Markel

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van
derden inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Deze verzekering kan op verschillende manieren worden uitgebreid om tot
een zo goed mogelijke dekking te komen.

Highlights
• Overzichtelijke polissen

• Lagere eigen risico’s

• Minder uitsluitingen

• Vrijheid leveringsvoorwaarden

• Standaard inloop indien elders verzekerd geweest

• Bijzondere regeling samenloop: Markel neemt uw

• De ruime dekking van de AVB van Markel geldt ook

voor de gehele inloopperiode

• Werelddekking met uitzondering van de USA (inclusief

dekking voor Canada)

• Nameldingstermijn van 4 maanden

omstandigheid of aanspraak altijd in behandeling,
ongeacht of er een soortgelijke verzekering bestaat

• Uitgebreide mogelijkheden voor dekkingsuitbreidingen

zoals opzicht, uit/inbouw, recall en financieel nadeel

• Meeverzekeren buitenlandse (dochter)ondernemingen

• Ruime vergoeding van kosten

Dit is een kort overzicht van enkele voordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Markel. Aan bovengenoemde opsomming kunnen geen rechten
worden ontleend.
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BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - DOELGROEPENLIJST

Industrie

Installatie/montage

• Productiebedrijven van (onderdelen)

• Elektrotechnische installatie
• Loodgieters-, fitterswerk en installatie van sanitair
• Installatie van centrale verwarmings- en

machines, apparaten, gereedschappen,
instrumenten, fijnmechanica en producten
van hout, staal, beton(mortel), steen/
cement, textiel, rubber- en kunststof alsmede
metaalbewerkingsbedrijven

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals uitvoeren van
bewerkingen, installatie, reparatie en onderhoud.

luchtbehandelingsapparatuur

• Vastgoed onderhoud-/reparatiebedrijven (inclusief schilders,

stukadoors)

• Montage van gevelbekleding
• Isolatiebedrijven

Handel

Bouw

• Groothandel in non-food producten
• Winkelketens (geen kleinschalige

• Productiebedrijven van laboratorium-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Groothandel in (zelfzorg)geneesmiddelen

Dienstverlening / overig

Zorg / zorginstellingen

•
•
•
•
•
•

detailhandel)

Life Sciences
• Productiebedrijven van medische apparatuur

en hulpmiddelen

apparatuur en benodigdheden

•
•
•
•
•
•

GGZ jeugdzorg
Gehandicaptenzorg
Revalidatiezorg
Verpleeg- en ouderenzorg
Thuiszorg
Zorgboerderijen

Burgerlijke- en utiliteitsbouw
Staalconstructiebedrijven
Grond-, weg- en waterbouw (inclusief infrastructurele werken )
Aanleggen van kabels, leidingen en buizen
Verrichten van (perslucht-/raket)boringen
Sloopwerkzaamheden en (afval)recycling
Asbestsanering-/verwijdering
Bodemsanering
Dakdekkersbedrijven

Uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven
Uitgeverijen en drukkerijen
Beveiligingsbedrijven
Schoonmaakbedrijven (inclusief industriële schoonmaak)
Wasserijen en wasstraten
Eigenaar/exploitant/verhuurder van onroerende zaken

Wij hebben in beginsel geen mogelijkheden voor bedrijven die zich bezighouden met (dier)voeding, supplementen, (petro)chemie, speelgoed,
(kermis)attracties, horeca, recreatie, transport en energiebedrijven.
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De doelgroepenlijst is een beperkte opsomming van doelgroepen. Mocht u vragen hebben over de
doelgroepenlijst of heeft u twijfels of een risico wel/niet valt onder onze doelgroepen dan kunt
u telefonisch contact opnemen met ons via telefoonnummer 010-7981000.
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www.markelinsurance.nl

www.markelinternational.nl
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