Privéverzekeringen
Het verzekeringspakket bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Auto

•

Aansprakelijkheid

•

(Gezins)ongevallen

•

Doorlopende reis

•

Inboedel

•

Rechtsbijstand

•

Woonhuis

U kunt het pakket zelf online samenstellen en direct afsluiten, waarbij de pakketkorting kan oplopen

Bespaar tot 40% op uw verzekeringen!

tot 12%.

✓ Korting op de verzekeringspremie
✓ Advies op basis van speciﬁeke risico’s
✓ Gratis verzekeringscheck
✓ Overstapservice

Gratis verzekeringscheck
Wilt u weten of u goed verzekerd bent en of u ook kunt besparen op de premie? Wij maken graag een
gratis verzekeringscheck voor u waarbij we zorgvuldig kijken naar de polisvoorwaarden en de daarbij
behorende premies.
Bel 010-288 49 70 om een afspraak te maken met Wilco van der Burgh, adviseur van MODINT
Verzekeringsdienst. Of mail uw huidige verzekeringspolissen naar: info@nuvoverzekeringsdienst.nl.
Wilco komt dan vrijblijvend bij u langs om uw verzekeringen samen met u door te nemen.

Meer informatie?
www.modintverzekeringsdienst.nl

Ontzorgen en besparen;
exclusief voor leden van MODINT

Besparingsvoorbeeld
			

Huidige verzekeraar

NUVO Verzekeringsdienst		

Besparing

Aansprakelijkheid voor bedrijven

€

365,- 		

€ 192,- 			

€

173,-

Inventaris en goederen

€ 1.336,- 		

€ 931,- 			

€

405,-

Bedrijfsschade		

€

675,- 		

€ 660,- 			

€

15,-

Opstal				

€

453,- 		

€ 375,- 			

€

78,-

Ziekteverzuimverzekering		

€ 4.680,- 		

€ 3.050,- 			

€ 1.630,-

Auto’s				

€ 2.283,- 		

€ 2.008,- 			

€

Totaal

€ 9.792,-

€ 7.216,-

€ 2.576,- (26 %)

Deze ondernemer, lid van de NUVO, heeft een totale besparing van 26% op de verzekeringspremie!

275,-

Ondernemen is een kwestie van durven en risico nemen. Echter, een aantal van deze risico’s is
te groot om zelf te dragen. Als lid van MODINT kunt u profiteren van scherpe premies op goede
verzekeringen van MODINT Verzekeringsdienst, zonder dat u verder nog omkijken naar deze
verzekeringen heeft.

Transport verzekering
Tijdens het transport van goederen kunt u uw lading verliezen en kunnen de goederen
beschadigen. Maar ook tijdens bijvoorbeeld het laden en lossen kan dit gebeuren! De MODINT
Transportverzekering heeft een zeer uitgebreide dekking en is speciaal ontwikkeld voor
ondernemers in deze branche.
“Met de transportverzekering van MODINT Verzekeringsdienst versturen we onze goederen
zonder extra kopzorgen.” Rutger Leeuwe, Cavallaro Napoli

Verzuim
Verzuim heeft voor werkgevers invloed op de continuïteit, productiviteit,
kostenontwikkeling en arbeidsverhoudingen binnen de organisatie. Voor de
werknemer heeft verzuim invloed op het carrièreverloop en nkomen, zeker
bij langer durende arbeidsongeschiktheid.

Dekking
Schade aan goederen: (sport)kleding, (sport)schoenen, fournituren, textiel en grondstoffen.
€ 500.000,- maximaal per gebeurtenis. Wereldekking (exclusief Iran).
Schade tijdens opslag: (sport)kleding, (sport)schoenen, fournituren, textiel en grondstoffen.
€ 2.000.000,- maximaal gedurende 2 maanden, per locatie tijdens opslag. Nederland dekking.

Kosten
U bent als werkgever verplicht om 2 jaar lang het loon van uw zieke
werknemer door te betalen; kosten gemiddeld 250,- per dag!

Schade tijdens transport en verblijf op de stand: standmateriaal, tentoongestelde zaken.
€ 100.000,- maximaal per gelegenheid. Europa dekking.

En daar komen de kosten voor vervanging, het productieverlies en de

Schade aan monstercollecties: tijdens transport en verblijf.

arbodienst nog bovenop. Wilt u niet opdraaien voor deze kosten? Sluit dan

€ 100.000,- maximaal per gelegenheid. Europa dekking.

de MODINT Ziekteverzuimverzekering af. Dan betaalt de verzekering het
loon van uw zieke werknemer de eerste twee jaar door afhankelijk van de

Extra dekkingen

door u gekozen dekking.

Modeclausule: in overleg met verzekeraar zal bij teruggevonden goederen die niet meer tegen
verkoopwaarde te verkopen zijn, 75% van het saldo minus restwaarde en minus eigen risico

Uw wettelijke verplichtingen

worden vergoed.

Er zijn drie mogelijkheden waar u zich aan moet houden betreft de CAO-

Bewerkingsbedrijven: onder de dekking is begrepen het transport van/naar, alsmede het verblijf

regeling:

bij verwerkingsbedrijven.

1. CAO MITT: 		

de eerste 24 maanden 100% doorbetalen of

			

6 maanden 100%, daarna 6 maanden 95%, 		

Vertragingsschade: meeverzekerd is een bedrag tot € 50.000,- premier risque, de achteruitgang in

			

daarna 6 maanden 90%, daarna 6 maanden 85%.

waarde van de verzekerde zaken bij vertraging van het transport (een periode langer dan 3 weken

2. CAO SCTX:		

12 maanden 100%, daarna 12 maanden 70%.

na ETA van het zeeschip of aankomstdatum vrachtwagen).

3. Geen of andere CAO
“Ook het meeverzekeren van onze goederenopslag in Vietnam en Bulagrije verliep vlot bij
“HIer moet nog een quote komen” Bedrijf x

MODINT Verzekeringsdienst.” Anchor Workwear BV

pakket

