
Biz Solution

Omdat uw bedrijf u nauw  
aan het hart ligt
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Biz Solution

Uw basiswaarborgen
 Biz Solution verzekert u o.a. tegen:
• de schade door brand, ontploffing,  

bliksem, …
• de schade aan elektrische toestellen als gevolg 

van een kortsluiting of te hoge spanning
• de schade door botsing van een rijtuig
• de schade aan gebouwen in geval van diefstal 

of vandalisme ten belope van 5.911 euro* 
(graffiti zijn uitgesloten)

• de schade door arbeidsconflicten en  
aan slagen (behalve daden van terrorisme  
of sabotage)

• de schade door storm en hagel, sneeuw- of 
ijsdruk

• waterschade, o.a.:
·  het accidenteel in werking treden van auto-

matische brandblusinstallaties (sprinklers)
·  het insijpelen van water doorheen daken
·  de schade door huiszwam na een gedekt 

geval van waterschade

• glasbreuk (met uitzondering van koopwaar), 
waaronder:
·  de schade aan ruiten, spiegels, spiegel-

glas,…
·  de schade aan ruiten met anti-inbraakfolie
·  breken of barsten van ruiten uit kunstglas, 

uithangborden en buitenschermen tot 
2.215 euro*

·  breken of barsten van uw sanitair tot 
2.215 euro* 

·  de kosten voor de hernieuwing van 
opschriften, schilderingen en versieringen

• de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
gebouw

• de schade aan uw materieel en koopwaar die 
tijdelijk verplaatst worden voor een handels-
beurs in de Europese Unie

• de schade aan uw inboedel die werd overge-
bracht naar een banksafe

• de schade aan uw waarden die werden over-
gebracht naar een banksafe tot 1.108 euro*

• …

Biz Solution,  
omdat u het beste wil  
voor uw bedrijf
In uw bedrijf steekt u veel tijd en energie. Da’s normaal: u bent 
ondernemer en wil dus ook een optimale bescherming geven 
aan uw bedrijf. Met Biz Solution biedt Allianz u veel meer dan 
een gewone brandverzekering: basiswaarborgen met opties  
“à la carte”.
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Is uw bedrijf verzekerd voor een 
bedrag tussen 1.318.793 euro* 
en 2.817.796 euro* (gebouw 
en inhoud)? Dan is Biz Solution 
ideaal voor u!
De basiswaarborgen en opties 
naar keuze vullen elkaar perfect 
aan om uw bedrijf een verzeke-
ring op maat te bieden.

Een brede waaier van opties
 Met Biz Solution van Allianz kunt u uw basis-

waarborgen uitbreiden met tal van opties.
• Waarborg “Diefstal” 

U bent verzekerd tegen diefstal of poging tot 
diefstal in zowel uw woonruimtes als handels-
ruimtes.
U kunt kiezen tussen 2 formules: dekking van 
de verzekerde waarde van de inhoud voor 
50% of 100%.

• Waarborg “Bedrijfsschade”
Met deze optie stelt u de financiële situatie van 
uw bedrijf veilig. Het is alsof het gedekte schade-
geval zich nooit heeft voorgedaan.
U kunt kiezen tussen 2 formules:  
·  we betalen u terug op basis van de bruto-

marge van uw bedrijf
 of
·  u krijgt een dagvergoeding.

• Waarborg “Natuurrampen”**
U bent verzekerd tegen overstromingen, 
aardbevingen, grondverschuivingen en het 
overlopen van openbare rioleringen.

• Waarborg “Onrechtstreekse verliezen”
U krijgt een bijkomende uitkering van 10% 
van de totale schadeloosstelling. 
Zo dekt u de onrechtstreekse uitgaven  
als gevolg van het schadegeval: bijv. de 
telefoon- en verplaatsingskosten.

• Waarborg “Aardbevingen”
U bent verzekerd tegen schokken van mini-
maal 4 op de schaal van Richter.

* ABEX-index 665 (basis 450).
** Uitgezonderd de voorwaarden van het Tariferingsbureau.
Dit document is een geheugensteun. Enkel de algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig tussen de partijen.

Wil u graag uw informati-

camaterieel verzekeren? 

Dan is Restart van Allianz 

dé oplossing voor u. Praat 

erover met uw makelaar.



Meer informatie over Biz Solution?
Contacteer uw makelaar. 

Hij laat u graag kennis maken met de voordelen van Biz Solution.
Een concrete offerte afgestemd op uw behoeften? Ook daar zorgt hij 
graag voor.

Volledig vrijblijvend

Allianz is een van de wereldleiders in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan  
70 landen en meer dan 155.000 medewerkers in dienst van 75 miljoen klanten. 
In België is Allianz een van de belangrijke marktspelers in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via 
de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. 
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Allianz Benelux n.v. IBAN: BE74 3100 1407 6507 Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale 
Lakensestraat 35 BIC: BBRUBEBB Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken
1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen
Tel.: +32 2 214.61.11 RPR Brussel NBB Hoofdzetel: 
Fax: +32 2 214.62.74  www.allianz.be de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be


