De meest
complete
bescherming
van
uw zaak
Property
• Liability
• Accidents
• Auto
•

VIVIUM Business Deal

Laat uw zaak op volle kracht draaien
VIVIUM houdt een oogje in het zeil
De ingrediënten voor een succesvolle onderneming kent u: een efficiënt beheer in combinatie met uw competentie en enthousiasme. Zelfs de meest voorzichtige zaakvoerder kan
echter niet alles voorzien zoals een ongeval of een andere onvoorziene gebeurtenis. Ook
VIVIUM heeft deze pretentie niet. Wat we wel weten, is dat zo’n voorval ernstige gevolgen
kan hebben voor de continuïteit van uw zaak.

VIVIUM biedt u enkele oplossingen om uw handelsactiviteit
optimaal te beschermen:
• schade aan uw eigen bezit en kosten om de continuïteit van uw handelsactiviteit te
verzekeren of om deze weer op gang te trekken worden vergoed;
• net zoals de schade aan derden waarvoor u verantwoordelijk bent en rechtsbijstand;
• uw personeel en uzelf worden beschermd tegen arbeidsongevallen en inkomstenverlies;
• als goede klant krijgt u maar liefst tot 20% van uw premies terug.
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Oplossingen op maat
aangepast aan uw handelsactiviteit en uw noden
Als KMO of zelfstandige hebt u uw eigen specifieke verzekeringsbehoeften. Alles hangt
af van het type activiteit dat u uitoefent, van het aantal personen die u in dienst hebt
en van de risico’s die met uw vak gepaard gaan. Om perfect aan uw verwachtingen
te kunnen voldoen biedt VIVIUM u dekkingen Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid,
Arbeidsongevallen en Auto aan met tal van voordelen:
• contracten op maat in functie van uw noden;
• basiswaarborgen of optionele waarborgen die uw handelsactiviteit effectief
beschermen;
• voordelige tarieven met daar bovenop bonussen en andere voordelen dankzij
VIVIUM Business Deal.

PROPERTY
veel meer dan een brandverzekering
De Property-waarborg richt zich op wat echt telt: uw handelsactiviteit. De professionele
en privédelen van uw gebouw kunnen in de basisdekking worden opgenomen. Een
compensatie voor eventuele seizoensschommelingen in uw voorraad koopwaar zit er
in ieder geval bij. Bovendien kunt u bij schade rekenen op een uitstekende bijstand, 7
dagen op 7, 24 uur op 24.

De basiswaarborg
• Bevat ruime basiswaarborgen, zowel voor uw gebouwen als hun inhoud.
• Geeft automatisch recht op een compensatie voor de seizoensschommelingen van uw
voorraden.
• Beschermt u tegen brand, ruwe weersomstandigheden, elektrische schade,
overstromingen en aardbevingen, waterschade, schade door stookolie, aanrijdingen, …
• Dekt uw Burgerlijke Aansprakelijkheid bij schade berokkend aan derden door het
gebouw of de inhoud.

4-5

De optionele waarborgen
Afhankelijk van uw handelsactiviteit en uw specifieke behoeften kunt u uw dekking
aanvullen met enkele opties op maat:
• Diefstal: voor een optimale gemoedsrust kunt u kiezen voor een aangepaste en
uiterst volledige dekking bij geweldpleging of inbraak.
• Onrechtstreekse verliezen: een forfaitair met 10% verhoogde schadevergoeding
ter compensatie van de bijkomende kosten na een schadegeval: verplaatsingen,
administratieve formaliteiten, telefoonkosten, ...
• Accidentele schade aan koopwaar.
• Schade aan of diefstal van vast of draagbaar elektronisch materiaal (computers,
printers, kopieerapparaten, telefooninstallatie, laptops, …).
• Bedrijfsschade: wist u dat meer dan de helft van de bedrijven die geconfronteerd
worden met een ernstig schadegeval binnen de vijf jaar daarna failliet gaan?
Stel u voor dat uw magazijn of kantoor in vlammen opgaat. In de meeste gevallen
duurt het vele maanden voor u uw activiteiten opnieuw kunt starten. Onze waarborg
Property dekt wel uw materiële schade, maar terwijl uw handelsactiviteit niet of
op een laag pitje draait, blijven uw vaste kosten (personeel, leningen, ...) gewoon
doorlopen. En dan hebben we het nog niet over de tijd die nodig is om uw inkomsten
weer op hun oorspronkelijk niveau te brengen. Met de optie Bedrijfsschade blijft de
levensvatbaarheid van uw bedrijf verzekerd.

Ons aanbod bevat ook VIVIUM Vastgoed.
Bij schade maakt VIVIUM het verschil
• door in de basisdekking zowel het professionele als het privédeel op te nemen;
• door de seizoensschommelingen van uw voorraden te compenseren;
• door u bijstand te verlenen bij schade;
• door bij te dragen tot de financiële levensvatbaarheid van uw bedrijf dankzij de optie Bedrijfsschade;
• door u de ruimste dekking te bieden in geval van onveiligheid.

LIABILITY
want Burgerlijke Aansprakelijkheid is geen lachertje
Een minder goede Burgerlijke Aansprakelijkheidsdekking kan uw handelsactiviteit
letterlijk ruïneren. Daarom biedt onze Liability-dekking u op maat gemaakte waarborgen
die uw handelsactiviteit beschermen om de continuïteit ervan te verzekeren.

De basiswaarborg
• Beschermt u tegen schade- en interestclaims van derden aan uw adres, in het kader
van de uitvoering van uw handelsactiviteit.
• Beschermt u tegen schade aan goederen die u werden toevertrouwd om ze te
bewerken.
• Beschermt u tegen schade- en interestclaims van derden voor schade toegebracht
door de geleverde goederen of uitgevoerde werken.

De optionele waarborgen
• Als u een publiek toegankelijke plaats uitbaat, bent u wettelijk verplicht een verzekering
“objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing” af te sluiten.
• De waarborg Rechtsbijstand verdedigt uw belangen bij de uitoefening van uw handelsactiviteit.

Voorbeeld
Een van uw medewerkers wordt arbeidongeschikt na een auto-ongeluk dat door een
derde werd veroorzaakt tijdens een verplaatsing voor het werk. De Rechtsbijstand zal
voor u bij de veroorzaker van het ongeval het gewaarborgd salaris terugvorderen dat u
aan uw medewerker moet betalen.

VIVIUM maakt het verschil voor uw gemoedsrust
• De waarborg “toevertrouwd goed” geldt gedurende de volledige periode waarin u het goed dat u voor bewerking
werd toevertrouwd in uw bezit heeft. Dus niet alleen tijdens de bewerking, maar ook ervoor en erna, en zelfs
tijdens het transport van het goed.
• Niet alleen de stoffelijke schade veroorzaakt aan het goed wordt gedekt, maar ook de immateriële gevolgschade,
zoals de gebruiksderving van het goed.
• Bij vrijwillige stopzetting van uw beroepsactiviteiten wordt schade, waarvan de oorzaak dateert van voor de datum
van stopzetting, nog 18 maanden gewaarborgd.

Ons aanbod wordt vervolledigd met :
• VIVIUM Beroepsaansprakelijkheid
• VIVIUM Bestuurdersaansprakelijkheid
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ACCIDENTS
een bescherming op maat van uw werknemers en uzelf
De verzekering tegen arbeidsongevallen is wettelijk verplicht en beschermt u en uw medewerkers. VIVIUM biedt u echter veel meer. Een bijkomende bescherming van uw werknemers
is een aantrekkelijk extralegaal voordeel dat motiverend werkt. Zowel voor u als voor uw
medewerkers blijkt deze bijkomende bescherming vaak interessanter dan een bruto loonsverhoging.

Basiswaarborg
Vergoedt de schade die de bedienden en arbeiders van uw bedrijf lijden ten gevolge van
letsels opgelopen in een arbeidsongeval of bij een ongeval op weg van of naar het werk.

Optionele extralegale waarborgen
• Excedent Wet: dekt het loonverlies van uw medewerkers na een arbeidsongeval (het
verschil tussen het normale loon en de wettelijke uitkering).
• Privé-Leven: vergoedt ongevallen in het privéleven op dezelfde manier als een
arbeidsongeval.
• Gewaarborgd loon: waarborgt de terugbetaling van het gewaarborgd loon dat u uw
werknemer moet betalen na een arbeidsongeval.
• 24u/24: hiermee verzekert u alle personen die niet aan de arbeidsongevallenwet zijn
onderworpen tegen arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven: uzelf of alle
andere personen met het statuut van zelfstandige, beheerder, zaakvoerder, …

VIVIUM maakt het verschil voor uw medewerkers
Omdat we het onvoorzienbare niet kunnen voorspellen en we alles in het werk moeten stellen om de gevolgen van een
pijnlijke situatie te verzachten, bieden onze extralegale waarborgen Privé-Leven en 24u/24 vergoedingen voor elk ongeval
dat een personeelslid zou overkomen in zijn privéleven:
• Bij een dodelijk ongeval wordt per kind een maandelijkse uitkering van 200 euro gestort, zolang de familie voor dit kind
kinderbijslag ontvangt.
• Bij een ongeval dat een arbeidsongeschiktheid van 7 dagen of meer veroorzaakt, kunnen we tussenkomen in de kosten
van een gezinshulp of huishoudster, en dit voor een bedrag van maximum 2.000 euro.

De autoverzekering
uw autopark verdient ook de beste bescherming
Het maakt niet uit of u een of meerdere voertuigen heeft (wagens, bestelwagens, vrachtwagens, …). Elk voertuig is onmisbaar voor uw beroepsactiviteit. U rijdt ermee naar uw kantoor,
magazijn of klanten en vervoert er uw koopwaar mee. Het is uw mobiliteits- en beschikbaarheidsgarantie en dus van levensbelang voor uw beroepsactiviteit. U kunt niet zonder. Al uw
voorzorgen ten spijt kan er toch nog van alles gebeuren: een botsing, vandalisme, een poging
tot inbraak of diefstal, een panne, ...
Hebt u al eens stilgestaan bij de financiële gevolgen hiervan, voor uzelf en uw zaak? Bij de
verloren tijd en de gemiste afspraken? Deze gevolgen gaan veel verder dan de herstelling van
de voertuigen.
Daarom raden we u aan om de autoverzekeringsformules van VIVIUM eens grondig te
bekijken, zowel voor een voertuig als voor meerdere voertuigen. Op maat gemaakte
contracten garanderen u bescherming en mobiliteit, professioneel en privé. U kunt bij uw
makelaar terecht voor advies of een offerte.
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VIVIUM Business Deal
talloze voordelen!
Met VIVIUM Business Deal groepeert u al uw verzekeringscontracten die u in het kader van
uw beroepsactiviteit hebt onderschreven en geniet u van enkele belangrijke voordelen:
• Een eenvoudige, duidelijke en transparante administratie die moeiteloos de evolutie van
uw handelsactiviteit volgt.
• Een gratis premiespreiding: u kunt al uw premies groeperen en de betaling ervan gratis
spreiden per maand, per trimester of per semester.
• Een bonus van 10% op de gestorte premies, taksen niet inbegrepen: u kunt 10% van al
uw gestorte premies recupereren vanaf jaar één, op voorwaarde dat:
- uw VIVIUM Business Deal bestaat uit minimum twee van de vier basiswaarborgen:
Auto, Property (of VIVIUM Vastgoed), Liability (of VIVIUM Beroepsaansprakelijkheid),
Accidents.
- de verhouding tussen de schadelasten en de betaalde premies lager of gelijk is aan
30%.
• En een getrouwheidspremie Loyalty Premium: uw bonus van 10% kan jaarlijks met 1%
worden verhoogd vanaf het vierde jaar van onderschrijving. Een mooie manier om u te
bedanken voor uw trouw.

In totaal kunt u als goede klant tot 20% terugkrijgen van de premies
van alle contracten in uw VIVIUM Business Deal.

Voorbeeld
Op 1 mei 2015 beslist u om uw contracten Brand (VIVIUM Business Property), Burgerlijke
Aansprakelijkheid (VIVIUM Business Liability) en Auto te groeperen in een VIVIUM
Business Deal.
De voor deze drie waarborgen betaalde premies voor de periode van 1 mei 2015 tot
1 mei 2016 bedragen 2.400 euro, taksen niet inbegrepen. Geen enkel schadegeval werd
aangegeven.
Op welke bonus hebt u recht?
Voor de periode van 1 mei 2015 tot 31 december 2015 (d.w.z. 8 maanden), bedraagt
de bonus die u in de loop van het laatste trimester van 2016 zal worden gestort 160 euro
(ofwel 8/12 van 2.400 euro x 10%).
Als deze voorwaarden gerespecteerd blijven, dan krijgt u 240 euro in 2017 (ofwel 10% van
2.400 euro).

VIVIUM Zeker van elkaar.
VIVIUM is een Belgische verzekeringsmaatschappij. We kennen de markt door en
door en bieden een heel brede waaier verzekeringen aan: levensverzekeringen,
niet-levensverzekeringen en employee benefits. Dat doen we voor particulieren en
zelfstandigen, maar ook voor kmo’s en grote ondernemingen.
VIVIUM gelooft rotsvast in de toegevoegde waarde van de makelaar als
langetermijnpartner van de klant. Daarom werken we keihard aan sterke producten en
diensten zodat makelaars volop hun rol van adviesverlener kunnen opnemen.
VIVIUM maakt deel uit van de P&V Groep. We zijn de derde grootste
verzekeringsmaatschappij in België die met onafhankelijke makelaars werkt.

Door de onvermijdelijke beknoptheid eigen aan deze brochure kan de tekst onvolledig zijn ten aanzien van
de waarborg zoals die in de Algemene Voorwaarden met referte VIV 991/06-2010 en VIV 911/01-2009 is
opgenomen. Bij twijfel primeert de integrale tekst van de verzekeringsovereenkomst.

ZETEL ANTWERPEN
Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen
tel. +32 3 244 66 88
Voor meer info www.vivium.be

Een vraag?
Uw makelaar kent het antwoord
We maken onze polissen graag zo duidelijk mogelijk, maar we begrijpen
dat u zich graag goed wilt informeren. En dat doet u best bij uw makelaar.
Hij is onafhankelijk en weet u precies uit te leggen welke voordelen en
voorwaarden aan deze verzekering verbonden zijn.
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