De belangrijkste veranderingen in de a.s.r. zakelijke polisvoorwaarden
Wat is er aangepast?




Het taalgebruik is duidelijker en de voorwaarden worden uitgelegd met
praktijkvoorbeelden. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die u helpt om de
informatie snel te vinden.
De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

Algemeen
 Kiest u een eigen deskundige om uw schade te laten vaststellen? Wij vergoeden de
redelijke kosten van die deskundige. De deskundige moet zich houden aan de
Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van
schadevaststelling.
 Wij vergoeden geen schade die verband houdt met criminele activiteiten.
 Wij moeten ons houden aan de Sanctiewet. Dat betekent dat wij geen uitkering doen
bij schade die wij volgens die wet niet mogen vergoeden. Bijvoorbeeld als de
begunstigde op de ‘EU-freeze list’ staat.
In en om uw bedrijf
 Toestellen die gebruikt worden voor duurzame energie zijn voortaan verzekerd.
 Verzekerde schade aan een asbest-dak vergoeden wij niet meer op basis van
herbouwwaarde, maar op basis van dagwaarde.
 Is hagelinslag verzekerd? Dan is nu uw gehele gebouw verzekerd én tot aan het
verzekerd bedrag.
 Installaties voor verwarming, water en elektriciteit (bijvoorbeeld een cv-ketel) vallen
niet meer onder herbouwwaarderegeling, maar onder nieuwwaarderegeling. De
dagwaarde wordt uitgekeerd als deze waarde minder dan 40% van de nieuwwaarde
is.
Verkeer
 Veroorzaakt u schade terwijl u onder invloed bent van alcohol, geneesmiddelen of
drugs? Dan is een WA-schade niet verzekerd.
 Extra’s zijn standaard meeverzekerd, voor (bestel)auto’s tot € 500 en voor
vrachtauto’s tot € 1.000.
 Bent u verzekerd voor reparatie tot aan het verzekerd bedrag bij een economisch
total loss? Dan behoudt u die dekking tot aan een kentekenwijziging. Voor sommige
motorrijtuigen geldt voortaan wel dat herstel uitsluitend gedaan mag worden door
een geselecteerd herstelbedrijf.
 Worden uw auto- of motorsleutels gestolen? Dan is de vervanging van sleutels en
sloten en het veranderen van de code van de startonderbreker verzekerd tot € 500.
 Heeft u een aanvullende rechtsbijstanddekking op uw motorrijtuigenverzekering? U
mag voortaan zelf kiezen welke advocaat u neemt bij een eventuele gerechtelijke of
administratieve procedure. Een advocaat van uw keuze of een advocaat die
werkzaam is bij DAS. Hiervoor gelden wel bepaalde regels, zodat u ook in de
toekomst kunt blijven vertrouwen op uitstekende en betaalbare rechtsbijstand. Als u
zelf een advocaat kiest, terwijl het inhuren van een advocaat in die situatie niet

verplicht is, geldt een vergoeding van maximaal: € 5.000. Bovendien geldt een eigen
risico van € 500. Overleg altijd eerst met DAS. Zij schakelt de advocaat van uw keuze
in.
Aansprakelijkheid voor bedrijven
 Schade aan een aantal informatiedragers van derden, zoals laptops, tablets en
smartphones, is nu verzekerd.
 Schade aan gebouwen en terreinen waar u tijdens beurzen en tentoonstellingen de
verantwoordelijkheid voor hebt, is verzekerd.
Landmateriaal en ongekentekende voertuigen
 Ongekentekende voertuigen vallen voortaan onder Landmateriaal. Dat betekent dat
de polisvoorwaarden Landmateriaal gelden voor ongekentekende voertuigen.
 Moet de bestuurder volgens de wet een T-rijbewijs hebben? Dan vergoeden wij
schade alleen als de bestuurder dit rijbewijs bezit. Is een T-rijbewijs niet wettelijk
verplicht? Dan moet de bestuurder minstens 16 jaar oud zijn, of 12 jaar bij gebruik
van het landmateriaal op eigen agrarisch terrein.
 Krijgt u vervangend materiaal mee als uw eigen materiaal gerepareerd wordt? Dat is
nu ook verzekerd.
 Loonsproeien en schade aan gewassen is niet verzekerd.
Transport
 Op de verzekering voor Containers en Opleggers is het eigen gebrek van nieuw
aangeschafte trailers tot 36 maanden verzekerd.
 Een vervangende container of oplegger die u meekrijgt als uw eigen materiaal
gerepareerd wordt, is nu ook verzekerd.
 Op de Eigen Vervoerverzekering zijn kosten van bewaking, berging en opruiming nu
verzekerd bovenop de verzekerde som.
Schadeverzekering voor inzittenden, bestuurders en werknemers in het verkeer
 Is er blijvend letsel? Dan kijken we voortaan ook naar oplossingen als aangepast
werk of een andere functie.
 Bij de uitkering houden we rekening met een eventuele AOV-uitkering. Inkomsten uit
‘zwart werken’ tellen niet meer mee voor de bepaling van verlies aan
arbeidsvermogen.
 De vergoeding voor het inschakelen van een belangenbehartiger is voortaan aan een
maximum gebonden.
Rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen
 Conflicten over milieuzaken zijn voortaan verzekerd.
 Voor meerdere conflicten is het dekkingsgebied uitgebreid naar Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland.
 Het bedrag waarover het conflict ten minste moet gaan waarvoor u juridische hulp
wilt (minimaal belang), is verhoogd naar € 350.
 U mag voortaan zelf kiezen welke advocaat u neemt bij een eventuele gerechtelijke of
administratieve procedure. Een advocaat van uw keuze of een advocaat die
werkzaam is bij DAS. Hiervoor gelden wel bepaalde regels, zodat u ook in de
toekomst kunt blijven vertrouwen op uitstekende en betaalbare rechtsbijstand. Als u
zelf een advocaat kiest, terwijl het inhuren van een advocaat in die situatie niet
verplicht is, geldt een vergoeding van maximaal: € 5.000. Bovendien geldt een eigen
risico van € 500. Overleg altijd eerst met DAS. Zij schakelt de advocaat van uw keuze
in.

