
Persbericht  

Amsterdam, 8 juni 2022 

Ondernemer, lees de kleine lettertjes! 

Schadeverzekeringen voor het MKB hebben vaak uiteenlopende dekkingen 

Als ondernemer verzeker je je voor risico’s die je niet kunt of wilt lopen. Onderzoek door MoneyView laat zien dat 

voorwaarden van polissen voor het MKB flink van elkaar kunnen verschillen. 

Bij de meeste verzekeraars moet je uiterlijk binnen een half jaar na het versturen van de onbetaald gebleven factuur het 

probleem melden, wil je een beroep kunnen doen op incassorechtsbijstand. Een kwart van de verzekeraars geeft alleen 

incassorechtsbijstand als het gaat om een vordering van meer dan € 250,-. Een kleiner deel van de verzekeraars, ongeveer 

17%, brengt bovendien een eigen risico in rekening. Dit varieert van € 300 tot 10% van de gemaakte kosten.  

Dergelijke verschillen zijn er ook op andere dekkingsgebieden. Zo zijn bij 9% van de verzekeraars geld en waardepapieren 

uitgesloten van dekking en hanteren andere verzekeraars verschillende maximale vergoedingen. Het verzekerde bedrag bij 

inductieschade door blikseminslag is bij een kwart van de verzekeraars beperkt tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag. 

Meer hierover is te lezen in de Special Edition Zakelijke schadeverzekeringen voor het MKB, welke te downloaden is van de 

website specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2022/5.%20SE%20Zakelijk/SE_ZAKELIJK_05_2022.pdf 

MoneyView ProductRating 

Bij het bepalen van de ProductRating Voorwaarden voor zakelijke verzekeringen is een MKB-bedrijf in de zakelijke 

dienstverlening als uitgangspunt genomen. 

Vijf sterren voor voorwaarden Aansprakelijkheid voor bedrijven (MKB) 

Interpolis   Aansprakelijkheid  

Vijf sterren voor voorwaarden Rechtsbijstand voor bedrijven (MKB) 

Nationale-Nederlanden  Rechtsbijstand Bedrijven 

Univé   Rechtshulp Verzekering Bedrijven MKB 

Vijf sterren voor voorwaarden Inventaris en Goederen (MKB) 

a.s.r.    Inventaris en goederen 

Vijf sterren voor voorwaarden Gebouwenverzekering (MKB) 

Interpolis   Gebouwenverzekering 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse 

basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, 

inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met productkennissystemen als de MoneyView ProductManager, 

Advisa Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele 

markt aan financiële producten. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView       Tel. 06 – 428 808 715 

Jos Kruisman        E-mail: j.kruisman@moneyview.nl 


