
Verschillenoverzicht Reaal Zakelijke
Bedrijfsschadeverzekering (03 102 18-02) -
NN Bedrijfsschade ZP/ZM (ZM BED100.0718)
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.

Onderwerp Toelichting Art.
Nr.

Reaal
Bedrijfsschadeverzekering

NN ZP Art
Nr
NN
ZM

NN ZM

Dekking

Aardverschuiving
2.3.2 Gedekt Uitgesloten 2.7 Uitgesloten

Meteorieten
2.3.11 Gedekt Niet gedekt - Niet gedekt

Leverancier
Bedrijfsschade als
gevolg van een gedekte
gebeurtenis bij een
leverancier

1.1 Gedekt Niet gedekt Niet gedekt

Afnemer
Bedrijfsschade als
gevolg van een gedekte
gebeurtenis bij een
afnemer

1.1 Gedekt Niet gedekt Niet gedekt

Uitstaande
vorderingen

Bedrijfsschade omdat
uitstaande vorderingen
niet geïnd kunnen
worden omdat de
debiteurenadministratie
verloren is gegaan

1.1 Gedekt Niet gedekt Niet gedekt

Uitsluitingen

Slecht onderhoud
2.5.9 Uitgesloten Uitgesloten

bij dekking
neerslag

1.3.7 Uitgesloten
bij dekking
neerslag

Schade door
schimmels en
zwammen

2.5.9 Niet verzekerd Uitgesloten 3.6 Uitgesloten

Overig

Polisvoorwaarden Reaal Zakelijke Inventaris- en Goederenverzekering
03-102-18-05 (0,8 mb)

Polisvoorwaarden Bedrijfsschadeverzekering - Dekking Bedrijfsschade
BED100.0718 (3025-40.1807) (0,7 mb)

https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/file?uuid=4dddf532-c8f3-4bce-8c12-286895dc3bba&owner=9c54fe00-c28c-4258-9772-69afa38b08ec&contentid=15757&mode=incontext&elementid=1286105
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/file?uuid=2f258689-42ba-4426-8a76-8861563b5a04&owner=9c54fe00-c28c-4258-9772-69afa38b08ec&contentid=11885&mode=incontext&elementid=1286105
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=106380/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=26111/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=170256/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00


Blusmiddelen
1.4.1 Standaard in voorwaarden Varieert per

beroep of het
in
voorwaarden
verweven zit
of niet

n.v.t. 2 soorten
clausules,
per beroep
wordt
gekeken of
en welke
toegevoegd
moet
worden

Inbraakpreventie
1.4.2 Standaard in voorwaarden Varieert per

beroep of het
in
voorwaarden
verweven zit
of niet

n.v.t. Clausule bij
NN

Dekking boven
verzekerde som

Bereddingskosten
2.6.3 Tot max het verzekerde bedrag Tot

maximaal de
verzekerde
som van
inventaris

2.4.2 Tot
maximaal
de
verzekerde
som van
inventaris

Opruimingskosten
2.6.3 Tot max 20% van het verzekerde

bedrag
Tot
maximaal de
verzekerde
som van
inventaris

2.4.4 Tot
maximaal
de
verzekerde
som van
inventaris

https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=95519/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=95536/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=95562/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=115628/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=125620/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=106380/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=26111/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00
https://srpzzapp0436.redactie-adviseur.portal.nn.insim.biz/va/show/id=170256/webid=26098/mode=incontext/langid=43/incontexttime=2021-05-19T09%3A49%3A00

