
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN MKB 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (21%) Namelding verzekeringnemer Wat is de duur van namelding in maanden als de verzekeringnemer de verzekering beëindigd? 1,0 

  Namelding einde bedrijf Wat is de duur van de namelding in maanden bij beëindiging bedrijfszaken? 0,5 

  Duur vervaltermijn Wat is de duur van de verjaringstermijn na standpuntbepaling van de verzekeraar in maanden? 0,5 

  Verzekerden - vennoten en compagnons Zijn de vennoten en/of compagnons meeverzekerd? 1,0 

  Verzekerden - bestuurders en commissarissen Zijn bestuurders en commissarissen meeverzekerd? 1,0 

  Verzekerden - OR, personeelsver. en pensioenfonds Zijn het eigen pensioenfonds, personeelsvereniging en de ondernemingsraad meeverzekerd? 0,5 

  Dekkingsgebied Wat is het dekkingsgebied? 1,5 

  Werkmaterieel Is er dekking voor schade ontstaan door of aan werkmaterieel? 1,5 

  Genetische schade Is er dekking voor aansprakelijkheid bij genetische schade? 1,0 

  Soft- en hardware Bestaat dekking voor schade ontstaan door soft- en/of hardware, waaronder digitale informatiedragers? 1,5 

  Vermogensschade Is er dekking voor aansprakelijkheid bij vermogensschade? 1,0 

  Onderlinge aansprakelijkheid Is er dekking bij onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden? 1,0 

  Cyberdekking Is er dekking voor schade als gevolg van cybercriminaliteit? 1,5 

  Opzegbaarheid (1e jaar) Is de verzekering opzegbaar in het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

  Opzegtermijn (na 1e jaar) Wat is de opzegtermijn in maanden na het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

  Termijn voorrisico Welke termijn in jaren wordt gehanteerd bij het voorrisico? 1,0 
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Eigen risico (5%) Eigen risico - laagste Wat is het laagst mogelijke eigen risico? 1,5 

  Eigen risico - keuze Kan gekozen worden voor een ander eigen risico? 1,0 

  Eigen risico - opzicht Geldt er een afwijkend eigen risico bij opzicht? 0,5 

Milieu (6%) Milieu - letselschade Is schade aan personen gedekt bij milieuaansprakelijkheid? 1,5 

  Milieu - zaakschade Is aansprakelijkheid voor een milieuaantasting aan zaken van derde(n) gedekt? 1,5 

  Milieu - beredding eigen locatie Zijn de bereddingskosten bij een (dreigende) milieuschade op eigen locatie gedekt? 1,0 

  Milieu - asbestkosten Is er dekking voor schade met betrekking tot opruim- en afvoerkosten van asbest? 1,0 

  Milieu - geleverde zaken Is er dekking voor milieuschade ontstaan door (op)geleverde zaken? 1,0 

Opzicht (16%) Verzekerd bedrag - opzicht Wat is het standaard verzekerd bedrag per aanspraak voor aansprakelijkheidsschades aan zaken onder opzicht? 1,5 

  Verzekerd bedrag - opzicht max Wat is het maximaal verzekerd bedrag voor aansprakelijkheidsschades aan zaken onder opzicht? 1,5 

  Opzicht - algemeen Is aansprakelijkheid voor schade aan zaken onder opzicht verzekerd? 1,5 

  Opzicht - andere werkzaamheden Is aansprakelijkheid voor gevolgschade aan zaken onder opzicht ontstaan tijdens het bewerken van andere zaken gedekt? 1,0 

  Opzicht - gevolgschade toevoegen Is aansprakelijkheid voor gevolgschade die is ontstaan aan zaken door een toegevoegd onderdeel verzekerd? 1,0 

  Opzicht - werkmateriaal Is aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan werkmateriaal welke verzekerde huurt of beheert om te gebruiken verzekerd? 1,0 

  Opzicht - evenementen Is schade aan gehuurde of ter beschikking gestelde zaken op evenementen waar verzekerde aan deelgenomen heeft verzekerd? 1,0 

  Opzicht - diefstal Is aansprakelijkheid voor diefstal van zaken onder opzicht gedekt? 1,0 

  Opzicht - dierenopvang Is aansprakelijkheid voor schade aan dieren die verzekerde tijdelijk opvangt gedekt? 0,5 

Product (8%) Programmatuur Is aansprakelijkheid voor schade uit of verband houdend met eigen programmatuur verzekerd? 1,0 

  Productaansprakelijkheid Is er dekking voor schade ontstaan als gevolg van productaansprakelijkheid? 1,0 

  Product recall Is er dekking voor de kosten van product recall? 0,5 

Vergoedingen (18%) Verzekerd bedrag (aanspraak) Wat is het maximaal verzekerd bedrag per aanspraak? 1,0 

  Verzekerd bedrag (per jaar) Wat is het maximaal verzekerd bedrag per jaar? 1,0 

  Verzekerd bedrag - opties Heeft de verzekeringnemer keuze uit verschillende verzekerde bedragen? 1,5 

  Bereddingskosten Wat is het verzekerd bedrag voor bereddingskosten? 1,0 

  Kosten rechtsbijstand Wat is het verzekerd bedrag voor rechtsbijstand en gevoerde procedures? 0,5 
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 Vergoedingen (18%) Kosten verweer Welke kosten voor verweer worden vergoed? 0,5 

  Wettelijke rente Tot welk bedrag wordt de wettelijke rente maximaal vergoed? 0,5 

  Waarborgsom Is het mogelijk een waarborgsom te ontvangen? 0,5 

Verkeer (8%) Motorrijtuigen Is er dekking voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen? 1,0 

  Motorrijtuig - aanhangwagen Is er dekking voor schade veroorzaakt door een ontkoppelde aanhangwagen? 0,5 

  Motorrijtuig - lading Is er dekking voor schade veroorzaakt door de lading van een motorrijtuig anders dan tijdens laden of lossen, ook als die lading valt of is 

gevallen? 

0,5 

  Motorrijtuig - ebike Is er dekking voor schade die wordt veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning? 0,5 

Werkgever (18%) Eigendom ondergeschikten Is er dekking voor schade aan spullen van ondergeschikten? 1,0 

  Opzet ondergeschikte Is er dekking voor schade ontstaan door opzet door een ondergeschikte? 1,0 

  Werkgever - arbeidsongeval Is er dekking voor aansprakelijkheid ontstaan door een arbeidsongeval? 1,0 

  Werkgever - beroepsziekte Is aansprakelijkheid voor schade ontstaan door beroepsziekte gedekt? 1,0 

  Werkgever - beroepsziekte (schildersziekte) Is er dekking voor personenschade die verband houdt met Organo Psycho Syndroom (schildersziekte)? 0,5 

  Werkgever - beroepsziekte (TSE) Is er dekking bij Transmissible Spongiform Encephalopathy (BSE en scrapie)? 0,5 

  Werkgever - medewerker verkeerdeelnemer Is er dekking voor aansprakelijkheid bij schade aan ondergeschikten die tijdens werktijd een motorrijtuig besturen? 1,0 

 


