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GOEDE START MAAR SLECHTE OPVOLGING
Elke vorm van ondernemen houdt risicos in Maar terwijl ondernemingen hun materiële
risico s goed laten verzekeren zo blijkt uit onze recente bevraging worden nieuwe risicos
onderbelicht Paul Marck technisch directeur bij verzekeraar ADD gidst u door de
conclusies

IN de JAARLIJKSE BEVRAGING van ADD en CFO Magazine antTHOMAS KEIRSE
woordde een 200 tal ondernemingen op 48 vragen over risico s
die de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen bren
gen De respondenten vertegenwoordigen heel wat verschillende
domeinen met een sterke aanwezigheid van productiebedrijven
Het gaat hoofdzakelijk om bedrijven die 10 tot S00 werknemers
tellen al is er ook een aanzienlijk deel dat meer dan 500 werkne

Wat zijn uw belangrijkste bevindingen Ik noem het Een mers tewerkstelt 45 procent van de respondenten komt uit uit
sluitend nationale bedrijven In 55 procent van de gevallen heeftgoede start maar een slechte opvolging Bij de start van een
het bedrijf één of meerdere vestigingen in het buitenlandnieuw verzekeringsproduct van een nieuwe relatie blijkt de

activiteit goed omschreven te worden maar 44 procent van de
respondenten geeft aan niet stil te staan bij de opvolging van
de ontwikkelingen en wijzigingen in deze activiteit Ze voeren er

Is er een verschil in perceptie tussen oude risico s als brandgeen gesprek over met hun bankier hun verzekeraar of andere
of arbeidsongevallen en nieuwe risico s zoals cyberaanvalrelevante partijen
len Nieuwe risico s worden nog altijd te weinig in kaartWij stellen hetzelfde vast bij de opvolging van klanten 83 pro
gebracht Klassiek is de bedrijfsschadeverzekering 63 procentcent zegt dat ze de financiële situatie van een nieuwe klant
van de respondenten is daar niet mee bezig Milieu aansprakescreent maar wat betreft opvolging zegt SS procent de klant
lijkheid SO procent heeft daar nog nooit bij stil gedaan 8S proniet meer op te volgen
cent staat niet stil bij de mogelijke gevolgen van dataverlies BijWat het personeel betreft zien we dat men vaak extralegale
reputatieschade die heel sterk gekoppeld is aan de voorgaandevoordelen aanbiedt zoals groepsverzekeringen hospitalisatie
drie zoals vervuiling van het milieu of dataverlies van klantenverzekeringen bedrijfswagens noem maar op 80 procent zet
staat men eveneens nauwelijks stildat in de verf bij de aanwerving van het personeel Maar een

maal het personeel aangeworven is geeft 60 procent van de
En terrorisme Terrorisme hebben we niet bevraagd dus ikrespondenten daar geen uitleg meer over Wat volgens ons een
plaats daar een vraagteken bij Maar we weten uit recente congemiste kans is omdat in the war for talent het toch belangrijk
troles bij onze klanten dat velen er niet aan denken om het risicois deze voordelen geregeld onder de aandacht te brengen van
te verzekeren De meesten meenden tot voor de terreurdaden inhet personeel
Parijs en de noodmaatregelen in Brussel ook helemaal geen riEen andere vaststelling is dat 40 procent zijn verkoopsvoor
sico te lopen Terwijl vandaag de dag het bewustzijn ontwikkeltwaarden niet aftoetst aan zijn aansprakelijkheidsverzekering
dat iedereen risico kan lopen enje toch wel zou moeten kijken inDat heeft verschillende mogelijk gevolgen Om te beginnen zijn
welke mate het voor het bedrijf een probleem kan gevende kapitalen van de verzekeringspolis niet aangepast aan de
Dat personeel door terreursituaties niet naar het kantoor kanreële risico s Vervolgens zou je te veel premie kunnen betalen En
komen is een vorm van onrechtstreekse schade Als terrorismetot slot datje niet stilstaat bij het risico als dusdanig

Brengt ujaarlijkse extra legale voordelen enHeeft u uw aansprakelijkheidsverzekering
hun financiële waarde terug in herinnnering bijafgetoetst aan uwverkoopsvoorwaarden
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gedekt is in de brandpolis en de schade aan het bedrijf de waar
PAUL MARCK is bestuurder en technisch directeur van de verborgen van de polis volgt dan heb je ook die waarborg in het
zekeringsarchitect ADD Hij is tevens verantwoordelijke voorkader van terrorisme In de meeste gevallen is dat wel afzonder
Almorisk nv een dochteronderneming van ADD die risicoverzelijk aan te vragen Verzekeraars zijn vandaag niet meer zo hap
keringsproducten ontwikkelt en verkoopt aan andere partijen

pig om dat risico te dekken Het probleem is te reëel geworden
zeg maar

U hebt dataverlies er uitgelicht Waarom Dataverlies licht
ik even uit omdat het een vrij recent fenomeen is Van de versleu
teling van data om gevoelige data via het internet te kunnen ver voerd Het lokale management heeft meestal weinig inzicht of
sturen zegt de helft dat hij het niet weet Dan doe je het ook niet kennis van de wijze waarop de verzekering loopt
zo denk ik dan Het gaat niet over gewone e mails het gaat over

gevoelige data die wel in een e mail kunnen voorkomen Wat zijn de valkuilen voor bedrijven die zich elders in de we
Het in kaart brengen van de mogelijke kosten van een datalek reld moeten verzekeren Niet elk land laat toe dat je een
gebeurt maar bij 15 procent van de ondernemingen De andere lokaal risico vanuit België verzekert In landen zoals Brazilië of
doen dat dus niet En een evaluatie van de IT systemen door een India is dit wettelijk verboden In andere landen kan dit wel maar
derde expert wordt door de meerderheid van de ondernemingen onder bepaalde voorwaarden De sancties die men oplegt kun
niet gedaan De meesten geven ook aan niet te beschikken over nen zeer zwaar zijn Als je in Brazilië een fabriek hebt ze brandt
een actieplan voor als er iets misgaat of over een multidiscipli af en je hebt ze verzekerd via een geïntegreerd programma van
nair team dat in actie kan komen uit België dan kan krijg je moeilijkheden De lokale regelgeving

stelt dat er gewoonweg geen schadevergoedingen vanaf het
Zijn er positieve ontwikkelingen die u uit de bevraging op buitenland mogelijk zijn Bovendien kan dit gepaard gaan met
maakt Dat de materiële risico s over het algemeen goed een boete die gelijk staat aan het verzekerde bedrag verhoogd
in kaart gebracht zijn verzekerd zijn en opgevolgd worden Dus met een penalisatie die kan oplopen tot 1 miljoen BRL 440 000
als we het hebben over gebouwen de machines het materieel en USD Ook de vergunning om lokaal te ondernemen kan worden
dergelijke dan zit het goed Wat betreft financiële risico s zoals ingetrokken
bedrijfsschade daarin blijken we over het algemeen wat zwak
ker te zijn Er wordt onvoldoende over gewaakt Kijken we naar En welke tendensen duiden op achterstand Waar we op
patrimonium ook het wagenpark dan zien we dat omniumver beterschap hadden gehoopt maar ze niet hebben waargenomen
zekeringen voor materiële schade volledig ingeburgerd zijn Ook ten opzichte van de vorige bevraging is bijvoorbeeld de dekking
de car policy is goed ingeburgerd van inkomstenverlies van personeel ten gevolge van ziekte of on
75 procent heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke gevallen Dat is in de helft van de gevallen niet ingedekt
ring Dit sluit aan bij de voorgaande jaren Maar dat betekent Hospitalisatieverzekeringen hadden wij bij een hoger percen
ook dat een kwart van de ondernemingen niet overtuigd is van tage verwacht 33 procent van de respondenten heeft het niet
deze verzekering Maar als we enkel spreken over grote bedrijven dan ga ik ervan
Een resultaat dat ik toch wel verassend vond uit de bevraging uit dat 9 op de 10 respondenten wel zo n hospitalisatieverzeke
is dat onder bedrijven die internationaal actief zijn 88 procent ring gaat hebben Een hospitalisatieverzekering zou in de plaats
zegt dat de risico s perfect in kaart gebracht te hebben dat zij van een loonsverhoging of ecocheques kunnen komen omdat je
beschikken over een gecoördineerd en geïntegreerd verzeke dergelijke budgetten ook kunt gebruiken als premie
ringsprogramma 78 procent en dat ze ervan overtuigd zijn dat Wat zelfstandigen binnen de vennootschap betreft dat kan een
hun programma volledig compliant is en dus aan alle fiscale bedrijfsleider zijn of het management stellen we vast dat twee
juridische en lokale regelgevingen voldoet 87 procent op drie ondernemingen zelf geen initiatieven neemt om die men
De ervaring die wij hebben is dat dit in veel gevallen niet zo is sen te verzekeren De bedrijfsleider moet er in veel gevallen zelf
Men heeft in het beste geval een zicht heeft op de geïntegreerde aan denken maar ik vermoed dat hij dat vaak uitstelt zeker bij
programma s en men weet wat daar in staat maar men stelt startende bedrijven Ook bij zelfstandig management zien we
zich toch nog de vraag of het lokaal wel correct wordt uitge iets gelijkaardigs

Versleutelt uwbedrijfgevoelige en kritischeSloot uw bedrijfeen verzekering af tegen de
data consequentkosten van data en omzetverlies als gevolg

van cybercrime Q 52 4 Ja
0 69 3 Neen 35 6 Neen

0 8 4 Geen idee17 2 Ja

0 13 Geen idee M 3 7 Niet van toepassing
0 5 Niet van toepassing

PRINT MEDIA
ADD
Ref : 32191

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2


