
 

Waarin verschillen de AVS-2001 van de nieuwe AVSZ-2201?                           

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillen tussen de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen (AVS-

2001) en de nieuwe Algemene voorwaarden schadeverzekeringen zakelijk (AVSZ-2201). De Algemene voorwaarden 

schadeverzekeringen zakelijk zijn bedoeld voor onze zakelijke klanten (rechtspersonen). Op uw polisblad ziet u welke 

algemene voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. In het verschillenoverzicht staat het betreffende 

artikelnummer steeds tussen haakjes aangegeven.  

 Huidig Nieuw  

Polisvoorwaarden AVS-2001 AVSZ-2201 

   

Verwijderd   

 
 
 

Extra dekkingsclausule ‘hulpverlening 
Buitenland’ (blz. 9 t/m 11) 

In de verzekeringsvoorwaarden en/of op het clausuleblad was deze 
dekking altijd al uitgesloten voor zakelijke relaties. Daarom is deze 
dekkingsclausule uit deze voorwaarden verwijderd.   
De begrippen die hierop betrekking hebben, zijn ook verwijderd:  
Artsen Alarm Service (1.1), Familieleden 1e,2e en 3e graad (1.4), 
Kinderen (1.11), Ongeval (1.15) en partner (1.16). 

 Lidmaatschap van de Vereniging 
VvAA (4.4.3) 

In de verzekeringsvoorwaarden en/of op het clausuleblad was het 
VvAA-lidmaatschap altijd al uitgesloten voor zakelijke relaties. Dit 
artikel is daarom uit deze voorwaarden verwijderd.    

Vervallen   

 Geldigheidsduur (1.7)  Het begrip vervalt omdat art. 1.7 (looptijd) hiervoor in de plaats is 
gekomen. 

 Atoomkernreactie (1.2) 
 

Het begrip wordt nu uitgelegd bij het artikel waarin de uitsluiting is 
genoemd (7.1 sub c). 

 Kerninstallatie (1.10) 
 

Het begrip wordt nu uitgelegd bij het artikel waarin de uitsluiting is 
genoemd (7.1 sub c). 

 Molest (1.12) Het begrip wordt nu uitgelegd bij het artikel waarin de uitsluiting is 
genoemd (7.1 sub c). 

 Natuurramp (1.13) De term ‘hagel’ is bij dit begrip vervallen. Dit hoort hier niet thuis 
(1.8). 

 Verzekeringnemer (1.22) De ‘natuurlijke persoon’ is in dit artikel vervallen (1.16).  

 Verzekeringsjaar (1.23) Art. 1.7 (looptijd) is hiervoor in de plaats gekomen. In combinatie 
met art. 1.6 (Hoofdpremievervaldatum) is duidelijk wat er mee wordt 
bedoeld. 

 Bedenktijd (4.4.4) Dit begrip is vervallen, want dit geldt alleen voor particulier 
verzekerden.   

 Eigen schuld, opzet, bewuste 
roekeloosheid (7.2.2) 

Vervallen is: ‘Hiermee bedoelen wij ook (poging tot) zelfdoding.’ Dit 
speelt alleen bij particulier verzekerden.    

 Fraude (7.2.3)  Vervallen is: sub f (Vereniging VvAA over deze fraude te 
informeren). Dit geldt alleen voor particulier verzekerden.   

 Wat kunt u doen als u het niet met 
ons eens bent? (Toepasselijk recht 
en klachten) (12 sub b) 

Vervallen is: sub b. De klachten- en geschillenprocedure van het 
Kifid geldt alleen voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers 
en zzp’ers.   

Nieuw   

  Cumulatie (2.3): bij de afhandeling van schades werd hier altijd al 
naar gehandeld; wij hebben dit nu omschreven in de voorwaarden. 

  Sanctiewet (3.5): dit is een wettelijke bepaling die nog niet in de 
voorwaarden was opgenomen. 

Overig   

  Met clausules kunnen altijd andere afspraken met u (als 
verzekeringnemer) gemaakt zijn. Ter verduidelijking is dit bij 
bepaalde artikelen expliciet vermeld.   

 Opzegging door VvAA (4.4.1 sub b) Ter verduidelijking is toegevoegd dat wij de verzekering ook direct 
kunnen opzeggen als wij een risicowijziging (9.4) niet accepteren. 
Dit staat ook in art. 9.5. 

 Wat doen wij bij een schade? (5.1 
sub e)  

Deze sub is algemener beschreven (‘bij strafbare feiten, moet 
aangifte worden gedaan i.p.v. bijvoorbeeld inbraak of diefstal’)  

 Wat gebeurt er als u niet aan de 
verplichtingen bij schade voldoet? 
(5.3) 

 

Ter verduidelijking is hier ook toegevoegd dat als één of meer van 
de bepalingen uit art. 5.1 en 5.2 niet zijn nagekomen, dat ook 
gevolgen kan hebben voor (het beëindigen van) de verzekering. Dit 
staat eigenlijk ook al in art. 9.5. 

 Bijzondere oorzaken van een schade 
(7.1) 

Tekst is korter, duidelijker en leesbaarder opgeschreven (zie ook 
hierboven bij begrippen). 

 Terugbetaling van premie (8.5) 
 

Ter verduidelijking is toegevoegd dat er ook bij fraude geen recht is 
op terugbetaling van de premie. In het artikel stond ‘opzettelijke 
misleiding’ waar fraude onder valt. (zie ook 7.2.1 en 7.2.3) 

 Welke wijzigingen moet u aan ons 
doorgeven? (Risicowijziging) (9.4) 

Ter verduidelijking zijn sub c en d (als voorbeeld) toegevoegd.  

VvAA heeft bij het samenstellen van dit overzicht de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VvAA is op geen enkele wijze verantwoordelijk 

voor nadelen die kunnen ontstaan als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst. 


