
Een aandeel in elkaar

Met Interpolis 
ZekerVanJeZaak®

Verzekeren via de Rabobank.



Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico’s. Om de 

meest voorkomende risico’s die u loopt bij de uitoefening van 

uw bedrijfsactiviteiten te verzekeren, kunt u via de Rabobank de  

bedrijvenpolis Interpolis ZekerVanJeZaak® afsluiten. Een uitgebreid 

pakket aan bedrijfsverzekeringen met garantie tegen onderver-

zekering, heldere voorwaarden en een goede schadeafhandeling. 

Bovendien is Interpolis ZekerVanJeZaak® zonder advies af te sluiten 

en online te beheren. Uiteraard kiest u zelf welke risico’s u wel en 

niet wilt verzekeren.

Wilt u toch een persoonlijk advies over welke risico’s u beter wel of 

niet kunt verzekeren, neem dan contact met ons op. Dan vertellen 

wij u de mogelijkheden van onze maatwerkoplossingen.

Verzekeren via de Rabobank.
Met Interpolis ZekerVanJeZaak®



Interpolis ZekerVanJeZaak® is er 
voor ondernemingen, zzp’ers, 
verenigingen en stichtingen met 
een omzet of exploitatie van 
maximaal één miljoen euro per jaar.

Voor meer informatie over Interpolis ZekerVanJeZaak® kunt u terecht op: 

www.rabobank.nl/zekervanjezaak.

Interpolis ZekerVanJeZaak® is opgebouwd uit zeven 

verzekeringen.

U bepaalt uiteraard zelf welke risico’s u wilt verzekeren:

1. Aansprakelijkheidsverzekering

2. Rechtsbijstandverzekering

3. Gebouwenverzekering

4. Inventaris- en voorraadverzekering

5. (Bestel)autoverzekering

6. Stagnatieverzekering

7. Verzuimverzekering

Drie redenen om uw verzekeringen via de 

Rabobank te regelen:

1. U regelt uw verzekeringszaken waar en wanneer u 

dat wilt 

Met Rabo Internetbankieren kunt u uw Interpolis 

ZekerVanJeZaak® zeven dagen per week eenvoudig 

zelf online wijzigen. Samen met uw overige 

bankzaken. Wel zo gemakkelijk en overzichtelijk.  

2. De Rabobank is dichterbij 

Bij vragen over het product is er een deskundige 

medewerker dichtbij. Via telefoon of chat, wat 

u prettig vindt. Heeft u vragen of behoefte aan 

ondersteuning, neem dan gerust contact met ons op. 

3. Solide verzekeringen van Interpolis 

Interpolis ZekerVanJeZaak® is exclusief voor 

Rabobank-klanten. We vergelijken geen producten 

van andere verzekeraars voor u. Waarom niet? 

Interpolis ZekerVanJeZaak® heeft voor vrijwel elk risico 

een  passende dekking tegen een betaalbare prijs. 

Daarnaast  wordt de schadeafhandeling door klanten 

uitstekend beoordeeld. Én beschikt Interpolis over 

veel expertise op het gebied van risico’s en preventie. 

http://www.rabobank.nl/zekervanjezaak


Onze dienstverlening

Wij zorgen ervoor dat u uw Interpolis ZekerVanJeZaak® 

online kunt inzien en wijzigen. U hebt toegang tot 

uw polis via Rabo Internetbankieren. Een dekking 

toevoegen of stopzetten doet u eenvoudig zelf online. 

Hebt u de behoefte om met een deskundige mede-

werker te overleggen, dan belt of chat u met ons.  

Wij helpen u dan graag verder. 

We vertrouwen erop dat de informatie die u ons 

verstrekt actueel en juist is. We controleren dat niet. 

We toetsen ook niet of uw gegevens consistent 

zijn met de gegevens waarover we als Rabobank 

beschikken.

Wanneer u een Interpolis ZekerVanJeZaak® via ons 

afsluit, ontvangen wij een vergoeding van Interpolis 

Hebt u schade?  Dan meldt u 

dat met één telefoontje naar de 

schadeservice van Interpolis via 

(013) 462 26 37. U kunt uw schade 

ook online melden op  

www.interpolis.nl/zakelijk.  

voor onze dienstverlening (provisie). Deze vergoeding 

is een percentage van de premie en verschilt per verze-

kering. Dit varieert van 10% tot 20%.

Welke rol speelt Interpolis?

Interpolis is de verzekeraar achter Interpolis ZekerVan-

JeZaak®. Hebt u een schade, dan meldt u dit recht-

streeks aan Interpolis. De schadeafhandeling van Inter-

polis wordt door klanten hoog gewaardeerd, onder 

andere door de snelheid ervan.

Interpolis houdt u op de hoogte van productwijzi-

gingen en wetswijzigingen als deze gevolgen hebben 

voor uw producten. Bovendien heeft Interpolis veel 

expertise rondom het voorkomen van schades. Meer 

informatie hierover en de nieuwste preventie-ideeën 

van Interpolis vindt u op www.interpolis.nl/zakelijk.

Betaling van de verzekering

De premie voor uw verzekering betaalt u maande-

lijks automatisch en rechtstreeks aan Interpolis. Het 

is belangrijk dat u de verzekeringspremie op tijd 

betaalt. Bij een te late betaling kan Interpolis de verze-

kering beëindigen. Mocht u uw premie niet op tijd 

kunnen betalen, neem dan direct contact op met uw 

Rabobank. 

http://www.interpolis.nl/zakelijk
http://www.interpolis.nl/zakelijk


Klachtenafhandeling 

Als u een klacht heeft over de Rabobank, vragen we 

u om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. 

Bent u ontevreden over deze klachtenafhandeling, 

dien dan schriftelijk een klacht in bij:

Rabobank Klachtenservice 

Antwoordnummer 750

3500 ZJ Utrecht (postzegel niet nodig)

Bent u niet tevreden met het antwoord van 

Rabobank Klachtenservice? Dan kunt u uw klacht

voorleggen aan de bevoegde rechter. 

Nederlands recht

Op onze verzekeringsbemiddeling is Nederlands 

recht van toepassing. Geschillen moeten worden 

voorgelegd aan de Nederlandse rechter. De 

Rabobank communiceert in de Nederlandse taal.

Dit document heeft een informatief karakter en is 

onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend.

Statutaire naam + vestigingsplaats: 

Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te 

Amsterdam

Handelsnaam: Rabobank

Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Inschrijving in het door de toezichthouder 

gehouden register: 12000095

Inschrijving in het handelsregister: 30046259

Wat verwachten we van u?

Neem voordat u de keuze maakt voor Interpolis Zeker-

VanJeZaak® de informatie die u van ons krijgt goed 

door. Dat voorkomt misverstanden. 

Daarnaast vraagt Interpolis u ook om informatie. Het is 

belangrijk dat deze informatie juist en volledig is, zodat 

de verzekering aansluit bij uw situatie en wensen. 

Tijdens de looptijd van de verzekering geeft u wijzi-

gingen die gevolgen hebben voor uw dekking altijd 

direct aan ons door. Denk daarbij aan wijzigingen die 

van invloed zijn op uw risicoprofiel, zoals verandering 

van uw bedrijfsactiviteiten. Maar ook de aanschaf van 

een andere (bestel)auto. Als u twijfelt of u een wijziging 

direct moet doorgeven, neem dan even contact op 

met uw Rabobank. 

Naast eventuele wijzigingen die u direct doorgeeft, is 

het van belang dat u uw Interpolis ZekerVanJeZaak® 

jaarlijks  actualiseert. Dat kunt u online doen, via Rabo 

Internetbankieren. Zo zorgt u er zelf voor dat u goed 

verzekerd blijft. Om u hieraan te herinneren ontvangt 

u elk jaar een bericht van ons. Wanneer u geen gebruik 
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maakt van Rabo Internetbankieren, kunt u telefonisch 

contact opnemen met uw Rabobank. Indien nodig 

passen wij dan de verzekering voor u aan.

Door jaarlijks uw Interpolis ZekerVanJeZaak® te actuali-

seren, behoudt u de belangrijke garantie tegen onder-

verzekering voor de verzekeringen Gebouw, Inventaris, 

Voorraad, Stagnatie en Verzuim. Wanneer u niet actuali-

seert, loopt u het risico op enig moment onvoldoende 

verzekerd te zijn waardoor een schade mogelijk niet 

volledig wordt vergoed.

Rabobank en Interpolis

Interpolis is onderdeel van Achmea Groep. Rabobank 

Groep heeft een deelneming van meer dan 10% in 

Achmea B.V. Hierdoor heeft Rabobank Groep indirect 

een belang van meer dan 10% in (onder meer) 

Interpolis en Avéro Achmea. Alleen de Rabobank is 

bevoegd te bemiddelen in Interpolis ZekerVanJe-

Zaak®. Dit betekent dat u deze verzekering niet kunt 

voortzetten als u geen klant meer wenst te zijn van de 

Rabobank.


