Interpolis ZekerVanJeZaak®
Veranderingen in de verzekeringsvoorwaarden 2021

De wijzigingen voor u samengevat
Algemeen

Kosten van de expert

Voorwaarden 2020

Voorwaarden 2021

U ontvangt alleen een vergoeding voor
de kosten van de experts voor een
verzekerde schade.

U ontvangt een vergoeding voor de
kosten van de experts als deze
noodzakelijk zijn voor een verzekerde
schade.

Aansprakelijkheidsverzekering
Voorwaarden 2020

Voorwaarden 2021

E-bike zonder kenteken
(tot max 25 km/u
traponderssteuning)

Niet verzekerd.

Verzekerd. Let op: dit is geen WAMverzekering. Een e-bike of e-scooter
met kenteken is niet verzekerd.

Schade aan spullen

U bent verzekerd voor schade aan
spullen van een ander.

CAR-verzekering
melden heiwerk

U moet heiwerk aan Interpolis melden
als de afstand tussen heiwerk en
dichtstbijzijnde gebouw meer dan 20
meter is.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De verzekerde verzekert niet genoeg.

Bestuurdersaansprakelijkheid
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Tekst verduidelijkt:
U bent verzekerd als spullen van een
ander beschadigen, kapot gaan of
verloren gaan.
Tekst verduidelijkt:
U moet heiwerk aan Interpolis melden
als de afstand tussen heiwerk en
dichtstbijzijnde gebouw minder dan 20
meter is.
Tekst verduidelijkt:
De verzekerde is bewust niet goed
verzekerd.

De verzekerde sluit geen verzekering af.

De verzekerde sluit bewust geen
verzekering af.

De verzekerde verlengt een verzekering
niet.

De verzekerde verlengt een verzekering
niet of niet op tijd.
Of: de verzekerde betaalt de premie
niet, niet helemaal of niet op tijd.

Dwangsom of boete.
En alles wat daarmee te maken
heeft.

Verzekering uitgebreid:
Dwangsom of strafrechtelijke boete.
En alles wat daarmee te maken
heeft.
U bent wel verzekerd voor:
een wettelijke verzekerbare
bestuurlijke boete
een aan u opgelegde boete door
een organisatie met openbaar
gezag.
U bent niet verzekerd voor een
dwangsom opgelegd door een
organisatie met openbaar gezag.
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Aansprakelijkheidsverzekering (vervolg)

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voorwaarden 2020

Voorwaarden 2021

Verzekerd is de echtgenoot of partner
van een verzekerde.

Tekst verduidelijkt:
Verzekerd is de echtgenoot of
geregistreerd partner van een
verzekerde.
Verzekering uitgebreid:
Uw bedrijf is verzekerd voor zover
het de bestuurder of
commissarissen/toezichthouders
heeft gevrijwaard.
Als de vrijwaring wettelijk is
toegestaan.
Als de betaling als gevolg van de
vrijwaring daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtsbijstandsverzekering

E-bike zonder kenteken
(tot max 25 km/u
traponderssteuning)

Voorwaarden 2020

Voorwaarden 2021

Niet verzekerd.

Verzekerd. Let op: dit is geen WAMverzekering. Een e-bike of e-scooter
met kenteken is niet verzekerd.

Inventaris- voorraadverzekering

Spullen tjidelijk ergens
anders dan op het
risico-adres
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Voorwaarden 2020

Voorwaarden 2021

Verzekerd buiten Nederland, in Europa.

Verzekerd buiten Nederland, in de EER.
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Goederentransportverzekering

Waar geldt de
verzekering?

Voorwaarden 2020

Voorwaarden 2021

De verzekering geldt in de hele wereld

De verzekering geldt:
In Nederland: als de verzekerde
reis geheel binnen Nederland is.
In de Europese Economische
Ruimte (EER): als u exporteert.
In de hele wereld: als u importeert
naar een land in de EER.

Motorrijtuigverzekering
Voorwaarden 2020

Voorwaarden 2021

2toDrive

De begeleider moet voldoen aan de
eisen van 2toDrive, anders is de
bestuurder jonger dan 18 jaar niet
verzekerd.

Remote Diagnostics

Wij oordelen over de toedracht van het
voorval aan de hand van gegevens van
u, uw auto en de ander.

Schade voorkomen bij
diefstal, inbraak en
joyriding:

Bij een personen- of bestelauto met een
verzekerde waarde van € 100.000,- of
meer.

Bij een personen- of bestelauto jonger
dan 4 jaar en met een verzekerde
waarde van € 100.000,- of meer.

Bouwjaar vanaf 1 januari 2017:
Een goedgekeurd en werkend
VbV/SCM voertuigvolgsysteem in
combinatie met een VbV/SCM
alarmsysteem.
Met een geldig abonnement voor dit
systeem.

Een goedgekeurd en werkend
VbV/SCM voertuigvolgsysteem in
combinatie met een VbV/SCM
alarmsysteem.
Met een geldig abonnement voor dit
systeem.
Met jammingdetectie.

Bouwjaar voor 1 januari 2017:
Een goedgekeurd en werkend SCM
voertuigvolgsysteem
- Van klasse 4 of 5.
Schade aan een
vliegtuig
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Schade aan een vliegtuig op het
vliegveld is niet verzekerd.
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Kenteken voortaan verplicht voor rijdend werkmaterieel
Dit is een nieuwe, wettelijke verplichting die geldt vanaf 1 januari 2021. U ontvangt de informatie van RDW als u
rijdend werkmaterieel bezit. Of nieuw aanschaft na 1 januari 2021. Het gaat dan om bijvoorbeeld om machines
voor de weg- en waterbouw of tractoren. Meer informatie en achtergronden vindt u hier.
U geeft het kenteken en meldcode straks aan ons door via uw Rabobank. De Rabobank helpt u verder en zorgt
ervoor dat de gegevens bij Interpolis terechtkomen. Zo weet u zeker dat u voldoet aan uw wettelijke
verzekeringsplicht.
Brexit
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 1 februari 2020. Tot en met 31 december
2020 geldt een overgangsperiode. In deze periode moet het VK zich houden aan alle EU-regels en wetten.
Wilt u meer weten? Kijk dan hier.
Voor uw verzekeringen op Interpolis ZekerVanjeZaak® verandert er ook in 2021 niets:
u blijft bijvoorbeeld gewoon verzekerd als u spullen importeert uit het VK. Volgens de nieuwe regels bent u
dan wel ‘producent’ (aansprakelijkheidsverzekering)
u blijft bijvoorbeeld ook verzekerd als u spullen exporteert of vervoert naar het VK
(aansprakelijkheidsverzekering en transportverzekering)
gebruikt u uw motorrijtuig in het VK? Dan blijft u verzekerd voor bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid,
aanrijding, diefstal of hulpverlening volgens de verzekering die u hebt.
Waarom is uw premie hoger dan vorig jaar?
Uw premie stijgt met 1,70% door de inflatiecorrectie. Het gaat om uw verzekeringen
voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand, bedrijfsmiddelen, huurdersbelang, stagnatie, verkeer en verzuim. Het
percentage voor de inflatiecorrectie is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek als de gemiddelde
prijsstijging voor producten en diensten in Nederland.
Het verzekerd bedrag van uw bedrijfsgebouw stijgt met 7%
Het verzekerd bedrag stijgt met hetzelfde percentage als de stijging van de bouwkosten: de lonen, materialen, het
werkmaterieel en andere in te kopen onderdelen voor het bouwwerk zijn het afgelopen jaar flink duurder
geworden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor uw premie. Uw nieuwe premie treft u aan op het
verzekeringsbewijs.
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