
Verschillenoverzicht Aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven DL - NN Zekerheid op Maat 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Dekking Onderwerp Delta Lloyd Zekerheid op Maat 

Wegam Is Wegam 

meeverzekerd? 

Ja, standaard in het Ondernemerspakket en 

optionele dekking bij het maatwerkproduct die 

op de polis staat als hij is meeverzekerd. 

Er is een optionele dekking Werknemersschade 

beschikbaar. Geen WEGAM. 

Wegam Is er dekking voor 

aansprakelijkheid van 

de werkgever voor 

schade die een 

werknemer oploopt bij 

het besturen van (of als 

passagier van) een 

motorrijtuig waarvan 

verzekeringnemer 

eigenaar of houder is? 

Ja Ja, per 1 juli 2019 zijn de 'nieuwe' voorwaarden 

van toepassing en is dit expliciet verzekerd 

binnen de Dekking Werknemersschade. Deze 

Dekking moet dus wel zijn afgesloten. 

Wegam Vergoeding kosten 

belangenbehartiger 

Niet opgenomen. Wel werd afgewikkeld in de 

geest van de PIV-Overeenkomst-BGK. 

Als verzekerde bij de afwikkeling van zijn 

personenschade onder de Dekking 

Werknemersschade gebruik maakt van de 

diensten van een belangenbehartiger dan 

vergoeden wij deze kosten volgens de meest 
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actuele PIV-staffel-BGK en het bepaalde in de 

PIV-Overeenkomst-BGK (artikel 8.3.1) 

Dekkingsgebied Wat is het 

dekkingsgebied? 

Wereld (excl. VS/Canada) Europa Wereld (exc. VS/Canada) voor 

indirecte export en zakenreizen. 

Narisico Is het narisico 

standaard 

meeverzekerd? 

Standaard maximaal 1 jaar dekking bij 

beeindiging door ons; Standaard maximaal 3 

jaar dekking bij beeindiging wegens 

beeindiging van de beroeps-

/bedrijfsactiviteiten. 

Dekking bij beeindiging door ons of bij 

beeindiging wegens beëindiging van de 

beroeps-/bedrijfsactiviteiten nader overeen te 

komen. 

Wijzigingen in 

bedrijf 

Welke veranderingen 

moet de klant direct 

aan ons melden? 

- verandering van de rechtsvorm waarbinnen 

het verzekerde beroep op bedrijf wordt 

uitgeoefend 

- levering en/of behandeling van andere zaken 

dan in de polis is vermeld 

- het oprichten van vestigingen buiten 

Nederland 

- verandering van de bedrijfsactiviteiten die op 

de polis staan vermeld 

- verandering van de rechtsvorm waarbinnen 

het verzekerde beroep of bedrijf wordt 

uitgeoefend 

- het verkopen/behandelen/installeren/monteren 

van andere zaken dan op de polis vermeld 

- het in loondienst nemen van werknemers in 

geval de klant is verzekerd als zzp'er. 

Uitsluiting opzicht Bepaling: Uitsluiting 

bij schade tijdens 

werkzaamheden bij 

derden ("buiten het 

eigen bedrijf") geldt 

ook voor (die delen 

Niet opgenomen Wel opgenomen 
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van) zaken die 

doelbewust zijn 

gebruikt als 

hulpmiddel om de 

werkzaamheden uit te 

voeren. 

Uitsluiting 

motorrijtuigen 

Bepaling: Bij de 

insluiting schade met 

of door een 

ontkoppelde aanhanger 

maakt het niet uit of de 

aanhanger al dan niet 

is voorzien van een 

mover. 

Niet opgenomen Wel opgenomen 

Opzegtermijn eerste 

verzekeringstermijn 

Wat is de opzegtermijn 

van de klant bij 

opzegging aan het eind 

van de eerste 

verzekeringstermijn? 

2 maanden 1 maand 

Actualisatie 

maatregelen 

Wat zijn de 

maatregelen als de 

klant niet reageert op 

actualisatieverzoeken? 

Recht om de geldende premie met een toeslag 

van 50% te verhogen. 

Recht om de geldende premie met een toeslag 

25% te verhogen. 

 


