
Wijzigingsoverzicht (Individuele) Zakenreis Goudse 2019

Verschillenoverzicht tussen: 

Algemene voorwaarden Individuele Zakenreisverzekering Versie 09-01 Oktober 2017 Chabot hieronder "Oud" genoemd versus 

Zakenreis Voorwaarden 770785 (nov2017)A hieronder "Nieuw" genoemd én

Verschillenoverzicht tussen oude en nieuwe dekkingsoverzicht

*Mocht een wijziging voor u zowel voordelig als nadelig zijn dan hebben wij de aanpassing als nadelig beoordeeld. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. 

Oud (de "vindplaats" bijv. artikel in de polisvoorwaarden is tussen haakjes vermeld) Nieuw Wijziging in uw voordeel of nadeel*?

1 Wederzijdse verwachtingen nader omschreven. Nadeel

1.1.1 Wat mag u van ons verwachten?

Wij bieden een uitstekende verzekering met duidelijke voorwaarden. Wij omschrijven altijd helder

waar u recht op heeft en waar u zich aan moet houden.

De begrippen, dekkingen en wederzijdse rechten en plichten zijn in de nieuwe voorwaarden beter

 en duidelijker omschreven, de voorwaarden zijn hierdoor wel in omvang meer dan verdubbeld. Door de nieuwe opzet is het niet mogelijk om alle verschillen letterlijk te 

omschrijven, de belangrijkste wijzigingen zijn hieronder voor u om een rij gezet. Verschillen in intepretatie van de nieuwe voorwaarden zullen door ons redelijk en 

rechtvaardig worden toegepast.

2 Toegevoegd ter verduidelijking uitgesloten sectoren en een aangepaste dekking wanneer verzekerde werkzaam is in internationaal personenvervoer. 

1.6 Wanneer bent u niet verzekerd? 

U bent niet verzekerd tijdens reizen met: 

–– uitvoerende werkzaamheden in de sectoren internationaal transport en personenvervoer, offshore, bouw en schoonmaak.

 –– werkzaamheden als sportleraar of professionele wedstrijdsporter. Voor de sector internationaal personenvervoer is er wel dekking voor schades die niet tijdens of in 

direct verband met een vlucht, vaar- of busreis zijn ontstaan. De bagagedekking is daarbij afwijkend van wat is vermeld in artikel 2.2.4. en op het dekkingsoverzicht De 

volgende maximale bedragen per persoon per reis zijn hierop van toepassing: 

–– Maximale verzekerde som € 2.000,- 

–– (Tele)communicatie apparatuur € 300,- 

–– Lijfsieraden € 400,- 

–– Foto, film, beeld, geluidsapparatuur € 1.000,- 

–– Computer, notebooks, tablets, lap- en palmtops € 1.000,- 

–– Geld en geldswaardige papieren € 300,- 

–– Noodzakelijke vervangende kleding en toiletartikelen € 300,-

Nadeel

3 Maximaal aaneengesloten reisduur 365 dagen (art. 4) Reisduur is beperkt tot maximaal 180 dagen. (art. 1.5) Nadeel

4 Tijdens molest is er standaard geen dekking (art. 8) Molest is standaard onder bepaalde voorwaarden verzekerd. De dekking is beperkt zoals omschreven in artikel 1.9. Verblijf in een risicogebied (bijv. code rood) is 

omschreven in artikel 1.6.

Voordeel

5 Einde verzekering van rechtswege wanneer verzekerde 65 jaar is. (art. 5.1.3) De verzekering is niet meer gekoppeld aan de AOW gerechtigde leeftijd waardoor de dekking doorloopt wanneer de verzekerde 65 of 67 jaar en ouder is. Voordeel

6 Hulp bij het uitvallen van het voertuig (art. 50.1) De periode voor vervangend vervoer is gemaximeerd tot 28 dagen. De maximale vergoeding is € 100,00 per dag. Nadeel

7 Hulp bij het uitvallen van het voertuig. (art. 50.1.6) Maximale vergoeding is verhoogd van € 200,00 naar € 500,00 voor berging, stalling en vervoer van uw motorrijtuig en/of aanhanger naar de 

dichtsbijzijnde garage.

Voordeel

8 Annuleringsreden Beperking tot verblijf bij familielid vervallen. Voordeel

Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van familieleden in het 

buitenland bij wie de vakantie zou worden doorgebracht en als gevolg waarvan de verzekerde(n) 

niet gehuisvest kan (kunnen) worden. (art. 43.2)

Annuleringsreden: 

Uw gastheer of gastvrouw bij wie u tijdens de reis zou verblijven overlijdt, wordt ernstig ziek of krijgt een ernstig ongeval, waardoor u niet bij hem of haar kunt verblijven.

9 Ziekenhuisopname tijdens de reis (art. 43.1) 

Wanneer vergoeden we? 

Wij betalen de annuleringsuitkering wanneer u onverwacht in het ziekenhuis 

wordt opgenomen tijdens een reis.

Ook een vergoeding voor reisgenoten in verband met beperking van het reisgenot. 

Ziekenhuisopname tijdens de reis 

Wordt een verzekerde onverwacht in het ziekenhuis opgenomen tijdens de reis? Dan vergoeden wij zijn aandeel in de reissom per dag voor elke dag dat de verzekerde is 

opgenomen. Ook voor de medeverzekerde(n) vergoeden we hun aandeel in de reissom per dag, per medeverzekerde is dit maximaal 

€ 100,00 per dag.

Voordeel

10 Vertreksvertraging (art.41.5.3)

In de onderstaande gevallen betalen wij de annuleringsuitkering 

wanneer er sprake is van vertreksvertraging. 

–– U vertrekt minimaal 8 uur te laat uit Nederland; en 

–– dit komt doordat de bus, boot, trein of het vliegtuig waarmee u reist onverwacht vertraging 

heeft.

Uitbreiding voor vertrek uit omringende landen en aansluitende vlucht.

Vertreksvertraging 

U heeft vertreksvertraging als uw openbaar vervoer (vliegtuig, trein, boot of bus) waarmee u de heenreis maakt vanuit Nederland, België of Duitsland of een direct 

aansluitende reis met openbaar vervoer minimaal 8 uur vertraagd is.

Voordeel

11 Nieuw begrip met ruimere definitie dan verzekerde

Reisgenoot

Een persoon met wie de verzekerde samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt, en die geen verzekerde is.

Voordeel

12 Natuurgeweld (art. 31.4 G) Definitie is nader gespecificeerd en verruimd met bosbrand en opzettelijke onderwaterzetting. 

Natuurgeweld 

Overstroming, vloedgolf, opzettelijke onderwaterzetting, bosbrand, hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine, vallend gesteente, instorting en aardverschuiving.

Nadeel



13 Avontuurlijke sporten (art. 1.14)

De met name genoemde sporten moeten altijd onder professionele begeleiding worden 

beoefend, anders worden ze beoordeeld als gevaarlijke sport.

Diverse nieuwe sporten en activiteiten zijn toegevoegd zoals survivaltochten, Cross country -en enduro mountainbiken en Quad- en trike excursies.

Indien avontuurlijke sporten zijn meeverzekerd en onder professionele begeleiding worden uitgeoefend dan bent u verzekerd. Voor een volledig beschrijving verwijzen wij 

u naar de begrippenlijst van de nieuwe polisvoorwaarden.

Nadeel

14 Gevaarlijke sporten (art. 1.15) 

U bent hiervoor niet verzekerd.

Diverse nieuwe sporten en activiteiten zijn toegevoegd zoals Jagen, off-piste skiën (bij lawinerisico 2 of hoger) en beoefenen van sport als beroep.

Ook voor de nieuwe sporten of nader omschreven activiteiten ben u niet verzekerd. Voor een volledig beschrijving verwijzen wij u naar de begrippenlijst van de nieuwe 

polisvoorwaarden.

Nadeel

15 Waardevolle zaken (art. 22.6) Verduidelijking van het begrip en tevens limitering uitgedrukt in euro's. 

Waardevolle zaken: andere zaken met een nieuwwaarde van meer dan € 350,-. Kleding, uitgezonderd handtassen en jassen van leer of bont, beschouwen 

we niet als waardevolle zaken.

Nadeel

16 Onzeker voorval (art. 1.9) De geleden schade moet nog altijd het gevolg zijn van een onzekere gebeurtenis zoals omschreven in artikel 7:925 van het Burgelijk Wetboek. In de voorwaarden wordt 

per (facultatief) onderdeel met voorbeelden in duidelijke taal uitgelegd wat er daadwerkelijk is verzekerd of juist niet.

Nadeel

17 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens? 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 

Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zoals omschreven in art. 4.3 geldt dan niet meer. Op het moment dat de nieuwe polisvoorwaarden zijn 

opgesteld was de nieuw wet nog niet in werking getreden en daarom ook nog niet in de polisvoorwaarden opgenomen. Wilt u weten hoe wij als gevolgmachtigd agent 

omgaan met uw persoonsgegevens? Kijk dan op onze website www.chabotassuradeuren.nl/privacystatement

Voordeel

18 Automobilistenhulp (art. 50.1.5) Voor manuren voor noodreparatie en kosten lidmaatschap van een plaatselijke wegenwacht is tezamen € 200,00 verzekerd. 

Voorheen was hiervoor per onderdeel € 200,00 verzekerd.

Nadeel

19 Alarmnummer Eurocross (polisvoorwaarden) De alarmcentrale (Eurocross) en het telefoonnummer (071-5681894) blijven ongewijzigd, dit nummer zal voortaan echter op het polisblad afgedrukt worden. In de 

voorwaarden is een ander telefoonnummer van Eurocross vermeld, namelijk die van De Goudse alarmcentrale, van dit nummer kunt u geen gebruik maken. Chabot 

Assuradeuren heeft voor haar relaties een eigen alarmnummer.

Geen invloed

20 8103 Sanctieclausule (polisblad) De sanctieclausule op uw polisblad komt te vervallen en is opgenomen in de nieuwe polisvoorwaarden onder artikel 1.10.3. Geen invloed

21 Het document "Verzekerde rubrieken & dekkingsoverzicht 

Individuele Zakenreisverzekering" 

Behorende bij en één geheel uitmakend van de Voorwaarden Individuele 

Zakenreisverzekering

Dit document is vervangen door "Zakenreis Premie en dekkingsoverzicht".

Per onderdeel zijn de nieuwe (maximale ) vergoederingen en verzekerde bedragen opgenomen. De bedragen zijn veelal gelijk gebleven of verlaagd en worden voor zover 

mogelijk hieronder nog nader toegelicht. In de nieuwe voorwaarden die horen bij uw Zakenreisverzekering staat precies omschreven wat er bij de verschillende 

onderdelen wel en niet verzekerd is. 

In het nieuwe overzicht zijn ook de premies opgenomen die in bijna alle gevallen gelijk zijn gebleven of iets zijn verlaagd. Voor een overzicht van de premies en kosten 

verwijzen wij u naar de laatste pagina van deze bijlage. 

Nadeel

21.1 (tele)communicatieapparatuur (dekkingsoverzicht) Maximale vergoeding is verlaagd voor (tele)communicatieapparatuur van maximaal € 500,00 naar maximal € 350,00 Nadeel

21.2
Wintersportuitrusting (dekkingsoverzicht) Maximale vergoeding is verhoogd van € 150,00 naar € 200,00 voor de huur van wintersportuitrusting als u niet meer over uw eigen uitrusting kunt beschikken door 

schade, verlies of diefstal.

Voordeel

21.3 Eigen risico bagage € 45,00 per reis  (dekkingsoverzicht) Voor alleen bagage geldt een eigen risico van € 100,00 per reis tenzij dit eigen risico tegen een premietoeslag is afgekocht. Nadeel

21.4 Handelsgoederen, montercollecties en overige zakelijke goederen (dekkingsoverzicht) Het verzekerd bedrag voor deze goederen op het onderdeel Bagage is verlaagd van € 3.000,00 naar € 1.250,00. Nadeel

21.5 Foto-, film, beeld- en geluidsapparatuur (dekkingsoverzicht) Verrekijkers, telescopen, muziekinstrumenten, luxe kledingstukken en andere kostbaarheden hebben voortaan een afzonderlijke maximale vergoeding van € 1.750,00. Voordeel

21.6 Kentekenplaten (dekkingsoverzicht) Kentekenplaten van voertuigen komen in het onderdeel Bagage niet meer voor vergoeding in aanmerking. Nadeel

21.7 Kinder-, wandel- en invalidenwagens en rollators zijn voortaan tezamen met andere genoemde objecten verzekerd tot maximaal € 350,00. Nadeel

21.8 Goederen en cadeaus (dekkingsoverzicht) Tezamen zijn deze zaken verzekerd tot € 350,00 voorheen was voor goederen en cadeaus ieder € 350,00 verzekerd onder de Bagage. Nadeel

21.9 Schade aan logiesverblijven (dekkingsoverzicht) Maximale vergoeding is verhoogd van € 250,00 naar € 350,00. Voordeel

21.10 Verlies van kluissleutel (dekkingsoverzicht) Maximale vergoeding is verhoogd van € 150,00 naar € 350,00. Voordeel

21.11 Noodzakelijke aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen (dekkingsoverzicht) Maximale vergoeding voor alle verzekerden samen op onderdeel Bagage voor het aanschaffen van noodzakelijke kleding  en toiletartikelen tot € 1.000,00 Nadeel

21.12 Rechtshulp (dekkingsoverzicht) Ook rechtshulp bij geschil over contract en verzekerd bedrag voor Werelddekking is verhoogd van € 5.000,00 naar € 10.000,00

Contractsrechtsbijstand:

Heeft u een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten in

rechtstreeks verband met uw reis? Dan kunt u beroep doen op rechtsbijstand.

Voordeel

21.13 Ongevallen (dekkingsoverzicht) Lagere verzekerde sommen bij blijvende invaliditeit en overlijden maar geen beperkte verzekerde sommen meer voor kinderen. Voor motor- en scooterrijden met of 

zonder helm zijn wel lagere verzekerde sommen van kracht. Voor exacte bedragen en uitleg verwijzen wij u naar het overzicht en de polisvoorwaarden.

Nadeel


