Productfiche makelaar

 
VIVIUM
Pack Horeca
Deze fiche werd ontwikkeld strikt voor u, makelaar, om uw taak te vergemakkelijken.

Het Pack Horeca werd ontwikkeld om een antwoord te bieden op de specifieke noden die zich stellen binnen de
horecasector. De focus ligt daarbij op extra bescherming. Dankzij dit gratis pack genieten uw klanten van uitgebreidere
en relevante waarborgen! Ontdek er hier alles over:

TOEPASSINGSGEBIED
• Natuurlijke personen en rechtspersonen
• Maximaal 10 FTE’s
• Maximale omzet op jaarbasis ≤ 1.500.000 € (exclusief BTW)
• Maximaal te verzekeren kapitaal gebouw + inhoud ≤ 1.718.964,53 € (Abex 809)

Type activiteit

Nace 88

Nace 2008

Restaurant met frituurketel en zonder levering

661100

56101

Verbruikssalon, sandwicherie, tearoom, chocolade, behalve ijsjes

661300

56290

Traiteur zonder of met levering (wagen en/of bestelwagen)

661400 en 661401

56210

Drankgelegenheid behalve bars met sexrisico, discotheken, nacht- en
privé clubs, escortbureaus, sexrisico’s

662100

56301

Horecazaak zonder frituurketel : bar, brasserie, café (behalve privé
club, dancing, bordeel)

662300

56101

Roomijssalon

662400

56102

MINIMUMVOORWAARDEN
• Alle 3 de takken - Property, Liability en Accidents* worden onderschreven
• S/P van de laatste 3 jaar PER TAK < 40 % (niet geldig voor starters)
• Vanaf 5 FTE’s is een schadestatistiek (of preventieverslag voor AO) voor alle 3 de takken vereist.
• Voor een bedrijf met minder dan 5 FTE’s volstaat een verklaring op eer dat er geen enkel schadegeval is geweest
(in de 3 takken) gedurende de laatste 3 jaar (is dit niet het geval dan dient toch een schadestatistiek te worden
toegevoegd)
• De zaak heeft geen schulden bij de RSZ
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* Indien er geen personeel tewerkgesteld is, volstaan 2 (Property en Liability) van de 3 takken.

EXTRA VOORDELEN VOOR UW KLANTEN
VIVIUM Business Property MET Formule Plus!
Deze verzekering biedt standaard een optimale bescherming tegen de financiële gevolgen van schade aan de
handelszaak. Met het Pack Horeca geniet de handelszaak van de verzekerde nog van gratis extra bescherming:

Dekking

Vergoedingsgrenzen
de vermelde bedragen zijn niet geïndexeerd

Bij het uitvallen van de stroom-, gas- of watertoevoer
gedurende minimum 2 uur

1.000 €/dag en dit gedurende maximum 2 dagen

Vergoeding v/d schade aan koopwaren in een diepvries of koelinstallatie (inclusief wijnbewaarkast) ten
gevolge van een stroomonderbreking*

tot maximum 10.000 euro

(Zonder dat hiervoor de waarborg ‘Accidentele schade
aan koopwaar moet worden onderschreven)
Dekking van tuinmeubelen, parasols, tuindecoraties
en buitenspeeltuigen (= materieel)

tot maximum 5.000 euro

Alle risico-dekking voor de elektronische kassa en
toebehoren (met inbegrip van alle toestellen die
gebruikt worden voor het registreren van de bestelling) **
(Zonder dat hiervoor de waarborg ‘Alle risico’s elektronica’ moet worden onderschreven)

tot maximum 25 % van het verzekerd kapitaal
‘Inhoud’ met een absoluut maximum van 25.000 euro

Verlies van bier door een lek in de leiding van de
tapinstallatie

tot maximum 750 euro

* Indien de waarborg ‘Accidentele schade aan koopwaar’ toch zou worden afgesloten, dan wordt op deze waarborg een korting van 20% gegeven.
** Indien de waarborg ‘Alle risico’s elektronica’ toch zou worden afgesloten, dan wordt op deze waarborg een korting van 20% gegeven.
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Uw klant geniet met het Pack Horeca ook van een Engelse vrijstelling van 500 euro (niet-geïndexeerd) bij een
schadegeval, weliswaar maximum 1 x per verzekeringsjaar.

VIVIUM BUSINESS LIABILITY
Deze polis biedt standaard bescherming aan de verzekerde bij lichamelijke, stoffelijke en/of immateriële schade
die aan een derde wordt toegebracht in het kader van de verzekerde activiteiten. Met het Pack Horeca geniet de
verzekerde gratis nog van extra bescherming:
• Dekking van schade door allergische reactie op eten, mits voldoen aan de wetgeving terzake
• Gratis clausule vestiaire
• Gratis uitbreiding bij occasionele traiteuractiviteiten (maximum 10 keer per jaar en niet geldig wanneer de
hoofdactiviteit = traiteur)
• Tarifering BA Objectieve: niet overdekte terrassen en parkings worden gratis verzekerd
• Verhoging van volgende limieten zonder bijpremie: BA Uitbating, BA na levering, toevertrouwd goed om aan/mee te
werken en Rechtsbijstand

VIVIUM BUSINESS ACCIDENTS
Deze verzekering komt tussen bij ongevallen van het personeel op het werk of onderweg naar of van het werk, voor
medische kosten, inkomensverlies etc. Met een Pack Horeca geniet de verzekerde gratis extra bescherming via een
extra clausule ‘huidhoudelijke hulp’. Deze ondersteunt de verzekerde bij huishoudelijke taken indien zijn medische
situatie en gezinstoestand dit rechtvaardigt:
• Poetshulp en/of thuisbezorging van maaltijden: max. 2 jaar
• Vervoer van de kinderen van en naar buitenschoolse activiteiten, school of de kinderopvang: max. 1 jaar
• Kinderopvang: max. 1 jaar – de verzekerde dient zelf eerst het geld voor te schieten en krijgt het daarna
terugbetaald.
De vergoedingslimiet van de huishoudelijke hulp is beperkt tot max. 10 000 euro.

HOE EEN PACK HORECA AANVRAGEN?

- Koningsstraat 151, 1210 Brussel - 8.964N - 10.2019

Stuur een e-mail naar onze afdeling KMO (offerte-kmo-ANT@vivium.be) om een offerte of nieuwe zaak op te maken.
Vermeld bij uw aanvraag dat uw klant wenst te genieten van de voordelen van het Pack Horeca en vermeld tevens het
vlootnummer 10010 (dit vereenvoudigt de opmaak van de offertes en de polissen).
Bezorg ons eveneens
• Het aantal in het bedrijf tewergestelde FTE’s :
–– Indien minder dan 5: verklaring op eer dat er gedurende de laatste 3 jaar geen
schadegevallen zijn geweest in de 3 takken of indien dit niet het geval is, voeg
de schadestatistiek toe per tak
–– Indien groter of gelijk aan 5: een schadestatistiek per tak toevoegen
• Een ingevulde vragenlijst Horeca (beschikbaar op V-Connect)

Vivium

is een merk van P&V Verzekeringen CVBA
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Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

www.vivium.be

BTW

BE 0402 236 531 - RPR Brussel

Maatschappelijke Zetel

Zetel Antwerpen

Koningsstraat 151 - 1210 Brussel

Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen

TEL

+32 (0)2 406 35 11

TEL

+32 (0)3 244 66 88

V.U.: P&V Verzekeringen

cvba

• Alle benodigde info die standaard vereist is bij aanvraag van een zaak in de 3
takken (o.a. naam & KBO-nr., omzet, kapitalen, …)

