KMO-Plan
Bundel uw verzekeringen en
verdien tot 15 % terug
Het gratis KMO-Plan bundelt de polissen die uw bedrijf
beschermen.
• U behoudt een perfect overzicht van al uw polissen.
• U spreidt uw betalingen over het hele jaar.
• U krijgt een deel van uw premie terugbetaald (onder
voorwaarden).

Uw voordelen
Het KMO-Plan bundelt alle verzekeringspolissen van uw onderneming in één dossier en biedt u tegelijk nog een aantal extra
voordelen:
Een brede waaier van verzekeringen:
• Arbeidsongevallen
• Motorvoertuigen
• Brand
• Technische verzekeringen
• Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Bedrijven – Objectieve aansprakelijkheid
• Persoonlijke ongevallen
Extra winstdeelname voor u als goede klant.
Onder bepaalde voorwaarden (zie verder) betaalt het KMO-Plan tot 15 % van uw premies terug aan u.
En dit elk jaar opnieuw!
Tijd is geld.
U focust liever op uw business en minder op de administratie van uw verzekeringen? U hebt volkomen gelijk.
Met het KMO-Plan van Baloise Insurance hebt u altijd een perfect overzicht van al uw Baloise Insurance-polissen.
Eenvoudig en duidelijk.
Gratis Budgetplan.
Bij uw KMO-Plan kunt u kiezen voor een gratis Budgetplan. Daarmee spreidt u de betalingen van al uw premies
over het hele jaar. Alweer een zorg minder!
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Welke verzekeringen kunt u bundelen in een KMO-Plan?

Tak Brand
 Brand (gebouw, inhoud)
		
		

 Handel Plus
 Diefstal
 Bedrijfsschade

 Technische verzekeringen

 Machinebreuk
 Elektronica
 ABR (Alle BouwplaatsRisico’s)

Tak Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
 Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Bedrijven

 Beroepsaansprakelijkheid
 Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Tak Ongevallen
 Arbeidsongevallen
		
		
		








Arbeidsongevallen
Bezoldigingen boven het wettelijke maximum
Ongevallen privéleven
Persoonlijke ongevallen 24/24
Gewaarborgd loon en patronale bijdragen
ProSafe

 Persoonlijke ongevallen

Tak Motorvoertuigen
 BA Personen- en Lichte Vrachtwagen

 Omnium

 BA Zware Vrachtwagen-Trekker

 Omnium
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Hoeveel bedraagt uw winstdeelname?
Elk jaar kunt u als goede klant profiteren van een winstdeelname. Die kan oplopen tot 15 % van de verworven premies van
het berekeningsjaar!
A. Voorwaarden
U krijgt een winstdeelname toegekend als u voldoet aan deze voorwaarden:
1. U hebt polissen in minimaal 3 verschillende verzekeringstakken binnen het KMO-Plan. Deze polissen zijn in voege op
31/12 van het berekeningsjaar en op het ogenblik van het toekennen van de winstdeelname.
2. Uw minimale verworven premie bedraagt 1.500 EUR (exclusief taksen).
3. Uw premies voor het berekeningsjaar moeten effectief betaald zijn.
4. De verhouding van uw schadelast t.o.v. uw verworven premies (S/P) is maximaal 30 %.
5. De winstdeelname wordt slechts uitbetaald indien ze minimaal 100 EUR bedraagt.
Wanneer aan een van deze 5 voorwaarden niet voldaan wordt, dan verliest u uw winstdeelname voor het desbetreffende
jaar.
Opmerking: polissen Motorvoertuigen tellen mee voor het bepalen van het aantal takken en het berekenen van de verworven premie. Maar zij tellen niet standaard mee voor het berekenen van uw winstdeelname. Dit moet u expliciet vermelden.

B. Berekening van uw winstdeelname
Voor de berekening van uw winstdeelname wordt gekeken naar de verworven premies en de schadelast van het
voorafgaande jaar (= het berekeningsjaar).
De berekeningsformule: Schadelast (S) x 100 => ... %
Verworven premie (P)
Kijk in de tabel hieronder met welk winstdeelnamepercentage uw S/P-percentage overeenkomt.
Statistiek Winstdeelnamepercentage
S/P = 0 %

15 %

S/P ≤ 10 %

10 %

S/P ≤ 20 %

7,5 %

S/P ≤ 30 %

5%

Het winstdeelnamepercentage dat u verkrijgt, wordt toegepast op de verworven premie binnen het KMO-Plan van het berekeningsjaar exclusief taksen. Dit geeft als resultaat de winstdeelname die aan u wordt terugbetaald.
Opgelet: de winstdeelname is begrensd tot 5.000 EUR.

Verklarende woordenlijst
• Berekeningsjaar: de periode van 01/01 t.e.m. 31/12 van ieder jaar waarvoor winstdeelname wordt berekend.
• Schadelast: som van alle betalingen en de wijzigingen in de gereserveerde bedragen*.
• Verworven premie: de betaalde premies voor rekening van Baloise Insurance exclusief taksen. Indien een polis pas inging
op bijv. 1 juli, dan wordt de premie pro rata berekend (deze premie telt dus voor 50 % mee in de berekening).
• Gereserveerd bedrag: bedrag dat door Baloise Insurance nodig geacht (en dus gereserveerd) wordt om een bepaald
schadegeval af te handelen, zolang dit schadegeval nog niet definitief geregeld is.
* voor een exacte definitie van ‘Schadelast’ verwijzen wij naar de Bijzondere voorwaarden.
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Voorbeelden
 Voorbeeld 1: de klant heeft géén schadegeval
In januari 2013 bekijken we klant ‘Hermans Bouwmaterialen nv’ voor het jaar 2012.
In 2012 betaalde de klant 5.000 EUR premie die meetelt voor de bepaling van de winstdeelname.
Er heeft zich geen schadegeval voorgedaan.
S/P = 0 EUR / 5.000 EUR => 0 %
Dit geeft een winstdeelnamepercentage van 15 %.
De klant ontvangt 750 EUR winstdeelname (15 % van 5.000 EUR).

 Voorbeeld 2: de klant heeft wél een schadegeval
In 2012 sluit klant ‘Fred De Beenhouwer’ een KMO-Plan af. Hij betaalt 6.000 EUR premie die meetelt voor de
bepaling van de winstdeelname.
Er doet zich een schadegeval Brand voor in 2012 en Baloise Insurance voorziet in dit schadedossier een reserve van
5.000 EUR waarvan 2.000 EUR meteen aan de klant wordt betaald.

 Berekening winstdeelname over het jaar 2012:
In het eerste kwartaal van 2013 bekijken we klant ‘Fred De Beenhouwer’ voor het jaar 2012.
S/P = 5.000 EUR / 6.000 EUR => 83,33 %
Dit percentage ligt hoger dan 30 %, dus de klant krijgt geen winstdeelname voor het berekeningsjaar 2012.
In de loop van 2013 wordt de reserve voor het schadedossier Brand verlaagd met 1.250 EUR.
In 2013 heeft de klant een nieuw schadegeval Auto en Baloise Insurance betaalt in dit schadedossier
1.500 EUR uit, waardoor de schadelast met 1.500 EUR wordt verhoogd.
De premie voor 2013 blijft ongewijzigd.

 Berekening winstdeelname over het jaar 2013:
In het eerste kwartaal van 2014 bekijken we klant ‘Fred De Beenhouwer’ voor het jaar 2013.
Totale schadelast = betaling + wijziging in de reserve (in dit geval een verlaging)
= 1.500 EUR – 1.250 EUR
= 250 EUR
S/P: 250 EUR / 6.000 EUR = 4,17 %
Dit geeft een winstdeelnamepercentage van 10 %.
De klant ontvangt 600 EUR winstdeelname (10 % van 6.000 EUR) in het eerste kwartaal van 2014.

C. Uitbetaling van uw winstdeelname
In het eerste kwartaal van het jaar na het berekeningsjaar informeert Baloise Insurance u schriftelijk over uw winstdeelname.
Als u een winstdeelname ontvangt, dan zal uw makelaar contact met u opnemen voor de uitbetaling ervan.

Deze fiche met informatie voor de klanten is geldig vanaf 15 december 2010. Voor een exacte omschrijving van de diensten verwijzen wij naar de Algemene
Voorwaarden KMO-Plan. U kunt deze raadplegen op www.baloise.be of u vraagt ernaar bij uw bemiddelaar.

Uw veiligheid, onze zorg.
www.baloise.be
Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
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