
P&V. Het bewijs dat verzekeren ook anders kan.

IDEAL 
BUSINESS
de optimale bescherming van 
uw commerciële activiteit 



Hoewel een onbegrensde inzet en een 

goede bedrijfsvoering bepalende factoren 

zijn voor de uitbouw en het succes van uw 

zaak, toch hebt u als zaakvoerder niet alle 

kaarten in handen.

Niemand kan immers vermijden dat, 

ondanks de genomen voorzorgsmaatre-

gelen, een ongeval of een onverwachte 

gebeurtenis plaatsgrijpen. En net zoals 

u kan P&V zo’n voorval niet voorkomen. 

Maar als verzekeraar met meer dan 

100 jaar ervaring weten we wel welke 

ongemakken zulke situaties met zich 

meebrengen en hoe ze de leefbaarheid 

en de continuïteit van een zaak in het 

gedrang kunnen brengen. 

Daarom heeft P&V met Ideal Busi-

ness, Ideal Auto en Ideal Bonus Plan, 

oplossingen ontwikkeld die u toelaten 

uw professionele activiteit optimaal 

te beschermen. 

Deze oplossingen zorgen voor:

•  de vergoeding van de schade aan 

uw patrimonium en dekken de kosten 

om uw zaak draaiende te houden of 

terug op te starten;

•  de vergoeding van de schade die aan 

anderen werd toegebracht en waar-

voor u aansprakelijk wordt gesteld;

•  de bescherming van uw personeel 

en uzelf bij arbeidsongevallen en 

inkomensverlies;

•  een passend betalingsplan;

•  extra voordelen voor goede klanten.



PROPERTY
bevat de 
patrimonium- 
verzekeringen

LIABILITY
groepeert de
aansprakelijkheids-
verzekeringen

ACCIDENTS
verzamelt de 
ongevallen- 
verzekeringen

IDEAL 
BUSINESS
de optimale  
bescherming 
van uw handels-
activiteit

Ideal Business is een verzekeringspakket voor kleine ondernemingen dat alle beroeps-

verzekeringen bundelt in één enkele polis. Deze combinatiepolis bestaat uit 3 luiken 

met elk een aantal keuzewaarborgen die elkaar perfect aanvullen en u een optimale 

bescherming verzekeren:

1. Property bevat de Patrimoniumverzekeringen;

2. Liability groepeert de aansprakelijkheidsverzekeringen;

3. Accidents verzamelt de ongevallenverzekeringen.

Met Ideal Business bent u niet alleen zeker van complete waarborgen maar geniet u 

bovendien van vele troeven en voordelen:

•  Een contract op maat

 Elk bedrijf heeft verschillende behoeften inzake verzekeringen. Met Ideal Business 

kan u de bescherming van uw zaak moduleren in functie van uw eigen situatie.

•  Gemakkelijk beheer

 Door uw verzekeringen te bundelen in 1 polis:

 - behoudt u een overzicht van al uw waarborgen;

 - beperkt u uw administratie en beheer tot een minimum 

  (1 polis met 1 vervaldag op 1 januari).

• Geen oververzekering betreffende de waarborgen 

 Alle verzekeringen vullen elkaar perfect aan.

• Financiële voordelen

 Voordelige tarieven.



Als zelfstandige of zaakvoerder van een KMO ligt uw bedrijfspatrimonium u na 

aan het hart. Logisch want indien uw lokalen, materieel, voorraden,… beschadigd 

raken, kunt u uw activiteit niet meer naar behoren uitoefenen.

U zal dan niet alleen de beschadigde goederen moeten herstellen of vervangen, 

maar ook rekening moeten houden met een periode van inactiviteit waarvan de 

gevolgen nooit onderschat mogen worden: verhoogde kosten, leveringsproblemen 

of zelfs verlies van klanten, wat uiteindelijk resulteert in minder of geen inkomsten.

Dankzij de basiswaarborg en keuzewaarborgen van Property biedt u het hoofd aan de 

belangrijkste gevolgen van een schadegeval dat uw zaak of goederen treft.

Basiswaarborg brand

Property bevat een ruime basisdekking die de schade aan gebouw en inhoud dekt 

ingeval van brand-, storm- en hagelschade, elektriciteitschade, overstroming en 

aardbeving, waterschade, schade door stookolie, enz. En dit volgens het principe 

dat alles wat niet is uitgesloten, gedekt is.

De basiswaarborg dekt ook uw burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die uw 

gebouw of inboedel veroorzaakt aan derden. En om u bij schade daadwerkelijke hulp te 

bieden, kunt u steeds beroep doen op onze bijstand. 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Keuzewaarborgen

In functie van uw eigen professionele situatie kunt u de ruime basisdekking van  

Property nog aanvullen met een aantal keuzewaarborgen: 

•  Formule Plus 

 Met o.a. een uitgebreide dekking bij storm, bodemsanering en verlies van stookolie,…

•  Diefstal en vandalisme aan de inhoud

•  Verzekering van waarden 

 Deze waarborg voorziet een tussenkomst ingeval van een overval in de zaak of tijdens 

het vervoer van de dagopbrengsten naar de bank, bij een nachtelijke inbraak, of 

wanneer iemand met valse bankbiljetten betaalt.

• Onrechtstreekse verliezen

 Om allerlei bijkomende kosten (telefoonkosten, verplaatsingen,…) te compenseren 

wordt de schadevergoeding verhoogd met 10 %.

•  Accidentele schade aan de koopwaar 

 O.a. ontvriezing of breken van koopwaar,…

PROPERTY
bescherming 
van uw 
bedrijfs-
patrimonium



  

  

•  Alle risico’s uithangborden

•  Alle risico’s elektronica

 Dekt de schade of diefstal van het vast of draagbaar elektronisch materiaal (bv. 

computers, printers, telefooninstallatie, laptops, …). 

•  Machinebreuk

 Voor o.a. productiemachines, heftrucks, koelinstallaties,…

•  Bedrijfsschade

 Deze optionele waarborg garandeert u de betaling van een vergoeding indien u door 

een schadegeval uw handelsactiviteit tijdelijk niet verder kunt uitoefenen. Reken  

maar na hoeveel tijd er nodig is om na bijvoorbeeld een brand in uw burelen of uw 

magazijn uw bedrijf opnieuw op te starten Gevolg: een dalende omzet, terwijl de 

vaste kosten onverminderd blijven doorlopen en uw concurrenten er ondertussen 

met uw klanten van doorgaan. Om die redenen moet meer dan de helft van de  

bedrijven binnen de 5 jaar na een zware brand de boeken neerleggen. De waarborg 

bedrijfsschade keert een vergoeding uit om het uitbatingsresultaat na een scha-

degeval te behouden, zodat u ook zonder inkomsten de vaste kosten kunt blijven 

betalen (bv. de huur van de gebouwen, uw leningen, de lasten, de lonen van uw 

personeel …).

Hebt u er al bij stilgestaan?

Uw zaak wordt gedeeltelijk vernield door een brand en u kunt uw  

activiteit niet meer uitoefenen gedurende een periode van 6 maanden:

• Kunt u de herstellingskosten voorschieten?

• Hebt u tijdens die periode van inactiviteit nog een volwaardig inkomen?

• Kunt u de vaste maandelijkse kosten (huur, leningen,…) van uw 

zaak zonder meer blijven betalen?

• Hoe gaat u uw personeel verder uitbetalen?

• Waar haalt u de middelen om eventuele bijkomende kosten  

te financieren:

 - huur van een tijdelijk onderkomen;

 - extra publiciteit om verloren klanten terug te winnen.

Voordelen Property

• Alles wat niet uitgesloten is, is gedekt.

• De basisdekking geldt zowel voor het professioneel als voor  

het privé-gedeelte (indien op hetzelfde adres gevestigd).  

Ook uw privé-inboedel is dus extra goed verzekerd.

• Seizoensschommelingen in de voorraad worden opgevangen. 

 Gedurende de 2 maanden per jaar dat de voorraad koopwaar het 

grootst is, is er een automatische verhoging van 25 % op het kapitaal 

koopwaar verzekerd.

• Bijstand: 

Bij schade die een aantal dringende maatregelen vereist, kan u 

onmiddellijk op onze bijstand rekenen. Dag en nacht, 7 dagen op 7. 

Of u nu zwaar in de problemen zit, of alleen een paar ongemakken 

moet verduren die verband houden met uw woning.



LIABILITY
bescherming 
van uw 
aansprake-
lijkheid



  
Voordelen Liability 

• Flexibele verzekering met verscheidene combinatiemogelijkheden 

aangepast aan uw bedrijf.

• Forfaitair tarief op basis van het aantal werknemers of arbeiders.

  
Bij de uitoefening van uw activiteit kunt u of een van uw personeelsleden schade 

toebrengen aan anderen of aan een contractant. Als u aansprakelijk wordt gesteld,  

dient u de toegebrachte schade te vergoeden. Wat u financieel zuur kan opbreken 

en zelfs de toekomst van uw bedrijf in het gedrang kan brengen.

Basiswaarborgen

De basisoplossingen van P&V waarop u kan rekenen, omvatten: 

•  Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Uitbating

 Deze verzekering beschermt u tegen eisen om schadevergoeding die derden tegen 

u instellen in het kader van de uitoefening van uw beroepsactiviteit. De verzekering 

zal de schade van het slachtoffer vergoeden. 

•  BA Toevertrouwde goederen dekt de schade aan de goederen die u werden  

toevertrouwd in het kader van uw activiteit.

•  BA na levering / na werken

 Deze verzekering beschermt u tegen eisen om schadevergoeding van derden voor 

schade veroorzaakt door de geleverde goederen of de uitgevoerde werken en die 

onder meer toe te schrijven zijn aan:

 - eigen gebrek van deze goederen of werken; 

 - een fout of vergissing bij de fabricage, de verpakking, de gebruiksaanwijzing,  

 de opslag, de levering,…

 De verzekering zal de schade van het slachtoffer vergoeden.

Keuzewaarborgen

In functie van uw eigen professionele situatie kunt u de ruime basisdekking van Liability 

nog aanvullen met een aantal keuzewaarborgen: 

•  Objectieve Aansprakelijkheid brand en ontploffing

 Indien u de uitbater bent van een plaats die voor het publiek toegankelijk is (bv. een 

restaurant) bent u wettelijk verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij 

brand of ontploffing af te sluiten. De verzekering vergoedt de lichamelijke en materiële 

schade aan derden veroorzaakt door brand en ontploffing.

•  Rechtsbijstand 

 Vroeg of laat kan u bij de uitoefening van uw activiteit in een conflictsituatie terecht-

komen die uiteindelijk uitmondt in een lange en dure rechtsprocedure. De kosten in  

deze situatie kunnen aanzienlijk oplopen. De waarborg Rechtsbijstand dekt de kosten  

en honoraria van experts en advocaten voor uw verdediging op strafrechterlijk vlak 

of voor het terugvorderen van de geleden schade van een aansprakelijke derde. Ze 

voorziet ook een schadeloosstelling ingeval van insolventie van de aansprakelijke 

derde.

Hebt u er al bij stilgestaan?

• Iemand beweert dat u hem aanzienlijke schade hebt toegebracht. 

U gaat niet akkoord met zijn versie van de feiten. U meent dat u niet 

verantwoordelijk bent.

 - Kent u een advocaat die uw belangen zal verdedigen?

 - Kunt u de kosten en honoraria voor uw verdediging dragen?

• U bent aansprakelijk voor de schade die u aan iemand anders hebt 

toegebracht. 

 - Kunt u zonder meer de toegebrachte schade vergoeden?

• U bent het slachtoffer van schade die door iemand anders werd 

toegebracht. 

 - Kunt u de nodige stappen ondernemen en de kosten dragen om  

 een billijke vergoeding te verkrijgen via gerechtelijke weg?

 - Wie zal u vergoeden indien de verantwoordelijke van de  

 toegebrachte schade insolvabel is?



ACCIDENTS
bescherming 
van uw 
werknemers 
en uzelf

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen gebeuren er jaarlijks ongeveer 

200.000 on ge vallen op het werk of tijdens de verplaatsing van en naar het werk. 

Om zowel de loontrekkende als de werkgever te beschermen tegen de relatief 

zware gevolgen werd de verzekering die de arbeidsongevallen dekt bij wet  

verplicht.

Eens u de wettelijke verplichtingen hebt volbracht, blijft er nog de motivering 

van uw personeel. Medewerkers worden beschouwd als een van de voornaamste  

troeven van de onderneming en het vertrek van een personeelslid kan een  

belangrijke weerslag hebben op uw arbeidsorganisatie.

Het is dan ook belangrijk uw personeel te fideliseren. Naast een aantrekkelijk  

salaris, speelt zeker ook het pakket aan extralegale voordelen een niet onbelangrijke 

rol. Een aantal aanvullende waarborgen van onze verzekering spelen hierop in. 

Basiswaarborg

De basisoplossing van P&V omvat de wettelijke waarborg Arbeidsongevallen. 

Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt de bedienden en arbeiders van uw  

onderneming voor de letsels die ze oplopen bij een ongeval op het werk of op de weg 

van en naar het werk.

Zij voorziet, binnen bepaalde limieten vastgelegd door de wetgever, in de dekking van: 

- de medische kosten;

- de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

- dodelijke ongevallen;

- begrafeniskosten en verplaatsingskosten van het stoffelijk overschot.

Het zijn echter de aanvullende waarborgen die deze verzekering echt interessant maken 

voor u en voor uw medewerkers.

Keuzewaarborgen

Daarom biedt P&V een reeks keuzewaarborgen aan die de wettelijke basisverzekering 

aanvullen en die dikwijls interessanter zijn dan het toekennen van een loonsverhoging 

aan het personeelslid:

•  Excedent - Wet 

In de wet op de arbeidsongevallen werd een loonplafond vastgelegd, waardoor  

uw belangrijke personeelsleden die doorgaans meer verdienen, een belangrijk 



inkomensverlies hebben na een arbeidsongeval. Deze extralegale verzekering 

maakt het mogelijk om ook het bovenwettelijk deel van de bezoldiging te dekken.

•  Privéleven 

Een werknemer die het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens zijn privéleven 

valt in principe terug op de uitkeringen van het ziekenfonds, die veel lager zijn  

dan het laatste loon. Met de verzekering Privéleven worden ongevallen in het  

privéleven op dezelfde manier vergoed als een arbeidsongeval. Op die manier 

wordt de beperkte tussenkomst van de sociale zekerheid aangevuld.

•  Verzekering Gewaarborgd loon  

Deze verzekering waarborgt de terugbetaling van het gewaarborgd loon dat de 

werkgever verschuldigd is aan de verzekerde werknemer na een arbeidsongeval.

Ze dekt het verschil tussen het normale loon van de getroffen werknemer en de 

vergoeding die voor dezelfde periode wordt uitgekeerd door de arbeidsongevallen-

verzekering (90% van het basisloon). De verschuldigde werkgeversbijdragen voor 

de sociale zekerheid kunnen eveneens vergoed worden.

•  Niet aan de wet onderworpen personen 

Collectieve verzekeringen voor personen die niet onderworpen zijn aan de  

arbeidsongevallenwet: 

- 24 uur / 24 voor zelfstandigen of vrije beroepen  

 In uitbreiding op een bestaande wetpolis worden met deze verzekering ook de 

  zelfstandigen, zelfstandige beheerders en zaakvoerders, vergoed voor ongevallen  

 tijdens de uitoefening van hun beroep én tijdens hun privéleven (24 uur / 24-dekking). 

Deze waarborg wordt verleend op basis van een overeengekomen loon. 

- vrijwilligers  

- IBO-statuut

  
Voordelen Accidents 

• Met de interessante keuzewaarborgen kunt u uw werknemers een 

bijkomend extralegaal voordeel bieden.

• Bijkomende waarborgen zoals Excedent-Wet en Privéleven zijn 

doorgaans interessanter dan het toekennen van een loonsverhoging. 

• Verscheidene keuzemogelijkheden voor het bovenwettelijk deel van 

de bezoldiging.

  Hebt u er al bij stilgestaan?

• U hebt een ongeval en hebt geen volwaardig inkomen meer.

 - Zal u, bovenop de andere maandelijkse facturen, de medische  

 kosten kunnen betalen?

 - Zal uw levensstandaard eronder lijden?

 - Zal de zaak die u hebt opgebouwd, na uw herstelperiode 

 nog leefbaar zijn?



IDEAL 
AUTO
beschermt 
uw voertuig



Ideal Auto is de verzekeringsformule waarmee u het hoofd kunt bieden aan de 

belangrijkste gevolgen van een voorval (pech, ongeval, diefstal) dat uw voertuig 

treft. Want deze is onmisbaar voor uw activiteit.

Ideal Auto zorgt, in functie van de onderschreven opties, voor:

- dringende bijstand;

- het vergoeden van de eigen schade;

- het vergoeden van de schade die uw voertuig aan iemand anders veroorzaakt;

- het opvangen van de medische kosten en het compenseren van een inkomensverlies 

na een verkeersongeval.

Bijstand

Indien een dringende tussenkomst nodig is, kunt u onmiddellijk op de P&V Bijstand 

rekenen. Of u nu zwaar in de problemen zit of alleen een paar ongemakken moet ver-

duren, uw problemen worden ten laste genomen 24u op 24, 7 dagen op 7. Een simpel 

telefoontje volstaat. Binnen de kortste keren sturen wij gekwalificeerde hulpverleners 

(takeldienst, herstellers, medisch personeel, ...) die u de grootste ongemakken helpen 

overbruggen. Tot hoever die bijstand reikt, bepaalt u zelf in functie van uw eigen situatie. 

Als autoverzekerde bij P&V heeft u recht op een bijstand, die u verder helpt na een 

verkeersongeval en die een vervangingsvoertuig ter beschikking stelt na een ongeval 

of een diefstal. 

Maar u kunt ook kiezen voor een ruimere algemene bijstandsverlening die voorziet in 

een bijstand aan personen voor u en uw gezin, wereldwijd en ongeacht het gekozen 

vervoermiddel, en/of voor een uitgebreide pechverhelping.

Vergoeding van de eigen schade 

Deze keuzewaarborg vergoedt de onkosten om de geleden schade te herstellen. U kunt 

hierbij kiezen tussen 3 formules in functie van de oorzaak van de schade:

- Brand, Natuurkrachten en dieren, Glasbraak.

- Brand, Natuurkrachten en dieren, Glasbraak, Diefstal.

- Volledige omnium.

Vergoeding van de schade die uw wagen aan derden veroorzaakt 

Indien u met uw wagen schade veroorzaakt aan iemand anders, zal P&V in uw plaats 

het slachtoffer schadeloosstellen. Deze wettelijk verplichte waarborg dekt zowel de 

lichamelijke schade toegebracht aan anderen (alsmede aan de inzittenden van uw 

wagen), als de materiële schade aan andere voertuigen.

Opvangen van de medische kosten en compenseren van een inkomensverlies na 

een verkeersongeval

Deze keuzewaarborg vergoedt, binnen bepaalde grenzen, de medische kosten en het 

verlies van inkomen die voortvloeien uit het ongeval. U kunt kiezen tussen een forfaitaire 

of een vergoedende formule. Welke waarborgcombinaties voor u het meest geschikt 

zijn, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het maken van 

uw keuze.

  
Voordelen Ideal Auto 

• Een optimale bescherming, aangepast aan uw situatie.

• Waarborgen die tot de meest uitgebreide van de markt behoren.

• Snelle tussenkomst van een takeldienst, 24 uur op 24.

• Het toekennen van een vervangingsvoertuig, eventuele repatriëring 

indien u in het buitenland verblijft, enz. 

  Hebt u er al bij stilgestaan?

• U kan uw voertuig niet meer gebruiken. Wat is uw oplossing om u te 

verplaatsen en/of de kinderen naar school te brengen?

• De wagen is geïmmobiliseerd op de plaats van het ongeval.  

Wie zal hem naar de dichtstbijzijnde garage takelen?

• Hoe geraakt u terug thuis? Wie brengt uw naasten op de hoogte?

• Wie onderneemt de nodige stappen om uw verzekerings- 

maatschappij in te lichten.

• Uw passagiers en/of uzelf als bestuurder raken gewond.  

Wie zal u vergoeden?

• Wie zal de herstellingskosten of de aankoop van een nieuwe  

wagen voorschieten?



IDEAL 
BONUS 
PLAN
groepeert uw 
verzekerings-
contracten



Hierna zetten we in het kort, in de vorm van vragen, de voordelen van Ideal Bonus Plan 

op een rijtje.

• Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op die Bonus? 

- een Ideal Bonus Plan ondertekenen; 

- 2 waarborgen afsluiten (Property, Liability, Accidents, Ideal Auto); 

- de verhouding tussen uw schadegevallen en premies (excl. belastingen en  

 kosten) moet lager of gelijk zijn aan 30 %.

• Wanneer geniet u de Bonus?  

Elk jaar, al vanaf het eerste jaar van de ondertekening (indien aan alle voorwaarden 

is voldaan)!

• Hoeveel bedraagt de Bonus?   

10 % van uw premies (excl. taksen) van de betrokken periode wordt u terugbetaald.  

De bonus kan, dankzij de getrouwheidspremie, zelfs oplopen tot 20 %!  

Het toegekende minimum is 50 EUR en het maximum 5.000 EUR.

• Op welke basis wordt de Bonus berekend? 

De Bonus wordt berekend op het geheel van de premies die zijn betaald (prorata 

van het jaar) voor de waarborgen of polissen die in Ideal Bonus Plan zijn gegroe-

peerd.

• Wanneer begint de waarnemingsperiode? 

Deze loopt telkens van 1 januari tot 31 december van het jaar.

• Wanneer wordt de Bonus uitbetaald? 

De betaling gebeurt in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Ideal Bonus Plan groepeert een aantal van uw verzekeringscontracten betreffende 

uw beroepsactiviteit en geeft recht op een hele reeks voordelen.

Dankzij Ideal Bonus Plan geniet u van een helder en eenvoudig beheer, dat vlot inspeelt op  

de evolutie van uw activiteit: een enkel dossier bevat immers al uw verzekeringscontracten. 

Duidelijk, helder, efficiënt...

De waarborgen die in Ideal Bonus Plan kunnen worden gegroepeerd, zijn:

- Ideal Auto

- Ideal Business: 

 - Property

 - Liability

 - Accidents

Ideal Bonus Plan biedt u de volgende voordelen:

Eenvoudig administratief beheer 

Met Ideal Bonus Plan groepeert u uw verzekeringspolissen en krijgt u dus een duidelijk 

overzicht van uw contracten. Dankzij Ideal Bonus Plan geniet u van een eenvoudig en 

transparant beheer, dat zich gemakkelijk aanpast aan de evolutie van uw activiteiten.

Betalingsfaciliteiten  

U kan ook alle premies van uw contracten in Ideal Bonus Plan groeperen. Zo betaalt u op 

uw eigen ritme, zonder enige kosten, maandelijks (per domiciliëring), driemaandelijks of 

halfjaarlijks. 

Toekenning van een bonus

Aan de klanten die een gunstige schadelast hebben, storten we tot 10 % van de be-

taalde premies (excl. taksen) terug, met een minimum van 50 EUR en een maximum 

van… 5.000 EUR! Die 10 % wordt berekend op alle premies van alle waarborgen samen 

die in uw Ideal Bonus Plan zitten. 

Voorwaarde: minstens 2 waarborgen groeperen in Ideal Bonus Plan.

P&V beloont bovendien uw trouw door middel van een Loyalty premium (getrouwheids-

premie) die de bonus nog met 1 % per jaar vanaf het vierde jaar sinds de onderschrijving  

doet stijgen. Op die manier kan uw bonus oplopen tot 20 %!



Tot slot...

Bij P&V willen we ervoor zorgen dat bij een onverwachte gebeurtenis de continuïteit van 

uw zaak nooit in het gedrang komt. De oplossingen die we bedacht hebben, zorgen er dan 

ook voor dat u zich kunt concentreren op uw activiteit, terwijl wij zorgen voor het opvangen 

van eventuele tegenslagen. 

Uw P&V adviseur is de geschikte persoon om, in gemeenschappelijk overleg, een  

gepersonaliseerde en aangepaste verzekeringsoplossing samen te stellen.

Tijdens een persoonlijk gesprek zal hij uw situatie leren kennen en uw aandacht vestigen  

op de gevolgen die u ondervindt wanneer uw zaak getroffen zou worden door een scha-

degeval. U kan dan met kennis van zaken beslissen hoe u zich wenst te verzekeren tegen 

deze gevolgen. En de oplossing kiezen waarmee u zich verder geen zorgen hoeft te maken.

  
Voorbeeld: 

op 1 mei 2011 onderschrijft u een Ideal Bonus Plan. U beslist om uw 

contracten Ideal Business te groeperen (waarborgen Property, Liability) 

en Auto in het hart van het Ideal Bonus Plan.

Voor deze drie dekkingen hebt u van 1 mei 2011 tot 1 mei 2012 in 

totaal 2.400 EUR aan premies betaald, zonder belastingen. Tijdens de 

waarnemingsperiode (van 1 mei 2011 tot 31 december 2011) hebt u 

geen enkel schadegeval aangegeven.

Op welke bonus hebt u recht? De bonus die u in het laatste kwartaal 

2012 zal worden uitgekeerd, zal 160 EUR bedragen (d.i. 10 % van de 

verworven premies, te weten: 2.400 EUR x 8/12 = 1.600 EUR x 10 %).

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal u in 2013 240 EUR terugkrijgen 

(d.i. 10 % van 2.400 EUR).
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P&V Klantendienst 
02/210 95 81

Voor meer informatie of voor 
een afspraak met uw P&V adviseur:

maandag - vrijdag 
F: 02/250 80 45
infonl@pv.be
www.pv.be


