
• De beste producten van verschillende verzekeraars in één pakket
• Online premie berekenen en vergelijken met ATOSI
• Pakketkorting tot 10%
• Inspectie op locatie mogelijk voor specifieke risico’s
• Gratis waardebepaling voor gebouwen

Andere Nedasco
huismerkproducten
• Nedasco Voordeelpakket Particulieren
• Nedasco Gezond Werken Pakket
Wilt u meer informatie over deze huismerkproducten?
Of wilt u collectieve zorgverzekeringen aanvragen?
Bel ons op 033 - 46 70 910 of mail naar sales@nedasco.nl

Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort
Postbus 59
3800 AB Amersfoort

033 – 46 70 800
033 – 46 70 900
info@nedasco.nl
www.nedasco.nl

