
Verschillenoverzicht 2022-2023  september 2022 1

Verschillenoverzicht 
Bedrijfsverzekeringen 2022-2023
Aanpassingen op verzekeringsvoorwaarden

75
21

C
-2

2-
08

Inhoudsopgave
Cyber
ACYB23 Cyberverzekering ..............................................................................................................................................2

VVE Zekerplan
VVE-B0123  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide verzekering gebouwen voor Vereniging van Eigenaren ........................3
VVE-B0223  Bijzondere Voorwaarden Extra uitgebreide verzekering gebouwen voor Vereniging van Eigenaren ...............4

Zaken Zekerplan
ZZP-B023 Begrippenlijst Brand ..........................................................................................................................................5
ZZP-B1023  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide verzekering roerende zaken in bedrijfsgebouwen .................................6
ZZP-B1123   Bijzondere Voorwaarden Uniekverzekering roerende zaken in bedrijfsgebouwen ...........................................7
ZZP-B323  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide verzekering Bedrijfsgebouwen ..............................................................8
ZZP-B423  Bijzondere Voorwaarden Uniekverzekering gebouwen ....................................................................................9
ZZP-B823  Bijzondere Voorwaarden Koelschadeverzekering ..........................................................................................10
ZZP-B923   Bijzondere Voorwaarden Computer- en elektronicaverzekering .....................................................................11

In dit verschillenoverzicht leest u een toelichting op de aanpassingen die wij deden op onze 
verzekeringsvoorwaarden voor 2023.

Wij beschrijven de verschillen per set verzekeringsvoorwaarden. 
Zo ziet u eenvoudig welke aanpassingen voor uw verzekering gelden:
1. Vind het modelnummer dat bij een verzekering hoort in onze brief of op uw polisblad.
2. Klik in het overzicht op het modelnummer.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? 
Lees dan de volledige verzekeringsvoorwaarden door uw modelnummer in te voeren voor:
• Cyber of Zaken Zekerplan op averoachmea.nl/bedrijfsverzekeringen/voorwaarden
• VvE Zekerplan op averoachmea.nl/vve-verzekering/voorwaarden

Klik op het modelnummer  
om er naar toe te gaan

http://averoachmea.nl/bedrijfsverzekeringen/voorwaarden
http://averoachmea.nl/vve-verzekering/voorwaarden
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Cyber

ACYB23 Cyberverzekering

ACYB23 vergeleken met ACYB22
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Cyberverzekering. 

Artikel Toelichting

7, 15, 27, 37, 
51, 64, 84, 
104, 115, 135 
en 147

U past updates op uw computersystemen en computernetwerken automatisch toe om schade te 
voorkomen. Aan de voorwaarden voegden wij toe dat u de updates toepast binnen 30 dagen nadat de 
update is gepubliceerd.

15 In dit artikel leest u situaties die vallen onder opzet. We hebben duidelijker omschreven wat wij 
bedoelen met het begrip opzet.

46 In dit artikel leest u dat wij losgeld vergoeden dat u moet betalen. Wij voegden hieraan toe dat wij dit 
alleen doen als er geen andere opties meer zijn om de cyberafpersing op te lossen. En als dat mag 
volgens de wet en met onze toestemming. Vergoeding van losgeld is volgens de wet meestal niet 
toegestaan. 
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VVE Zekerplan

VVE-B0123  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide verzekering 
gebouwen voor Vereniging van Eigenaren

VVE-B0123 vergeleken met VVE-B0122
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Uitgebreide verzekering gebouwen voor Vereniging van Eigenaren. 

Artikel Toelichting

2, 3 en 5 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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VVE-B0223  Bijzondere Voorwaarden Extra uitgebreide 
verzekering gebouwen voor Vereniging van 
Eigenaren

VVE-B0223 vergeleken met VVE-B0222
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Extra uitgebreide verzekering gebouwen voor Vereniging van Eigenaren. 

Artikel Toelichting

2, 3 en 5 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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Zaken Zekerplan

ZZP-B023 Begrippenlijst Brand

ZZP-B023 vergeleken met ZZP-B021
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude begrippen 
van uw Begrippenlijst Brand.

Artikel Toelichting

5 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In dit artikel leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil tussen 
primaire en niet-primaire waterkeringen.
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ZZP-B1023  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide verzekering 
roerende zaken in bedrijfsgebouwen

ZZP-B1023 vergeleken met ZZP-B1022
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Uitgebreide verzekering roerende zaken in bedrijfsgebouwen.

Artikel Toelichting

1, 3 en 5 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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ZZP-B1123   Bijzondere Voorwaarden Uniekverzekering 
roerende zaken in bedrijfsgebouwen

ZZP-B1123 vergeleken met ZZP-B1122
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Uniekverzekering roerende zaken in bedrijfsgebouwen.

Artikel Toelichting

4 en 6 Schade door overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is vanaf nu verzekerd. Deze 
artikelen pasten wij aan. Alleen schade door overstroming van een primaire waterkering blijft niet 
verzekerd. Ook leest u het verschil tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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ZZP-B323  Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide verzekering 
Bedrijfsgebouwen

ZZP-B323 vergeleken met ZZP-B322
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Uitgebreide verzekering Bedrijfsgebouwen. 

Artikel Toelichting

1, 2 en 5 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.



9Verschillenoverzicht 2022-2023  september 2022 

ZZP-B423  Bijzondere Voorwaarden Uniekverzekering 
gebouwen

ZZP-B423 vergeleken met ZZP-B422
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Uniekverzekering gebouwen. 

Artikel Toelichting

3 en 6 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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ZZP-B823  Bijzondere Voorwaarden Koelschadeverzekering

ZZP-B823 vergeleken met ZZP-B822
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Koelschadeverzekering. 

Artikel Toelichting

4 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In dit artikel leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil tussen 
primaire en niet-primaire waterkeringen.
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ZZP-B923   Bijzondere Voorwaarden Computer- en 
elektronicaverzekering

ZZP-B923 vergeleken met ZZP-B922
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Computer- en elektronicaverzekering.

Artikel Toelichting

6 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In dit artikel leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil tussen 
primaire en niet-primaire waterkeringen.
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