NUVO
Verzekeringsdienst

Ondernemen in de optiekbranche 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 de NUVO
kunt u profiteren van scherpe premies
op goede verzekeringen van de NUVO
Verzekeringsdienst, zonder dat u verder nog
omkijken naar deze verzekeringen heeft.

Ontzorgen en besparen;
exclusief voor leden van de NUVO
Uw voordelen
• Besparing op uw verzekeringspremie
• Expertise:
experts die weten wat er speelt in de branche en
die weten wat de specifieke risico’s voor u zijn.
• Gemak:
online schade melden en een online overzicht van
al uw verzekeringen. Uw eigen adviseur die u kunt
bellen voor al uw vragen.
•	
Overstapservice:
wij zeggen de oude verzekeringen voor u op en
regelen alles eromheen.
Zekerheidspakket voor de optiekwinkel:
In dit pakket zitten alle verzekeringen die u nodig heeft
om onbezorgd te ondernemen. Speciaal ontwikkeld
voor leden van de NUVO met de beste dekking tegen
de scherpste premie. De afgelopen jaren heeft het
pakket menig opticien letterlijk uit de brand geholpen!
Naast brand zijn ook andere risico's verzekerd, zoals inbraak, waterschade, storm en de gevolgen van brand:
•	Bedrijfsschade: 30% over- of onderdekking,
zo betaalt u achteraf niet teveel
•	Rechtsbijstand
•	Aansprakelijkheid bedrijven (incl. de mogelijkheid
om het werken als optometrist mee te verzekeren)
•	Zakenreis
•	Milieuschade
•	Werkgeversaansprakelijkheid verkeersschade voor
werknemers
•	Computer-, meet,- regel,- en refractieapparatuur
•	Opstal/huurdersbelang
•	Inventaris en goederen

Gratis aanvullende dekkingen bij de inventaris- en
goederenverzekering:
•	Winkelgeldverzekering tot een bedrag van € 5.000,•	Reconstructiekosten tot een bedrag van € 2.500,•	Vandalisme aan reclameborden tot een bedrag van
€ 1.250,•	Diefstal van goederen in de buitenkast tot een
bedrag van € 500,•	Kosteloze 30% piekdekking op de goederen voorraad voor 2 periodes van 6 weken in het jaar

Aanvullende dekking voor computer-, meet-,
regel- en refractieapparatuur:
•	Uw instrumentarium specifiek beter verzekerd
dan normale inventaris.
Deze verschillende verzekeringen sluiten naadloos
op elkaar aan, waardoor u niet dubbel verzekerd
bent. Het is ook mogelijk om de verzekeringen
afzonderlijk van elkaar af te sluiten.

Privéverzekeringen
Naast uw zakelijke verzekeringen is het ook mogelijk om uw privéverzekeringen af te sluiten via
de NUVO Verzekeringsdienst. Het verzekeringspakket bestaat uit een auto-, aansprakelijkheids-,
(gezins)ongevallen-, doorlopende reis-, rechtsbijstand- en woonhuisverzekering. U kunt het
pakket zelf online samenstellen en direct afsluiten,
waarbij uw pakketkorting kan oplopen tot 12%!
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 44 55 of mail uw huidige
verzekeringspolissen naar:
info@nuvoverzekeringsdienst.nl.
Onze specialisten helpen u graag!

Meer informatie?
www.nuvoverzekeringsdienst.nl

