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1.3 Bedenktijd
Verzekeringnemer kan de verzekering binnen 14 dagen
na ontvangst van de polis met terugwerkende kracht
beëindigen. Dit kan per e-mail of per brief.

Geen soortgelijke bepaling

Nieuwe bepaling.
Verzekeringnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen
na ontvangst van de eerste (nieuwe) polis.

3.1.1 Zaakschade tijdens woon-/werkverkeer
Zaakschade die wordt geleden tijdens woon-/werkverkeer
is uitsluitend verzekerd indien verzekerde als gevolg van
dezelfde gebeurtenis ook personenschade lijdt, waarvoor
behandeling door een (para) medicus noodzakelijk is.

Geen soortgelijke bepaling

Nieuwe bepaling.

3.3.1 Aanspraken op derden, schaderegeling
Indien onduidelijk is of een aanspraak geldend gemaakt
kan worden tegen een aansprakelijke partij of een andere
(aansprakelijke) verzekeraar, dan zal verzekeraar- met
inachtneming van de overige verzekeringsvoorwaarden het bedrag van de schade van verzekerde vergoeden,
mits werkgever, verzekerde en/of begunstigde
meewerken aan de al dan niet schriftelijke overdracht
aan verzekeraar van hun vorderingen op mogelijke voor
de gebeurtenis aansprakelijke partijen en/of hun
verzekeraars.

Geen soortgelijke bepaling

10.4.2 Tussentijds opzeggen– na stilzwijgende verlenging
Verzekeringnemer kan de verzekering nadat deze voor de
eerste keer stilzwijgend is verlengd op ieder moment
schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een
maand.

Geen soortgelijke bepaling

Wanneer gebruik gemaakt wordt van het recht om de
polis binnen de bedenktijd met terugwerkende kracht te
beëindigen, dan vervalt de verzekering met
terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de
verzekering. In dat geval kan er geen enkel recht aan de
verzekering worden ontleend en is geen premie
verschuldigd.
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artikel
3.3.1

artikel
10.4.2

Op polisniveau werd voorheen clausule SVW077
gehanteerd. Deze clausule is nu op genomen in de
polisvoorwaarden.
Nieuwe bepaling.
Op polisniveau werd voorheen clausule SVW078
gehanteerd. Deze clausule is nu op genomen in de
polisvoorwaarden.

Als verzekeraar hebben wij ons altijd geconformeerd
aan de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en
contractstermijnen zakelijke schade- en inkomens verzekeringen’. In de praktijk waren onze polissen na
de eerste stilzwijgende verlenging dagelijks
opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
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10.5.1 Opzegging door verzekeraar
Verzekeraar kan de verzekering schriftelijk opzeggen met
ingang van de op het polisblad vermelde einddatum. De
opzegging dient tenminste twee maanden voor de
einddatum aan de verzekeringnemer plaats te hebben
gevonden.

10.5.1 Opzegging door verzekeraar
Verzekeraar kan de verzekering schriftelijk opzeggen
met ingang van de op het polisblad vermelde
einddatum. De opzegging dient tenminste drie
maanden voor de einddatum aan de
verzekeringnemer plaats te hebben gevonden.

De opzegtermijn is teruggebracht van drie naar twee
maanden.

artikel
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10.5.2 Tussentijds opzeggen
Verzekeraar kan de verzekering tussentijds schriftelijk
opzeggen:

10.5.2 Tussentijds opzeggen
Verzekeraar kan d e verzekering tussentijds schriftelijk
opzeggen:

De termijn in lid a is teruggebracht van drie naar
twee maanden.

a. indien verzekeringnemer twee maanden na de
premievervaldatum de premie niet heeft betaald, of
b. indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, of
c. na melding van een aanspraak of omstandigheid, mits
binnen een periode van twee maanden nadat een schade
is uitgekeerd of dekking is geweigerd.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die
in de opzeggingsbrief wordt genoemd.
In het geval de verzekering is opgezegd op grond van lid
a of lid c van dit artikel geldt een opzegtermijn van twee
maanden. In het geval de verzekering is opgezegd op
grond van lid b van dit artikel geldt een opzegtermijn van
een maand.

a. indien verzekeringnemer drie maanden na de
premievervaldatum de premie niet heeft betaald, of
b. indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, of
c. na melding van een aanspraak of omstandigheid,
mits binnen een periode van twee maanden nadat
een schade is uitgekeerd of dekking is geweigerd.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum
die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. In het
geval de verzekering is opgezegd op gro nd van lid a
of lid c van dit artikel geldt een opzegtermijn van
twee maanden. In het geval de verzekering is
opgezegd op grond van lid b van dit artikel geldt een
opzegtermijn van een maand.

11.1 Hoe wordt de premie vastgesteld?

11.2 Vaststelling van de premie
De premie wordt vastgesteld op grond van variabele
gegevens zoals omzet, loonsom of kantoorbezetting.
De vastgestelde premie geldt als voorschotpremie
voor het betreffende verzekeringsjaar.

artikel
11

11.1.1 De premie wordt vastgesteld op grond van
variabele gegevens zoals het loon en het aantal
vrijwilligers.

Nieuwe bepaling.
Op polisniveau werd voorheen clausule ALG0001
gehanteerd. Deze clausule is nu opgenomen in de
polisvoorwaarden. Premieherziening vindt voortaan
jaarlijks plaats (voorheen was dit 3-jaarlijks).

11.1.2 Variabele premie
De vastgestelde premie geldt als voorschotpremie voor
het betreffende verzekeringsjaar.
11.1.3 Vaste premie
In het geval sprake is van een vaste premie, dan geldt
deze premie voor een periode van steeds een
verzekeringsjaar.
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11.5 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeraar de aanvangspremie niet uiterlijk op de
30ste dag na de premievervaldatum ontvangen heeft,
wordt, zonder dat een aanmaning door verzekeraar is
vereist, de dekking vanaf de 30ste dag geschorst. Dit
betekent dat er vanaf het moment van de schorsing,
geen dekking wordt verleend voor gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden gedurende de schorsingsperiode.

11.4 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet
uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het
betalingsverzoek betaalt of weigert te
betalen, wordt, zonder dat een aanmaning door
verzekeraar is vereist, geen dekking verleend ten
aanzien van alle gebeurtenissen die
plaatsvonden nadat 30 dagen sinds de ontvangst van
het betalingsverzoek zijn verstreken. Onder
aanvangspremie wordt verstaan de
premie die na het sluiten van de verzekering
verschuldigd wordt, alsmede de premie die de
verzekeringnemer in verband met een
tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd
wordt.

In de nieuwe voorwaarden zijn de gevolgen van
wanbetaling bij de aanvangspremie – ook na het
herstel van de dekking - verduidelijkt.

Verzekeraar heeft in geval van wanbetaling tevens het
recht om de verzekering op grond van artikel 10.5.2.a
tussentijds op te zeggen.
11.7 Premiebetaling blijft verplicht
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van de
in artikel 11.5 en 11.6 genoemde periode dat geen
dekking wordt verleend de premie te voldoen.
11.8 Herstel van dekking
De dag nadat premie door verzekeraar ontvangen is,
wordt de dekking weer van kracht. Van de dekking
blijven echter uitgesloten gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden gedurende de schorsingsperiode.

11.6 Premiebetaling blijft verplicht
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van
de in artikel 11.4 en 11.5 genoemde periode dat geen
dekking wordt verleend de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
11.7 Herstel van dekking
De dekking wordt weer van kracht voor alle
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag
waarop al hetgeen verschuldigd is door
de verzekeraar is ontvangen.
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11.6 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie
Indien verzekeraar de vervolgpremie niet uiterlijk op de
30ste dag na de premievervaldatum ontvangen heeft,
dan ontvangt verzekeringnemer een aanmaning. Indien
verzekeringnemer niet alsnog binnen de gestelde termijn
betaalt, dan wordt de dekking vanaf de 15de dag, nadat
verzekeraar de verzekeringnemer na het afl open van de
betaaltermijn schriftelijk heeft aangemaand en betaling is
uitgebleven, geschorst. Dit betekent dat er vanaf het
moment van de schorsing, geen dekking wordt verleend
voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
gedurende de schorsingsperiode.

11.5 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en
volgende premietermijnen
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet of
niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten
aanzien van alle gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden vanaf de 15e dag nadat verzekeraar
de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft
aangemaand en
betaling is uitgebleven.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie
die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging
van de verzekering verschuldigd wordt.

In de nieuwe voorwaarden zijn de gevolgen van
wanbetaling bij de vervolgpremie – ook na het herstel
van de dekking - verduidelijkt.

Verzekeraar heeft in geval van wanbetaling tevens het
recht om de verzekering op grond van artikel 10.5.2.a
tussentijds op te zeggen.

11.6 Premiebetaling blijft verplicht
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van
de in artikel 11.4 en 11.5 genoemde periode dat geen
dekking wordt verleend de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.

11.7 Premiebetaling blijft verplicht
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van de
in artikel 11.5 en 11.6 genoemde periode dat geen
dekking wordt verleend de premie te voldoen.
11.8 Herstel van dekking
De dag nadat premie door verzekeraar ontvangen is,
wordt de dekking weer van kracht. Van de dekking
blijven echter uitgesloten gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden gedurende de schorsingsperiode.
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16.3 Dochtermaatschappij
binnen Nederland gevestigde vennootschap waarover
verzekeringnemer direct of indirect de zeggenschap
heeft, doordat verzekeringnemer:
- meer dan de helft van de stemrechten kan uitoefenen
in de vergadering van aandeelhouders en/of
- het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders
of commissarissen/toezichthouders te benoemen of af te
laten treden.

11.7 Herstel van dekking
De dekking wordt weer van kracht voor alle
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag
waarop al hetgeen verschuldigd is door
de verzekeraar is ontvangen.

Geen soortgelijke bepaling

Nieuwe bepaling.
Voordeel van deze nieuwe bepaling is dat er
automatisch dekking is voor alle – binnen Nederland
gevestigde – ondernemingen die tot eenzelfde groep
behoren. Daarnaast is er automatisch dekking voor
nieuwe dochterondernemingen.
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16.11 Verzekerde

16.9 Verzekerde

Onder verzekerde wordt verstaan:

Onder verzekerde wordt verstaan:

In de nieuwe voorwaarden is voor de duidelijkheid
bepaald dat een ZZP-er, de DGA en een statutair
benoemd bestuurder niet als een ondergeschikte
wordt beschouwd.

Ondergeschikte
Natuurlijk persoon over wie de werkgever uit hoofde van
een dienstverband of andere gezagsverhouding
zeggenschap heeft, zoals: de
werknemer, de uitzendkracht, de stagiair en de
vrijwilliger. Voor de duidelijkheid wordt bepaald dat een
ZZP-er, de DGA en een statutair
benoemd bestuurder niet als een ondergeschikte wordt
beschouwd.

Ondergeschikte
Natuurlijke persoon over wie de werkgever uit hoofde
van een dienstverband of andere gezagsverhouding
zeggenschap heeft, zoals de werknemer, de
uitzendkracht, de stagiair en de vrijwilliger.

Onder dochtermaatschappij is niet begrepen een
vennootschap die zich geheel of gedeeltelijk bezig houdt
met, werkzaam is in of als:
- instellingen gezondheidszorg;
- uitzendorganisatie/detacheringsbedrijf/pay roll
organisatie;
- horeca-ondernemingen die maaltijden en/of dranken
aan huis leveren;
- pakket- en bezorgdiensten;
- transport- en vervoerbedrijven;
- taxibedrijven;
- bewaking en beveiligingsdiensten;
- professionele sporters;
- duikers;
- mijnen;
- off shore;
- vrijwilligersorganisatie.
artikel
16.11

Ondergeschikten die hun werkzaamheden voor/vanuit
een buitenlandse vestiging verrichten, worden enkel
als een verzekerde beschouwd indien zij een beroep
kunnen doen op de Nederlandse verplichte sociale
verzekeringen (de volksverzekeringen en de
werknemersverzekeringen)

Ondergeschikten die hun werkzaamheden voor/vanuit
een buitenlandse vestiging verrichten, worden enkel als
een verzekerde beschouwd indien zij een beroep kunnen
doen op de Nederlandse verplichte sociale verzekeringen
(de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen)
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ALLE WIJZIGINGEN SVW MISE 2020 (vs SVW MISE 2018)
Artikelnr.
1.2
1.3
2.2
3.1
3.1.1
3.3.1
4.2.2
10.3.1
10.3.2
10.4
10.5.1
10.5.2.a
10.5.2.a
11
11.1
12.1
12.3
12.4
13.1
13.1

Type aanpassing
Tekst aangepast / uitgebreid
Nieuw artikel
Nieuw artikel
Tekst aangepast / uitgebreid
Nieuw artikel
Nieuw artikel
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid

13.2
16.3
16.6
16.9
16.11

Tekst aangepast / uitgebreid
Nieuw artikel
Nieuw artikel
Tekst aangepast / uitgebreid
Tekst aangepast / uitgebreid

16.13
16.15.b
17

Tekst aangepast / uitgebreid
Nieuw artikel
Nieuw artikel

Omschrijving
Sanctiebepaling
Bedenktijd opgenomen
Onzekerheidsvereiste opgenomen
Nummering vervallen
Zaakschade tijdens woon-/werkverkeer
Aanspraken op derden, schaderegeling
Toegevoegd: noodzakelijk + de
Premie [dikgedrukt] in verband met opname definitie premie (artikel 17)
Lid a. is opgesplitst in lid a (staking activiteiten) en lid b (overlijden)
Aan artikel 10.4 is in lid 2 toegevoegd: opzegging na stilzwijgende verlenging
Opzegtermijn teruggebracht tot twee maanden
Opzegtermijn bij wanbetaling teruggebracht tot twee maanden
Premie + premievervaldatum [dikgedrukt] in verband met opname definitie premie (artikel 17)
Diverse aanpassingen en verduidelijkingen van de gevolgen van wanbetaling
Loon [dikgedrukt] in verband met opname definitie loon (artikel 16.6)
Premie [dikgedrukt] in verband met opname definitie premie (artikel 17)
Premie [dikgedrukt] in verband met opname definitie premie (artikel 17)
Premie [dikgedrukt] in verband met opname definitie premie (artikel 17)
Tekstuele wijziging van de bepaling mededeling
Toegevoegd: Mededelingen die volgens de verzekeringsvoorwaarden schriftelijk moeten worden gedaan, kunnen ook per email
worden gedaan.
Opname hyperlink Privacy Policy Markel
Dochtermaatschap pij
Loon
Correctie: rechtspersoon naar Europees recht
Toegevoegd: Voor de duidelijkheid wordt bepaald dat een ZZP-er, de DGA en een statutair benoemd bestuurder niet als een
ondergeschikte wordt beschouwd. Ondergeschikten die hun werkzaamheden voor/vanuit een buitenlandse vestiging verrichten,
worden enkel als een verzekerde beschouwd indien zij een beroep kunnen doen op de Nederlandse verplichte social e
verzekeringen (de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen).
Premievervaldatum [dikgedrukt] in verband met opname definitie premievervaldatum (artikel 1 7)
Definitie werkgever d ochtermaats chappij
Opname diverse definities inzake premie
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WIJZIGINGEN SVW MISE 2018 (vs SVW MINT 2017)
Artikelnr.
14
15
17.6

Type aanpassing
Tekst aangepast / uitgebreid
Nieuw artikel
Tekst aangepast / uitgebreid

Omschrijving
Bepaling inzake Toepasselijk recht en bevoegde rechter verplaatst van artikel 15 naar artikel 14
Opname terrorismebepaling
Wijziging risicodrager in Markel Insurance SE (in verband met Brexit)

WIJZIGINGEN SVW MINT 2017 (vs 2015 en oudere versies)
2017 vs 2015
-

Verduidelijking mededelingen en persoonsgegevens (CIS)
Correctie klachtprocedure

2017 vs oudere versies
-

Verduidelijking mededelingen en persoonsgegevens (CIS)
Correctie klachtprocedure
Sanctieclausule in de voorwaarden (art. 1.2)
Verduidelijking van de tussentijdse opzegtermijn
Verduidelijking schaderegeling (omstandigheden)

De informatie in dit document is informatief van aard en kan niet worden beschouwd als (juridisch) advies in welke vorm dan o ok. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
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