... beveiligingsmaatregelen
zijn van essentieel
belang voor de
bedrijfsvoering
van mijn tankstation
Exploitantenpolis ®

Exploitantenpolis®
De markt voor motorbrandstoffen groeit nauwelijks. Meer concurrentie, hybride/zuinige auto’s en
noodzakelijke preventiemaatregelen tegen diefstal en fraude voeren de druk op een rendabele
exploitatie steeds verder op. Aanvullende dienstverlening als shopverkopen en nevenactiviteiten
worden voor u steeds belangrijker. Ontwikkelingen die uw volle aandacht vragen omdat het gaat
om de toekomst van uw bedrijf. Het is belangrijk na te blijven denken over uw risico’s en hoe ze
veranderen. Wat verzekert u en welk financieel risico draagt u zelf? Aon adviseert u graag. U kunt
vertrouwen op onze jarenlange ervaring met de risico’s van tankstations.
Onze werkwijze

Standaard verzekerd

Een gespecialiseerde adviseur inventariseert uw risico’s
en spreekt die met u door. U krijgt concreet advies om
schade te voorkomen en te beperken. En natuurlijk
verzekeringsadvies op maat. Speciaal voor exploitanten
van tankstations hebben wij de Exploitantenpolis®
ontwikkeld. Een verzekeringspakket waarin u de
belangrijkste risico’s op één polis verzekert. Wel zo
duidelijk en overzichtelijk.

De Exploitantenpolis® dekt belangrijke risico’s als
aansprakelijkheid, brand, schade aan inventaris en
goederen, stilstand en verlies van geld. Wij leveren echter
graag maatwerk met aanvullende verzekeringen die
precies passen bij uw situatie. De dekkingen die standaard
in de Exploitantenpolis® zitten:
• aansprakelijkheid;
• schadeverzekering werknemers;
• bedrijfsschade;
• inventaris/goederen;
• geldtransport;
• geldswaarden;
• fraude;
• glas.

Voordelen van de Exploitantenpolis®
•
•
•
•
•

belangrijke risico’s op één polis verzekerd;
scherpe premies;
vaste premie, dus geen verrekening over;
loon- en omzetcijfers;
aanvullende verzekeringen mogelijk.

Lagere kosten
Onze aanpak brengt ook exact in kaart hoe, waar en
waarom u kosten kunt besparen. Omdat uw tankstation
en werkwijze uniek zijn, krijgt u altijd advies op maat. Wij
dragen oplossingen aan die u meer zekerheid bieden
tegen lagere kosten. Meer voor minder dus!

Specialist
Vanaf ons eerste gesprek is uw adviseur uw vaste
aanspreekpunt met specialistische kennis en ervaring. Uw
adviseur kent de sector en werkt samen met een team
gespecialiseerde collega’s. Dankzij onze korte lijnen heeft
u snel antwoord op uw vragen en oplossingen die u
nodig heeft. In geval van schade verzorgen wij taxaties en
contra-expertise.

U kunt de Exploitantenpolis® uitbreiden met dekking voor
de volgende risico’s:
• brandstoffen in tanks;
• bestuurdersaansprakelijkheid;
• collectieve ongevallen;
• glas van de kogelwerende balie;
• opstal;
• rechtsbijstand;
• milieuschade.

De beveiliging van uw tankstation
Beveiligingsmaatregelen zijn essentieel voor uw
bedrijfsvoering. Een goede beveiliging komt niet
alleen uzelf ten goede maar werkt ook door naar uw
verzekeringsoplossing. Immers, de hoogte van het eigen
risico is afhankelijk van de beveiliging. De tabel hieronder
geeft u overzicht.

Lager eigen risico bij goed schadeverloop
Aon stimuleert schadepreventie. Daarom belonen wij de
ondernemer met een goed schadeverloop. Wanneer u
1 jaar geen schade claimt, wordt uw standaard eigen risico
verlaagd met € 250,-. Claimt u het jaar daarop weer geen
schade, dan wordt het eigen risico nog een keer verlaagd
met € 250,-. Zo heeft u in het derde jaar € 500,- minder
eigen risico bij een schade.

Omschrijving van de risico’s en dekkingen
1. Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB)
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de exploitant/
eigenaar van een tankstation. Schade veroorzaakt door
een wasstraat/wasinstallatie is ook gedekt.
2. Schadeverzekering werknemers
Het kan zomaar gebeuren: één of meer van uw
werknemers krijgen een ongeluk. Op het eerste gezicht
heeft dit niet direct met het werk te maken. Bijvoorbeeld
tijdens een bedrijfsuitje of een zakenreis. De kosten als
gevolg van het ongeluk kunnen flink oplopen. Steeds
vaker moeten werkgevers voor de kosten opdraaien. De
werknemersschadeverzekering verzekert u tegen schade
die uw werknemer(s) in dergelijke situaties oplopen
door een ongeval. De werknemersschadeverzekering
is geen aansprakelijk-heidsverzekering. Daarom hoeft
aansprakelijkheid niet te worden aangetoond. Dat
bespoedigt de schadeafhandeling. De werkelijk
geleden schade wordt uitgekeerd tot maximaal het
verzekerde bedrag.
3. Bedrijfsschade
Wanneer bedrijfsstilstand uw tankstation treft, door
bijvoorbeeld een brand, lijdt u altijd bedrijfsschade.
Voor de periode waarin u dan geen inkomsten heeft,
kunt u met een bedrijfsschadeverzekering toch de vaste
lasten doorbetalen. De verzekering neemt het zogeheten
‘jaarbelang’ als uitgangspunt. Dit is de nettowinst plus alle
vaste lasten. De standaard uitkeringstermijn van 52 weken
kunt u naar wens aanpassen.
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4. Inventaris en goederen
Verzekerd zijn de inventaris en de voorraad op het
tankstation, zonder de kans op onderverzekering. De
Exploitantenpolis® biedt zeer uitgebreide dekkingen voor
de volgende risico’s:
• brand;
• ontploffing;
• inbraak;
• storm;
• onvoorzien uitstromen of overlopen van water in
installaties;
• regen, sneeuw- of smeltwater;
• schade aan goederen in koelkasten en dergelijke door
stroomuitval;
• inductie.
5. Geldtransport
De verzekering dekt verlies van geld en/of geldswaardige
papieren tijdens het vervoer binnen Nederland.
6. Geldswaarden
Tijdens de openingsuren van het station is verzekerd:
• afpersing of diefstal met geweld of bedreiging met
geweld;
• brand, blikseminslag, ontploffing.
Buiten de openingsuren van het tankstation is verzekerd
het verloren gaan van geld in brandkast of kluis bij
brand/inbraakrisico. Het type kluis is van belang voor de
hoogte van het verzekerd bedrag. Ook het thuisrisico
is gedekt. Dit betekent dat het verloren gaan van geld
of geldswaardige papieren op het huisadres van de
exploitant of personeel eveneens is verzekerd. Voorwaarde
is dat de geldswaarden in een afgesloten meubelstuk of
binnen handbereik worden bewaard.
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7. Fraude
De verzekering dekt de schade door frauduleuze
handelingen van personeelsleden voor:
• het verloren gaan van geld of waardepapieren;
• het ontstaan van een schuld;
• het ter goeder trouw innen van vals geld of valse
waardepapieren.
8. Glas
Alle ruiten van de shop die buitenlicht doorlaten, zijn
verzekerd.

Aanvullende verzekeringen
Naast de verzekeringen in de Exploitantenpolis® bieden
wij u aanvullend maatwerk aan om andere mogelijke
risico’s af te dekken. U kunt daarbij denken aan:
• arbeidsongeschiktheid voor uzelf;
• ziekteverzuim (af te sluiten tegen een speciaal
doelgroepentarief);
• WGA – risico in eigen beheer nemen;
• arbeidsongeschiktheid voor de werknemer;
• motorrijtuigen;
• werkmaterieel;
• AVB voor oliehandelaren.

Milieu
Als eigenaar/exploitant van een benzinestation heeft u te
maken met steeds strengere milieu-eisen. Naast strenge
eisen op milieugebied eist de overheid ook een financiële
garantie van u. Door uw station aan te melden bij de
Stichting CoFiZe voldoet u aan deze verplichting. Het
CoFiZe zal echter alleen de kosten van sanering op zich
nemen op het moment dat u daartoe zelf financieel niet
meer in staat bent. Aanmelding bij het CoFiZe betekent
dus niet dat u automatisch beschermd bent tegen de
financiële gevolgen van een milieuschade.

ExploitantenMilieupolis®
Een milieuschadeverzekering beschermt u wel tegen
de financiële gevolgen. Een standaard milieuschadeverzekering houdt echter geen rekening met uw
specifieke situatie. Daarom heeft Aon de Exploitanten
Milieupolis® ontwikkeld.
Deze verzekering is ontwikkeld voor de eigenaar/
exploitant van een benzinestation, die zijn tankstation
wel heeft aangemeld bij het CoFiZe, maar zijn vermogen
wil beschermen middels een verzekering. Het standaard
verzekerd bedrag van deze verzekering is € 250.000,- per
emissie. De premie voor de verzekering is afhankelijk van
het aantal liters dat per jaar wordt omgezet.
De belangrijkste kenmerken van de
Exploitanten Milieupolis®:
• Verzekerd zijn de kosten van sanering van de verzekerde
locatie en locaties van derden.
• U heeft dekking op alle van buiten komende onheilen,
inclusief eigen gebrek.
• Extra meeverzekerd zijn de zogenaamde
bereddingskosten en de kosten van herinrichting van
het station na een sanering, zoals de kosten van herstel
van de bestrating en beplanting en de kosten van
afbraak en herbouw.
• De kosten van preventieve opruiming zijn verzekerd.
• Bedrijfsschade meeverzekerd (uitkeringstermijn van
52 weken).

Contact
Heeft u interesse in onze dienstverlening?
Graag bespreken wij de samenstelling van
uw Exploitantenpolis® en uw mogelijke
beveiligingsmaatregelen.
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Aon
Admiraliteitskade 62
3063 ED Rotterdam
T 010 404 02 60

meeus.com/exploitantenpolis

Aan de inhoud van dit document kunt u geen rechten ontlenen. Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij
de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de KvK
geregistreerd onder nummer 24061634.

