
Artikel 1.3 Schade door opzet en roekeloosheid Opzet is een lastig te omschrijven begrip. Er zijn volgens de wet meerdere vormen van opzet. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom een nieuwe 
model-opzetclausule gemaakt. Wij nemen deze model-clausule over in onze voorwaarden. In de nieuwe tekst is duidelijk opgenomen welke vormen 
van opzettelijk handelen of nalaten niet gedekt zijn onder de Algemene uitsluitingen van de Collectieve Contractvoorwaarden.

Artikel 6.13/ 7.1/ 8.5 Opzet Ook de uitsluiting ‘Opzet’ onder de Algemene uitsluitingen, Dekking WA en Dekking Schade aan het Werkmaterieel, brengen wij in lijn met de model-
opzetclausule 2020 van het Verbond.

Artikel 14 Hoe zorgen we ervoor dat uw verzekering actueel 
blijft?

Wij stellen op basis van actuele premiebepalende bedrijfsgegevens de premie voor het volgende verzekeringsjaar vast. Deze gegevens vragen wij 1 
keer per jaar bij u op. Nieuw is dat we dit op elk moment in het verzekeringsjaar kunnen doen.

Artikel 17 Wanneer kunnen wij uw verzekering aanpassen? Wij kunnen de polis nu ook in het eerste verzekeringsjaar verlengen. Ontvangen wij een verzoek om het bestaande contract aan te passen? Zoals het 
toevoegen of wijzigen van een object binnen een wagenpark? Dan verlengen op dat moment alle objecten mee. In dat geval is het mogelijk dat het 
tarief of de voorwaarden al in het eerste verzekeringsjaar veranderen. Eerder was dit alleen mogelijk na het eerste verzekeringsjaar.

Nieuw artikel 19 Wat doen wij bij fraude? Op nn.nl leest u hoe wij omgaan met fraude. Wij wijzen nu ook in onze voorwaarden op ons fraudebeleid. In het artikel ‘Wat doen wij bij fraude?’ leest 
u wat wij onder fraude verstaan, welke maatregelen wij nemen als u fraudeert en waar u ons fraudebeleid kunt vinden.
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De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zetten we hieronder op een rij. Wij hebben ons best gedaan dit zo duidelijk mogelijk te doen. 
U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Uw recht op dekking en dienstverlening staan in de polisvoorwaarden.


