
Verschillenoverzicht medicipakketten 
 

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 
 Nieuw begrip "Bewoond" (art. 2.3). Een gebouw 

wordt als bewoond beschouwd wanneer daarin in de 
regel iemand, zowel bij dag als nacht , op 
geoorloofde wijze aanwezig is. Hierdoor is het 
duidelijker wanneer er sprake is van een leegstaand, 
dit moet als risicowijziging tijdig door verzekerde 
worden doorgeven. 

Braak (artikel 1.3 en 1.4) Verbreking van afsluiting zijnde hekwerken of 
terreinafscheidingen e.d. vallen niet onder deze 
definitie. Met deze toevoeging is het duidelijker waar 
de braakschade moet zijn ontstaan. (art. 2.5) 

Opruimingskosten (artikel 1.11 en 1.15) Het begrip is uitgebreider omschreven waardoor het 
duidelijk is dat saneringskosten of isolatie van 
verontreiniging niet zijn verzekerd. (art. 2.19) 

Opzet (artikel 3.1, 3.6 en 3.7) Onder Uitsluitingen (art. 5) wordt de begrippen opzet, 
roekeloosheid en merkelijke schuld nader 
omschreven, hierdoor is de dekking beperkt. 

Verplichting na schade (artikel 4.1 ASV06) Nieuwe schades dienen binnen 72 uur gemeld te 
worden. Aangifte bij de politie dient binnen 24 uur 
gedaan te worden. De verzekeraar kan een 
schiftelijke en ondertekende verklaring verlangen 
omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de 
schade. Bij het niet nakomen van de in dit artikel 
genoemde verplichtingen kan de verzekeraar de 
schade of extra kosten op de uitkering in mindering 
brengen. In de huidige voorwaarden staan geen 
tijdstlimieten en zijn de rechten van verzekeraars 
beknopter omschreven. 

Andere verzekeringen (artikel 4.2 ASV06) De vergoeding is beperkt. Een eigen risico op andere 
verzekering komt niet voor vergoeding in 
aanmerking. (art. 6.6.1) 

Bekendheid (artikel 2.3 en 2.7) Het buiten gebruik raken van het gebouw, leegstand, 
verbouwingen en of het kraken van het gebouw moet 
eerder en sneller aan verzekeraars worden gemeld. 
Mededelingen hierover moeten binnen 14 dagen 
gedaan worden en verzuimt verzekerde dit dan kan 
het recht op schadevergoeding vervallen. (art. 8) De 
beperkte dekking (8.3.2) is in geval van aan-of 
verbouw niet van toepassing indien er geen 
oorzakelijk verband bestaat. 

Opzegging (artikel 7.2 en 7.3) Na het einde van de eerste contractstermijn is de 
opzegtermijn verkort van 2 maanden naar 1 maand. 
(art. 10.2) Opzegging van rechtswege of wijziging 
van handelsnaam en rechtsvorm is nader 
omschreven. (art. 10.2.3) 

Luchtdruk door luchtvaartuigen (artikel 
2.1.k) 

Deze schade is niet langer verzekerd. 

Sneeuwdruk en wateraccumulatie (artikel 
2.1.m) 

Genoemde gebeurtenissen blijven gedekt maar 
onder voorbehoud dat de genoemde 
dak(onderdelen) worden gecontroleerd en hersteld. 
Afval en materiaal mag niet langer opgeslagen 
worden op platte daken. (art. 2.11) 

Water (artikel 2.1.o en 2.1.x) Als plotseling defect wordt niet langer aangemerkt: 
het losschieten, openbasten of scheuren van een 
flexibele leiding welke niet geschikt is 
om constante waterdruk te weerstaan. (art.2.2.1.2) 
Water onvoorzien gestroomd uit een waterbed als 



gevolg van een plotseling defect is voortaan 
verzekerd. (art. 2.14) 

Aanrijding of aanvaring (artikel 2.1.n) Schade door van voer-of vaartuigen vallende of 
stromende lading is niet langer verzekerd. (2.17 en 
2.18) 

Bijtende stoffen (artikel 2.1.u) Schade als gevolg van bijtende stoffen is niet langer 
verzekerd. 

Paarden en vee (artikel 2.1.t) Schade als gevolg van deze dieren is niet langer 
verzekerd. 

Salvagekosten Deze worden boven de verzekerde som vergoed 
(artikel 4.3) 

Huurderving (artikel 2.5.b) en eventueel 
aparte clausule 

Zonder herstel of herbouw is de vergoeding beperkt 
over een periode van maximaal 10 weken. In de 
oude voorwaarden is dit maximaal 13 weken. (4.4) 

Tuinaanleg en bestrating (artikel 2.5.d) Alleen de gevolgen van brand, ontploffing en 
bluswater is verzekerd tot maximaal € 15.000,00 
onder artikel 4.7. In de oude voorwaarden zijn meer  
gevaren gedekt tot maximaal 20% van de verzekerde 
som. 

Geen dekking Diefstal van sleutels is verzekerd tot max. € 500,-. 

Illegale activiteiten Illegale activiteiten (art. 5.9) is niet langer verzekerd. 
Dit is een nieuwe uitsluiting. 

Bepaling van schadeomvang (artikel 4.4) Zonneschermen, markiezen en antennes worden na 
een jaar vergoedt op basis van vervangingswaarde. 
Hiervoor is nu geen aparte regeling. 

Herbouwen na schade U moet sneller beslissen of er herbouw gaat 
plaatsvinden. Beslissing moet binnen zes maanden 
gemaakt worden, dat was 12 maanden. Ook het 
voorschot van de berekende schadevergoeding 
wordt anders uitgekeerd. Bij afbraak, onteigening of 
onbewoonbaar verklaarde woningen zal de schade 
op basis van afbraak- of onteigeningswaarde 
afgewikkeld worden, dat was in de oude 
voorwaarden de verkoopwaarde.  

Elektronica Nieuw begrip "Elektronica" (art. 1.5) Softwarekeys, 
dongles enzovoorts vallen niet onder dit begrip en 
zijn alleen gedekt in dien nadrukkelijk mee verzekerd. 
In de nieuwe voorwaarden wordt onderscheid 
gemaakt tussen inventaris, goederen én elektronica. 
Voor elektronica geldt voor bepaalde apparatuur een 
verplichting tot een onderhoudscontract. 

Geld en geldswaardig papier (artikel 1.7 en 
2.7.e INV06) 

Betaalpassen, creditcard en vervoersbewijzen 
worden niet langer als geldswaardig papier 
aangemerkt. (art. 1.7) 

Dekking in/nabij de gebouwen en elders 
binnen Europa (artikel 2.5 INV06) 

De zaken zijn binnen Europa verzekerd voor een 
maximale duur van 3 maanden. (art. 3.3) Er is in de 
oude voorwaarden geen tijdslimitering in de 
voorwaarden opgenomen. 

 Nieuw begrip "Conversie- en implementatiekosten). 
Deze kosten worden vergoed met een maximum van 
€ 25,000,00 (4.9) 

Bedrijfsuitrusting/inventaris (artikel 1.2) Heftrucks vallen niet langer automatisch onder het 
begrip inventaris. Heftrucks dienen afzonderlijk 
meeverzekerd te worden door aantekening  
op het polisblad. 

Bepaling van de schadeomvang en -
vergoeding (artikel 4.4) 

De uitkeringstermijn is bij staking van de 
bedrijfsactiviteiten of opheffing van het bedrijf beperkt 
tot tien weken. Dit was 13 weken. Ook als een  
ander bedrijf zich in het gebouw gaat vestigen dan 
wordt de uitkeringstermijn beperkt. 



 


