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Een verzekeringsconcept 
op maat. Speciaal voor  
uw kledingzaak.

  
Op uw kledingzaak geschreven.

Meer in stock?
Gedurende de maanden juni-juli en december-januari 

voorziet Trigoon Plus een automatische verhoging van 

10% op het kapitaal koopwaar om seizoensschomme-

lingen op te vangen.  U kiest liever andere tijdstippen 

van het jaar? Geen probleem. Fidea wijzigt de periode in 

uw polis volgens uw wensen en op uw maat.

Bescherm uw elektrische kassa!
Uw elektrische kassa is een belangrijke investering en 

bij defect kan de vervanging ervan een zware kost zijn. 

Vermijd dit ongemak met de uitbreiding alle risico elek-

tronische kassa.

Naast dit alles geniet u met Trigoon Plus uiteraard ook  

van de andere Trigoonvoordelen:

- 5% korting verrekend in uw premies

- gratis waardeschatting van uw gebouw

- gratis gespreide premiebetaling

- ristorno van 10%*

Bovendien biedt Fidea optioneel een aantal interessante 

waarborgen aan die de Trigoon Plus-bundel kunnen 

vervolledigen. Aarzel niet om er eens met uw verzeke-

ringsbemiddelaar over te praten. www.fidea.be

* als u voldoet aan de voorwaarden

Uw burgerlijke aansprakelijkheid, 
onze verantwoordelijkheid.

Wie is er verzekerd?
De verzekering beschermt u tegen eisen tot schadever-

goeding die derden tegen u of uw bedrijf instellen. 

Naast uzelf zijn alle personen die u tewerkstelt verzekerd, 

ook als dat jobstudenten of occasionele helpers zijn. 

Trigoon Plus geeft u een standaarddekking van 

2.500.000 euro voor de lichamelijke en de stoffelijke 

schade.

Ongevallenverzekering voor klanten
Stel: een klant breekt zijn been in uw kledingzaak. 

Ongeacht of u aansprakelijk bent of niet zal Fidea de 

medische kosten tot 1.250 euro vergoeden.  

UNiek

Sta sterker.



  
Vuurvaste waarborgen.

ALLE risicodekking
Alle schadegevallen die voorkomen aan uw gebouw 

worden, op enkele duidelijk omschreven en evidente 

uitsluitingen na, vergoed. En dit zowel aan het beroeps- 

als aan het privé-gedeelte van uw gebouw.

Luifel kapot? Geen stilte na de storm!  
Trigoon Plus vergoedt standaard en zonder vergoedings-

limiet uw luifels, uithangborden en lichtreclames die 

door een storm of hagel beschadigd werden. Bovendien 

voorzien we een gratis dekking voor schade aan zonne-

tenten tot 3.750 euro.

Ai! Graffiti op uw winkelraam...
Trigoon Plus biedt standaard een bescherming tegen 

vandalisme en de daaruit voortvloeiende schade. En ja, 

ook een poging tot diefstal beschouwt Fidea als vanda-

lisme. Opnieuw zonder vergoedingslimiet.

Unieke bijstand na schade
Een schadegeval komt voor een ondernemer als u uiter-

aard nooit gelegen. Daarom zorgt Trigoon Plus standaard 

voor advies, begeleiding en een uitgebreide inlichtingen-

service over verpleeginstellingen en hersteldiensten. Zo 

kunt u zich in alle rust focussen op de werking van uw 

zaak.

Een pantser tegen schade.

SOS: vaste kosten lopen door en nettowinst 
valt weg!
Stel: uw bedrijf werd getroffen door een zware brand.  

Gewoonlijk duurt het dan wel even voor er weer gewerkt 

kan worden en opnieuw opstarten kost bovendien nog 

een smak geld. De materiële schade wordt vergoed via 

de brandpolis, maar wie betaalt er uw leningen af en 

wie betaalt de lonen van uw personeel uit? De bedrijfs-

schadeverzekering van Trigoon Plus biedt hier een 

antwoord op.

Het voortbestaan van uw zaak
Wist u dat ongeveer 60% van alle ondernemingen die 

niet verzekerd zijn voor bedrijfsschade in faling komt 

binnen de 3 jaar na een zwaar schadegeval? Daarom 

biedt Trigoon Plus u standaard de waarborg bedrijfs-

schade alle risico’s gebouw aan. Deze dekking wordt 

terecht ook wel eens de levensverzekering van een 

onderneming genoemd. Ze vangt de financiële kater 

van een gedekt schadegeval op en verzekert de continu-

iteit van uw onderneming.

Standaard bescherming tegen vandalisme en graffiti.

UNiek

UNiek

Zeker, helder, voordelig.

U vreest wel eens over- of onderverzekerd te zijn? 

U krijgt kop noch staart aan moeilijk geformuleerde 

verzekeringsmodules? 

U spendeert uw weinige vrije tijd liever niet aan 

administratieve rompslomp?

Dan heeft Fidea dé ideale verzekeringsbundel voor u. 

Trigoon Plus is een uitgekiend totaalconcept dat standaard 

de 3 volgende producten bevat:

ExclusiEf!
Uniek is dat Fidea een aantal sterke waarborgen in petto 

heeft die perfect aansluiten bij uw kledingzaak en zo 

een pasklaar antwoord formuleren op uw verzekerings-

behoeften.

Brand: 
een alle risicodekking voor uw gebouw.

Bedrijfsschade: 

dé levensverzekering voor uw onderneming.

Burgerlijke aansprakelijkheid:
een optimale bescherming tegen 

schadeclaims van derden.


