#64. Jaki rodzaj ubezpieczenia powinieneś mieć?
Mam ubezpieczenie na prawie wszystko. Jestem pewien, że gdzieś wśród moich polityk istnieje nawet
polityka „zakłócenia biznesu spowodowanego inwazją obcych”. Jedną z najlepszych polis
ubezpieczeniowych, jakie mam, jest ochrona dochodów. Oznacza to, że jeśli nie mogę pracować ze
względów zdrowotnych, otrzymuję miesięczną wypłatę do 65 roku życia. To bardzo uspokaja, ponieważ
nigdy nie wiadomo, co może się stać. Gdybym była osłabiona do tego stopnia, że nie byłam w stanie
pracować, bardzo wątpię, czy mogłabym wywiązać się z comiesięcznych zobowiązań z tytułu
rządowego zasiłku chorobowego. Ta polisa jest droga, ale z pewnością pomaga mi spać w nocy. Istnieje
wiele różnych polis, które obejmują wszystko, od codziennych zobowiązań, po włamania, pożary i
kradzieże, obrażenia ciała i tak dalej. Jednak branża ubezpieczeniowa jest dynamiczna i stale się
rozwija, co skutkuje ciągłym opracowywaniem nowych polis, które mogą idealnie odpowiadać Twoim
wymaganiom biznesowym i osobistym. Osoby zajmujące się przetrwaniem w biznesie są wielkimi
zwolennikami ubezpieczeń. Budżet na ubezpieczenie obejmuje jak najwięcej możliwości i pamiętaj, aby
być na bieżąco ze zmianami w dostępnych produktach ubezpieczeniowych.
#65.Ile ubezpieczenia powinieneś mieć?
Prosta odpowiedź brzmi: tyle, na ile Cię stać, a w większości przypadków więcej. Ubezpieczenie jest
jednym z tych wydatków, które często są postrzegane jako luksus, ponieważ tak naprawdę nie
przynoszą żadnych pieniędzy do firmy na co dzień. Niestety, prawda jest taka, że bez ubezpieczenia
masz bardzo małe zabezpieczenia, a niewielka ilość pieniędzy, którą zaoszczędzisz na składkach, może
stać się nieistotna, gdy negatywnie wpłynie to na Twoją działalność i dochody. Ważną kwestią do
zapamiętania w przypadku ubezpieczenia jest to, że Twoje potrzeby stale się zmieniają. Wraz z
rozwojem firmy możesz mieć więcej urządzeń i sprzętu do ochrony, więcej klientów w swojej siedzibie,
co może zwiększyć prawdopodobieństwo, że ktoś odniesie obrażenia, większy majątek osobisty, a
często zadłużenie wymagające wyższego poziomu ochrony, aby zapewnić, że jeśli masz przedwczesną
śmierć w Twojej rodzinie i partnerzy biznesowi nie pozostaną z rachunkiem. Porozmawiaj ze swoim
doradcą prawnym, aby upewnić się, że jesteś prawnie objęty ubezpieczeniem i że masz odpowiednie
ubezpieczenie osobiste. Patrzę na to z tego punktu widzenia, że gdybym jutro umrzeć, czy moja rodzina
miałaby dość pieniędzy na pewne zabezpieczenie finansowe (ale nie na tyle, żeby zachęcić mnie do
podjęcia walki z krokodylami na życie)? Nikt nie lubi przychodzić do pracy i stwierdzać, że lokal został
włamany, ale o wiele łatwiej jest to zabrać, gdy wiesz, że jesteś w pełni zabezpieczony. Więc wykup
tyle ubezpieczenia, na ile możesz sobie pozwolić.
#66. Zawsze czytaj drobnym drukiem
Jak w przypadku każdej prawnie wiążącej umowy, naprawdę musisz zdawać sobie sprawę z drobnego
druku na polisach ubezpieczeniowych. Wszystkie moje polisy są sformułowane bardzo technicznie i
odnoszą się do sytuacji, w których jestem objęty, a w których nie. Zasadniczo, jeśli szkoda jest
spowodowana przez wodę spływającą z dachu, jestem objęty ubezpieczeniem; jeśli jednak szkoda jest
spowodowana przez wodę podnoszącą się z powodzi, nie jestem objęty ubezpieczeniem. Istnieje wiele
szarych obszarów, takich jak fale sztormowe i uszkodzenia spowodowane przez cyklon uderzający w
dach. Najważniejsze jest to, że naprawdę musisz dokładnie wiedzieć, za co jesteś objęty
ubezpieczeniem. Przy zawieraniu nowej polisy ubezpieczeniowej tworzę listę pytań. Proszę mojego
brokera ubezpieczeniowego, aby pokazał mi, gdzie znajdują się odpowiedzi na moje pytania w
formularzu polisy, a jeśli nie jestem czegoś pewien, dzwonię do mojego prawnika. Wiem, że to zwiększa
koszty, ale przynajmniej wiem dokładnie, na czym stoję. Nie ma nic gorszego niż stanie obok
zniszczonego budynku z rzeczoznawcą ubezpieczeniowym wskazującym na klauzulę 455, co w zasadzie
oznacza, że nie jesteś objęty ubezpieczeniem w tym przypadku. To uczucie zapadania się trwa przez

długi czas. Wszyscy otrzymujemy mnóstwo wiadomości-śmieci na temat polis ubezpieczeniowych na
to i tamto. Jeśli jutro umrzesz, twoja rodzina dostanie milion dolarów i będzie cię to kosztować tylko
10 dolarów miesięcznie i tak dalej. Jeśli sprawdzisz drobny druk, często występuje wiele warunków, a
czasami jedna polisa może zastąpić inne polisy, więc możesz w końcu zapłacić za inne polisy, które w
przypadku zgłoszenia roszczenia zostałyby anulowane z powodu nowej polisy. Pamiętaj, że w
ostatecznym rozrachunku firmy ubezpieczeniowe nie chcą Ci płacić. Podejmują ryzyko, że rzeczy, od
których się ubezpieczasz, się nie wydarzą. Jeśli tak się stanie, będą szukać sposobu (luki), aby uniknąć
wysłania Ci czeku. Nie mówię, że firmy ubezpieczeniowe są nieetyczne; Mówię, że są twardzi. Jako
konsument musisz dokładnie wiedzieć, co podpisałeś i za co płacisz – ignorancja nie jest wymówką.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ubezpieczenia, skorzystaj z profesjonalnej porady, aby
mieć absolutną pewność, że jesteś objęty ubezpieczeniem.
#67. Upewnij się, że spełniasz swoje wymagania zgodnie z harmonogramem polisy
To naprawdę oznacza, że musisz zakwalifikować się do ubezpieczenia i pozostać kwalifikowanym.
Polisy ubezpieczeniowe są bardzo szczegółowe w zakresie tego, o czym należy poinformować
ubezpieczyciela. Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie i nie poinformujesz firmy ubezpieczeniowej,
możesz unieważnić polisę. Przykładem może być to, że wymagane jest posiadanie określonego rodzaju
alarmu w celu ochrony firmy przed włamaniem lub pożarem. W normalnym toku działalności możesz
zdecydować się na zakup nowego alarmu, który jest lepszy technicznie, ale może nie spełniać wymagań
Twojego ubezpieczyciela. Jeśli Twój lokal zostanie następnie włamany lub zniszczony przez pożar, może
to dać firmie ubezpieczeniowej „wyjście”, ponieważ nie dotrzymałeś swojej części umowy i mogą się
wycofać z płacenia Ci. Kolejną ważną kwestią, o której należy pamiętać, zwłaszcza w przypadku mniej
znanych rodzajów ubezpieczeń, jest to, że będziesz musiał odpowiedzieć na wiele pytań i musisz
odpowiedzieć na nie dokładnie. Zwykły błąd lub kłamstwo może unieważnić polisę, gdy przyjdzie czas
na zgłoszenie roszczenia, więc po prostu nie jest tego warte. Podaj wszystkie szczegóły tak uczciwie i
dokładnie, jak to możliwe.
#68 Korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego
Ubezpieczenia to skomplikowana i zaangażowana branża, z wieloma możliwościami i dużą ilością
sformułowań technicznych. Korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego, który pomoże Ci przejść
przez ten proces, może być bardzo korzystne. Aby znaleźć dobrego brokera ubezpieczeniowego, musisz
wykonać te same kroki, co przy szukaniu profesjonalnego doradcy. Poproś przyjaciół i innych
współpracowników biznesowych o rekomendację, omów swoje potrzeby z potencjalnym brokerem lub
brokerami i poproś ich o referencje klientów i ich dane kontaktowe, abyś mógł sam ustalić, że osoba
lub firma, z którą myślisz, jest tak dobre, jak mówią, że są. Jeśli nie przekażą ci tych informacji, nie
zajmuj się nimi. Ubezpieczenia to ważna część Twojej firmy – od tego może zależeć Twoja przyszłość.
Potrzebujesz praktycznej porady, od doświadczonego źródła, które może Ci udowodnić, że wie, co robi.
Pytanie, które nie jest często zadawane, dotyczy tego, w której firmie zostaniesz ostatecznie
ubezpieczony. Często do czasu otrzymania polityki w wiadomości e-mail nazwa na górze różni się od
nazwy, o której myśleliście, że się tam pojawi. W świetle ostatnich niepowodzeń firm
ubezpieczeniowych na całym świecie, możesz preferować kontakt z firmami, które są bezpieczne. Twój
broker ubezpieczeniowy powinien być w stanie udzielić Ci porady w tym zakresie, chociaż nie jest
wtajemniczony w wewnętrzne funkcjonowanie organizacji ubezpieczeniowych, więc nie może być w
100 procentach pewny płynności jakiejkolwiek konkretnej firmy. Podobnie musisz być uczciwy wobec
swojego brokera ubezpieczeniowego. Jeśli w przeszłości zgłaszałeś roszczenia, powiedz im. Zaoszczędzi
to wszystkim dużo czasu i wyeliminuje ryzyko odrzucenia roszczenia z powodu podania
nieprawdziwych informacji. W tej książce zwróciłem uwagę na to, że dobrze prosperujące firmy
poszukują profesjonalistów, którzy udzielą im porady. Polecam skorzystać z usług brokera

ubezpieczeniowego, ponieważ sprzeda Ci produkty dopasowane do Twojego biznesu. Przejście
bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej oznacza, że może ona sprzedawać tylko te produkty, które
oferuje. Ubezpieczenia to bardzo ważna część każdej firmy. Jeśli nie sprzedano Ci dobrej polisy, Twoja
firma może nie przetrwać, gdy przyjdzie czas na zgłoszenie roszczenia. Jak każdy profesjonalny doradca,
są dobrzy brokerzy ubezpieczeniowi i tacy, którzy nie są tak dobrzy.
#69. Nie tylko podpisuj polisę odnowienia - zawsze porównuj produkty i ceny
Większość firm ubezpieczeniowych wysyła pocztą roczne zawiadomienia o odnowieniu. Najłatwiej jest
to zrobić, po prostu podpisać, dodać dane czeku lub karty kredytowej i odesłać. Z mojego
doświadczenia wynika, że niekoniecznie jest to najlepsza rzecz do zrobienia. W ciągu roku mogły
nastąpić zmiany w Twojej polityce, o których tak naprawdę nie wiesz. Możesz naruszać swoje
wymagania i nawet o tym nie wiedzieć, a może nie dowiesz się o tym, dopóki nie zgłosisz roszczenia.
Oprócz samej zmiany polityki mogą pojawić się nowe produkty, które będą bardziej dopasowane do
Twoich potrzeb i wymagań. Naprawdę opłaca się poświęcić czas, aby dowiedzieć się, czy są jakieś
zmiany w polityce i czy na rynku są inne produkty, które będą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.
Jeśli korzystasz z usług brokera, powinni oni o to zadbać. Należy jednak pamiętać, że jeśli podpiszesz
formularz, ponosisz odpowiedzialność. Kupujący uważaj. Podstawowa wskazówka dotycząca
wszystkich ubezpieczeń to rozejrzeć się, wywiązać się ze swoich zobowiązań, być świadomym wszelkich
zmian i, jeśli uznasz to za stosowne, zasięgnąć profesjonalnej porady.
#70. Lepiej zapobiegać niż leczyć
Ten stary frazes jest nadal szczególnie aktualny w obszarze ubezpieczeń. Poszukaj sposobów na
ochronę siebie, minimalizując koszty ubezpieczenia tam, gdzie to możliwe. Dobre praktyki pracy i
bezpieczne środowisko pracy są lepsze niż sprawa sądowa z udziałem osoby poszkodowanej, która
pozwała Ciebie i Twoją firmę ubezpieczeniową. Im więcej zagrożeń możesz zredukować lub
wyeliminować, tym lepiej dla Ciebie. Często myślę, że ludzie mogą popaść w samozadowolenie po
podpisaniu polisy ubezpieczeniowej, prawie tak, jakby otrzymana ochrona oznaczała, że nie muszą już
starać się postępować właściwie. Porozmawiaj ze swoją firmą ubezpieczeniową lub brokerem o
sposobach ograniczenia ryzyka, a co za tym idzie, składek ubezpieczeniowych. Często istnieje kilka
prostych środków bezpieczeństwa, które można wdrożyć, co spowoduje obniżenie kosztów; to tylko
kwestia dowiedzenia się, czym one są. Ubezpieczenie jest zabezpieczeniem na czasy, gdy dzieją się złe
rzeczy. Lepiej jednak podjąć kroki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych rzeczy.

