Verschillenlijst van oude en nieuwe voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (542-04 vs AVB100.0718)
Onderwerp

Oude NN voorwaarden: 542-04
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Nieuwe NN voorwaarden: AVB100.0718
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Artikel

Omschrijving

Artikel

Omschrijving

Aanspraak

1.8

Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden
ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien,
worden als één aanspraak beschouwd

Begrippenlijst

Aan de definitie toegevoegd dat ook aanspraken die voortvloeien
uit een reeks van opeenvolgende handelingen of nalatigheden met
dezelfde oorzaak, worden als één aanspraak beschouwd

Geleverde zaken
- Schade aan zaken die eerder zijn (op)geleverd

3.2

Geldigheidsgebied

2.2

Genetische schade

-

Handelen of nalaten

1.10

Een gedraging waaruit een aanspraak voortvloeit.
Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een
schadevoorval waarvoor een verzekerde wordt aangesproken
uitsluitend omdat hij een bepaalde hoedanigheid bezit.

2.1.1

Worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot
het bedrag waarmee de schade het verzekerde bedrag te boven
gaat.

1.6.2

Verzekerd maar niet geregeld

3.3
3.3.1

Verzekerd mits niet onder dezelfde overeenkomst

Europa en wereld voor zakenreizen en het niet
bedrijfs-/beroepsmatig uitvoeren van zaken

1.8

Idem plus extra: werelddekking voor indirecte export exclusief VS
en Canada

Niet geregeld

3.17

Uitgesloten

Begrippenlijst

Aan de definitie toegevoegd bedoelen we hier ook de
aansprakelijkheid mee die voor rekening van verzekerde komt
op grond van de opvattingen die gelden in het maatschappelijk
verkeer.

Kosten
- Kosten van verweer

- Kosten ter voorkoming of vermindering van schade

2.1.2

Worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot
het bedrag waarmee de schade het verzekerde bedrag te boven
gaat.

1.6.1

- Wettelijke rente

2.1.3

Wordt vergoed tot ten hoogste een bedrag gelijk aan
het verzekerde bedrag

1.6.3

- Expertisekosten

-

Wordt vergoed maar is niet expliciet in de polisvoorwaarden
opgenomen

1.6.4

3001-40.1805

Motorrijtuigen

3.1

- Kosten van verweer, kosten ter voorkoming van schade, wettelijke
rente en expertisekosten worden tesamen vergoed boven het
verzekerd bedag tot maximaal de hoogte van het verzekerd
bedrag.
- Expertisekosten zijn in de polisvoorwaarden opgenomen dat die
vergoed worden.

3.1

- Mover

-

Verzekerd maar niet geregeld

3.1.2.1

Mover als onderdeel van aanhangwagen is verzekerd cfm
bepalingen aanhangwagen

- Elobike

-

Verzekerd maar niet geregeld

3.1.2.6

Verzekerd tot een snelheid van 25 km/uur

Onderwerp

Oude NN voorwaarden: 542-04
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen
Artikel

Onderlinge aansprakelijkheid

Artikel

Omschrijving
Verzekerd voor zaakschaden van werkgever tegenover werknemer
en tussen werknemers onderling.

-

Verzekerd maar niet geregeld

3.4

Opzet
- Dekking aansprakelijhheid werkgever voor opzet door
ondergeschikten

3.9
-

Verzekerd maar niet geregeld

3.5
3.5.1

Opzicht

3.3

Verzekerd mits werkgever geen verwijt kan worden getroffen

3.2

- Schade tijdens werkzaamheden in het eigen bedrijf

3.3.b

Alle schade aan zaken van derden die verzekeringnemer in het
eigen bedrijf “onder zich” heeft, is niet verzekerd

3.2.2.1

Verzekerd is (opzicht)schade aan zaken die ter bewerking of
behandeling aan verzekeringnemer waren toevertrouwd maar die
is ontstaan tijdens en door het uitvoeren van werkzaamheden aan
andere zaken dan die waaraan de schade is toegebracht.

- Schade die door een brandverzekeraar is vergoed

3.3.1.a

Opzicht is meeverzekerd voor het verhalen van brandschaden van
leden van het Verbond

3.2.2.4

Opzicht is meeverzekerd voor het verhalen van brandschaden, ook
voor niet-leden van het Verbond

- Schade aan een gehuurde ruimte op een beurs of
tentoonstelling

-

Niet verzekerd

3.2.2.5

Verzekerd is opzichtschade aan een gehuurde of ter beschikking
gestelde ruimte op bijvoorbeeld een tentoonstelling of een beurs
die voortvloeit uit de voorwaarden waarop verzekeringnemer aan
die tentoonstelling of beurs deelneemt.

Overheidsvoorschriften

3.10

- Rechtvaardigheidsgrond e.d.

Rubriekendekking

3001-40.1805

Omschrijving

Nieuwe NN voorwaarden: AVB100.0718
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Sanctiewet- en regelgeving

3.10
Op uitsluiting wordt geen beroep gedaan jegens de verzekerde
die bewijst dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat
zijn handelen of nalaten niet in strijd was met enige regeling,
dan wel dat hij handelde in het kader van een strafrechtelijke
schulduitsluitingsgrond of rechtvaardigingsgrond, dan wel dat hij
niet bewust handelde of naliet in strijd met enige regeling.

16 t/m 24

26.4

Niet geregeld

Ja, aparte rubrieken voor algemene aansprakelijkheid,
werkgeversaansprakelijkheid, productenaansprakelijkheid en
milieu-aansprakelijkheid

1.2

Nee, wel dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid,
productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid maar
niet als rubriekenpolis. Milieu-aansprakelijkheid is vanwege de
beperktheid van de dekking (uitsluitend dekking voor letsel en PA)
niet meer expliciet genoemd als dekking.

Als opschortende voorwaarde opgenomen

3.15

Als uitsluiting opgenomen

Onderwerp
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Artikel

Vaartuigen
- Schade door een licht gemotoriseerd vaartuig

3.2

Artikel

Omschrijving

3.7

-

Niet verzekerd

3.7.b

Vermogensdelict

3.11

Niet verzekerd

-

Niet geregeld

Verzekerden

1.4

Standaard omschrijving van de kring van verzekerden zoals
verzekeringnemer, ondergeschikten en de andere standaard
personen.

1.1

- De werknemer, uitzendkracht en stagiair waren al verzekerd maar
worden nu expliciet genoemd.
- Ook een ingehuurde zzp’er beschouwen wij als een
ondergeschikte maar alleen als die zzp’er de verzekerde
bedrijfsactiviteiten verricht onder uitdrukkelijke zeggenschap van
verzekeringnemer en daarmee gelijkgesteld kan worden aan een
werknemer.

Voorrisico

2.4

Verzekerd voor vaartuigen met een maximum motorvermogen van
3 Kw (4,09 Pk).

1.9

- nieuwe polis

2.4.a

Niet standaard verzekerd

1.9.2.a

Standaard verzekerd voor drie jaar tenzij anders is
overeengekomen

- uitbreiding dekking

2.4.b

Onbeperkt in tijd verzekerd

1.9.2.b

Standaard verzekerd voor één jaar tenzij anders is
overeengekomen

Werknemerschade

3001-40.1805

Omschrijving

Nieuwe NN voorwaarden: AVB100.0718
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

20

- Verzekerd is een ongeval in verband met het verrichten van
werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het
deelnemen aan een personeelsactiviteit.
- Geen dekking bij deelname aan het verkeer als bestuurder of
passagier van een motorrijtuig, met uitzondering van schade
door deelname aan het verkeer als passagier van het openbaar
vervoer

2

- Verzekerd is een ongeval in verband met het verrichten van
werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het
deelnemen aan een personeelsactiviteit.
- Schade door deelname aan het verkeer als bestuurder
of passagier van een motorrijtuig is verzekerd als het een
motorrijtuig betreft waarvan verzekeringnemer geen eigenaar is
of houder.
- Dekking woon-werkverkeer is optioneel.

