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Annan Information
Tipsa en vän om oss, lägg till en länk till den här sidan, eller besök webbansvariga för gratis
roligt innehåll. Dessa tragedier tjänar som avskyvärda påminnelser för att alltid förvänta sig det
oväntade. Utan intäkter som kommer in kan många företag inte betala sina löpande kostnader,
skatter och anställdas löner, vilket gör det väldigt svårt att återuppliva även när reparationerna
är färdiga. Den försäkrade kan dock kräva mer än denna 30-dagarsgräns. För att säkra en
affärsavbrottspolitik som uppfyller dina företags behov. Alla förmåner och funktioner som
nämns här omfattas av villkoren i policyen. All metall kommer att återvinnas men det kommer

att säljas till ett annat pris om tio år än det skulle ha sålts nu.
Skulle du avbryta operationer tills du kan återuppta din nuvarande plats. Ofta köper en
företagsägare täckningen så snart som möjligt - men under de följande åren kan verksamheten
växa. Att bo i södra Kalifornien förstår vi de potentiella effekterna av en jordbävning eller en
brand. Uppgiftsbrott täckning och täckning för professionella ansvarsfel och försummelser
kan läggas till BOP-politiken med stöd. Vissa policyer definierar funktionshindrade som att de
inte kan utföra något arbete alls, medan andra definierar funktionshindrade som inte kan
utföra de uppgifter som krävs för en yrkesverksamhetens specifika yrke.
Ömsesidig förståelse och förtroende är avgörande för insamlingen av affärsdata och för
effektiv skadeavräkning. " Swiss Res tekniska publikation "Business interruption insurance"
ger vägledning om hur man effektivt hanterar den komplicerade frågan om affärsavbrott. Ofta
täcker politiken 80 procent av förlusterna medan du bär de resterande 20 procenten. En av de
största inkomstkällorna för många religiösa centra är donationer och erbjudanden från
församlingen under tjänster. Om avbrottet inte beror på en orsak som omfattas av
fastighetspolitiken kommer anspråket sannolikt att nekas. Täckning för avbrott från civila eller
militära myndigheter är oftast begränsad till några veckor. Vår bokhållare håller en zip-skiva
med ekonomiska data i bagaget i bilen och en gång i veckan tar hon in den för att göra en
kopia av de senaste numren. Försum inte att läsa de små pappersbitarna som kan ingå i ditt
policyutlåtande. För en faktisk beskrivning av alla omslag, villkor och villkor, se
försäkringsbrevet.
Vi rekommenderar starkt att din täckning godkänns i enlighet med detta.
Skadeledningsperioden definieras vanligtvis i policyn som den period som börjar vid det
datum då skadan inträffade och slutar när resultaten på verksamheten upphör att påverkas av
fastighetsskadorna. Tänk på det här sättet: Om ditt kontor bränns ner i en brand, skulle din
försäkringspolicy täcka. Och du väljer det, med hjälp av en skadejusterare, efter en förlust upp
till tiden för avveckling - när både fakta i förhållande till verksamheten och påverkan på
försäljningen är kända. På liknande sätt drabbade tsunamin 2004 högprofilerade turistorter i
exempelvis Thailand. Kommentarer Business Interruption Insurance (BII) är en ofta förbisedd
försäkring som skyddar mot exponeringar mot förlust varje bit är avgörande som brand eller
tvister. Kan du använda andra lokaler för att delvis återuppta verksamheten tills din nya
permanenta plats är tillgänglig. Till exempel extra kostnader för att hyra, utrusta och driva en
ersättare eller tillfällig plats, extra kostnader för att ersätta vital utrustning, delar eller lager i
brådskande takt, övertid för att utföra uppgifter manuellt medan automatiserade system
återställs och så vidare skulle alla vara täckt extra kostnader om de gjorde det möjligt för dig
att fortsätta verksamheten.
Det inkluderar kostnader som hjälper dig att undvika eller minimera avbrytandet av ditt
företag samt kostnader för att fortsätta verksamheten på ditt ursprungliga eller utbytesplats.
Men mer än i någon annan typ av täckning kommer det belopp den försäkrade faktiskt får från
affärsavbrott försäkring är ett förhandlat värde. Företag som gör affärer i landets hjärtland
skulle göra det bra att vara säker på att deras politik täcker vindskador som kan orsakas av en
tornado. Återbetalningsbeloppet enligt denna policy baseras på ett företags vinsthistoria.
Observera att politiken kan innebära vissa begränsningar, till exempel.
Så du måste se till att du har en policy som täcker dig för affärsavbrott eller inkomstförlust
efter en försäkrad händelse för dina byggnader eller innehåll som omfattas av din policy. För

att börja undersöka alla kostnader som skulle fortsätta även om ditt företag inte kunde
fungera, såsom lån eller leasingavgifter och skatter. Eftersom aspekter av
företagsinkomstskador kan vara mycket subjektiva, är det viktigt för dig att fullt ut förstå vad
ditt företag har rätt till enligt villkoren i din försäkring. Vissa företag kan hitta extra
kostnadstäckning som är tillräcklig utan att affärsavbrott täcker. Att ta sig tid att förbereda sig
för den möjligheten - även om den är avlägsen - kan spara mycket senare. Fastighetsskadorna
hos dessa leverantörer eller mottagare måste vara av en typ som skulle omfattas av den
försäkrades policy om skadan hände till den försäkrades egendom. Som konsultfirma betalar
kunderna dig för din livstid för kunskap och dina unika färdigheter. Swiss Re har varit i
återförsäkringsverksamheten sedan grundandet i Zürich, Schweiz, 1863.
Du kan till exempel ha möjlighet till en företagsägarepolicy som paketerar egendom, ansvar
och affärsavbrott. Tänk på att affärsavbrott försäkring normalt inte säljs som fristående
försäkring; det säljs ofta med en BOP eller som en godkännande till din kommersiella
egendom försäkring. Inom ramen för en naturkatastrof kan till exempel den faktiska
detaljhandeln som används av verksamheten lyckligtvis undkomma skada samtidigt som
stormen förstör tillräckligt med omgivande egendom för att göra verksamheten oanvändbar
under en tidsperiod. Hur man begränsar riskerna när anställda använder sina personliga hjul
för affärer Din försäkringsskydd är bara lika bra som agenten strukturerar. Skräddarsydd
täckning - och experthjälp - mildra risker för biovetenskap. Inkludera hyror, uthyrning av
utrustning, lön, anställningsförmåner, arbetstagarersättning och andra ersättningar till anställda
vid tillfälliga lokaler. 5. Beräkna de förväntade sparade kostnaderna för ditt företag under
ersättningsperioden. Ibland är ditt företag skadat så allvarligt att du måste stänga dörrarna
tillfälligt tills reparationer kan göras. Hail: Ett skadat tak och busted windows kan snabbt bytas
ut, men du kan ha mycket vatten att städa upp, vilket kan ta dagar eller veckor.
Arbeta med en advokat som kan hjälpa till med juridisk tolkning av policyn, kan din revisor
snabbt och effektivt samla informationen och beräkningarna som behövs för ett livskraftigt
affärsavbrottskrav. FM Global har endast tillhandahållit den här länken för din bekvämlighet
och det är inte ansvarigt för webbplatsens innehåll, länkar, sekretess eller säkerhet. Detta är
vanligtvis begränsat till maximal ersättningstid, vanligen 24 månader. Att veta vad som kan
inkluderas (och begränsningar) i din täckning hjälper dig att bättre förbereda ett samråd med
din försäkringsleverantör. Dessa är utgifter som inte kommer att uppkomma på grund av
fastighetsförlusten. Utbrottet störde tillgången till ett antal stora webbplatser och onlinetjänster
i hela USA och Europa.
Efter flera dagars väntetid täcker inte politiken några utgifter som uppstod under väntetiden,
även om den perioden utgör en stor andel av den totala avbrottstiden. En variant i BII
utformad för de företag som är starkt beroende av externa leverantörer kallas Kontingent
Business Interruption Insurance. Uppdatering och granskning av den gräns som du bär varje
år är lika viktig för att säkerställa att din täckning håller takt med din utveckling och dess
skyddsbehov. Fördröjning av affärsavbrott kan också inkluderas vid en begäran från inve st
och w o ul d täcker tre källkodsavbrott: skador på felsökningar, tvångsförluster och andra
användningsområden. miga.org. Beroende på verksamhetstypen och dess finansiella stabilitet
kan några veckor eller månader av förlorad inkomst leda till att det blir en vinst på obestämd
tid - eller tvinga ägande att sälja eller stänga. Vanligtvis betalas extrakostnader om de bidrar till
att minska avbrottskostnaderna. Faktum är att en försäkrad har rätt att återfå även om ett
företag var verksamt vid förlust vid avbrottstidpunkten. Denna policy betalar endast tills
skadan repareras eller egendomen ersätts. Hon sa att det finns små företag att täcka en

basbelopp helt upp till policy för stora företag. Denna försäkring skyddar ett brett sortiment av
utrustning mot störningar som orsakas av motorbrännskador, strömavbrott, pannafel och
operatörsfel. Om jag redan har en e IA, hur köper jag en ny policy i elektronisk form.
Om ditt företag tvingas stänga på grund av brand, stormskador eller annan händelse, kan din
intäkt torka upp, men räkningarna kommer inte sluta komma. Affärsavbrott försäkrar ett
företag som återvänder till samma finansiella ställning som det var före en händelse. Många
allriskpolitiska åtgärder utesluter skador från jordbävningar och översvämningar, men sådan
täckning kan generellt läggas till för en extra avgift. Genom att betala för fortsatta kostnader
och återbetala din förväntade inkomst kan du hålla ditt företag vid liv medan reparationer
görs. Bonuser skulle emellertid inte nödvändigtvis inkluderas i dessa utgifter. Över 60% av
företag som inte har affärsavbrott försäkrar inte en händelse.

