
ALLIANZ 
BEDRIJVENPAKKET 

Verzekeringsvoorwaarden BP 14



Artikel 1 Begripsomschrijving 

Bedrijvenpakket

In deze voorwaarden wordt onder een bedrijvenpakket verstaan de 

overeenkomst waarin twee of meer bedrijfsmatige verzekeringen zijn 

ondergebracht zoals vermeld in de tariefpublicaties van Allianz Nederland 

van dezelfde verzekeringnemer.

Artikel 2 Pakketkenmerken

De kenmerken van het Bedrijvenpakket zijn de volgende:

2.1  pakketkorting zoals vermeld in de tariefpublicaties van Allianz 

Nederland;

2.2  jaarlijks onderhoud van de in het pakket ondergebrachte 

verzekeringen;

2.3  herstel onderverzekering door het verhogen van de verzekerde 

som met terugwerkende kracht vanaf een schadedatum voor 

verzekeringen met een onderverzekeringsregeling.

Artikel 3 Pakketkorting

Op de jaarpremie, die de verzekeringnemer in totaal verschuldigd is 

voor de in het pakket opgenomen verzekeringen, wordt een korting 

verleend zoals vermeld in de tariefpublicaties van Allianz Nederland. Een 

vermindering van het aantal in het pakket gesloten verzekeringen kan een 

verlaging van de pakketkorting tot gevolg hebben; deze verlaging vormt 

geen opzeggingsgrond voor de in het pakket opgenomen verzekeringen.

De verzekeraar heeft het recht de kortingsregeling te wijzigen. De 

verzekeringnemer zal van die wijziging een schriftelijke mededeling 

ontvangen. Voor de in het pakket opgenomen verzekeringen geldt een 

wijziging van de kortingsregeling als een aanpassing van het tarief. 

Artikel 4 Jaarlijks onderhoud

Indien dit uit het polisblad blijkt kan de verzekeringnemer tegen een 

vergoeding zoals vermeld in de tariefpublicaties van Allianz Nederland 

gebruik maken van jaarlijks onderhoud.

-   Jaarlijks onderhoud geeft recht op herstel van onderverzekering als aan 

hierna vermelde  voorwaarden is voldaan.

-  Poliskosten worden niet in rekening worden gebracht. 

De verzekeraar verstrekt jaarlijks per de hoofdpremievervaldatum een 

onderhoudsformulier waarop de verzekeringnemer voor elke in het pakket 

opgenomen verzekering de actuele situatie aangeeft; hieraan is het recht 

op herstel van onderverzekering gekoppeld.

Dit onderhoudsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend door de 

verzekeringnemer te worden geretourneerd aan de verzekeraar uiterlijk 

drie maanden na de jaarlijkse hoofdpremievervaldatum of zoveel later 

als met de verzekeraar is overeengekomen en door haar schriftelijk is 

bevestigd.

Artikel 5 Herstel van onderverzekering

Indien bij schade op één van de in het pakket opgenomen verzekeringen, 

waarop de onderverzekeringsregel van toepassing is, blijkt dat de 

werkelijke waarde van het bij die verzekering verzekerde belang hoger 

is dan de verzekerde som, heeft de verzekeringnemer met inachtneming 

van het gestelde in het artikel inzake jaarlijks onderhoud het recht om 

de verzekerde som tegen premieverrekening alsnog te verhogen met 

maximaal 30% van de verzekerde som, tot een maximum van € 250.000,-. 

Voor een bedrijfsschadeverzekering is de maximering van de verzekerde 

som tot € 250.000,- niet van toepassing.

Dit recht geldt uitsluitend indien de verzekeringnemer aan de verplichting, 

beschreven in het artikel jaarlijks onderhoud inzake tijdige retournering van 

het onderhoudsformulier, heeft voldaan en het tekort van de verzekerde 

som is ontstaan na de laatste opgave in het onderhoudsformulier of na 

ingangsdatum van de betreffende verzekering indien nog geen onderhoud 

heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Premiebetaling en terugbetaling van premie

De regeling inzake premiebetaling en terugbetaling van premie in de 

voorwaarden van de in het pakket opgenomen individuele verzekeringen 

blijft onverminderd van kracht.

Artikel 7 Onderhoudskosten

Indien verzekeringnemer heeft gekozen voor jaarlijks onderhoud worden 

per hoofdpremievervaldatum de afgesproken onderhoudskosten in reke-

ning gebracht zoals vermeld in de tariefpublicaties van Allianz Nederland.

Artikel 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden

Een wijziging in premie en/of voorwaarden van een in het pakket 

opgenomen verzekering kan, als deze wijziging niet wordt geaccepteerd, 

uitsluitend tot beëindiging van de verzekering leiden waarop de 

aanpassing van premie of voorwaarden betrekking heeft.

De verzekeringnemer heeft dezelfde rechten als in de verzekeringsvoor-

waarden van de in het pakket opgenomen individuele verzekeringen wordt 

bepaald ten aanzien van wijziging van premie en/of voorwaarden.

Artikel 9 Wat doen wij met uw gegevens?

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Wij doen dit volgens de 

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van 

Verzekeraars. U kunt deze gedragscode lezen op de website van het 

Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

• om de verzekering af te sluiten;

• om de verzekering uit te voeren en te beheren;

• om fraude te voorkomen en te bestrijden;

• om ons aan wet- en regelgeving te houden;

• voor marketingactiviteiten.

 

Soms wisselen wij uw gegevens uit met bedrijven waarmee wij samen-

werken. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt om zorg-

vuldig met uw gegevens om te gaan. Wilt u weten welke gegevens wij van 

u bewaren? Of wilt u fouten verbeteren of gegevens laten verwijderen? 

Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, 

postbus 761, 3000 AT Rotterdam of via onze klantenservicepagina of 

privacy@allianz.nl. Het komt voor dat ons privacybeleid wijzigt. 

Kijkt u op www.allianz.nl/privacy voor de volledige, actuele tekst over ons 

privacybeleid.
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