
Verschillenoverzicht AVB NN Zekerheid op Maat - NN Legacy 

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 vind je in de polisvoorwaarden onder het overzicht. De polisvoorwaarden 
blijven leidend. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Onderwerp 

Motorrijtuigen 

- Mover 

- Fiets met elektrische 
trapondersteuning 

Onderlinge aansprakelijkheid 

Opzicht 

- Schade aan zaken in huur of
bruikleen en/of schade aan zaken in 
behandeling/bewerking 

Rubriekendekking 

Verzekerden 

Voorrisico 

- nieuwe polis 

Polisvoorwaarden 542-04 
Aansprakelijkheidsverzekering 
voor bedrijven en beroepen 

Artikel 

3.1 

3.3 

3.3.b 

161/m24 

1.4 

2.4 

2.4.a 

Omschrijving 

Verzekerd maar niet geregeld 

Verzekerd maar niet geregeld 

Verzekerd maar niet geregeld 

Niet standaard 
meeverzekerd. 

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

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

- Personeelsverenigingen, 
eigen pensioenfondsen en 
andere fondsen, instellingen 
en stichtingen worden ook
onder de groep verzekerden 
geschaard. 

Niet standaard verzekerd 

Polisvoorwaarden 
Zekerheid op Maat 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Bedrijven 
Artikel Omschrijving 

Mover als onderdeel van 
aanhangwagen is verzekerd 
conform bepalingen 
aanhangwagen 

Verzekerd 

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

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. 

Nee, wel dekking voor 
bedrijfsaansprakelijkheid, 
productaansprakelijkheid en 
werkgeversaansprakelijkheid 
en milieu-aansprakelijkheid. 

- De werknemer, ZZP-er, 
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. 

Standaard verzekerd. Voor 
alle beroepen verzekerd met 
uitzondering van Bouw MKB. 



Onderwerp Polisvoorwaarden 542-04 
Aansprakelijkheidsverzekering 
voor bedrijven en beroepen 

Werknemerschade(vergoedingsplicht 20 

werkgever) 

- 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 

Polisvoorwaarden 
Zekerheid op Maat 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Bedrijven 

- 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. 
- Dekking woon-werkverkeer 
is optioneel. 


