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Productnaam VvEZekerPlan
Merk   Avéro Achmea
Juridische entiteit Achmea Schadeverzekeringen N.V.

Inhoud  -  Klik op het onderwerp om de informatie te lezen

Productkenmerken ..........................................................................................................................................................2

Doelgroep ............................................................................................................................................................................4

Distributie ............................................................................................................................................................................4



2 van 4 

Het VvEZekerPlan is een pakket schadeverzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren. Het VvE Zekerplan kan uitsluitend geadviseerd, 

gesloten en onderhouden worden via een tussenpersoon/intermediair/adviseur die een samenwerkingsovereenkomst heeft met 

Avéro Achmea

Het VvE Zekerplan biedt een verzekeringsoplossing voor Verenigingen van Eigenaren. Een Vereniging van Eigenaars is een 

rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het 

appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het VvE Zekerplan is vooral 

geschikt voor VvE’s met een appartementengebouw met een herbouwwaarde tot € 5.000.000, -. Het VvE Zekerplan bestaat uit vijf 

verzekeringen die relevant zijn voor de VvE. Met deze opzet worden dubbele verzekeringen en of gaten in de dekking voorkomen.

In tegenstelling tot het Zaken Zekerplan heeft VvE Zekerplan per verzekering (in plaats van per rubriek) een korting: 

Eén verzekering geen korting; 

Twee verzekeringen 4 % korting; 

Drie verzekeringen 6 % korting; 

Vier verzekeringen 8 % korting; 

Vijf verzekeringen 10% korting

Producten in het VvE Zekerplan: 

1. Aansprakelijkheid voor bestuurders 

2. Aansprakelijkheid 

3. Gebouwen 

4. Milieuschade 

5. Rechtsbijstand 

Overeenkomsten met het ZakenZekerPlan

•  Gratis waardebepaling met garantie tegen onderverzekering (tot € 5.000.000,-)

•  Via adviseur af te sluiten

•  Aanvraag via ZakenZekerPlan online

Verschillen:

•  Andere opbouw pakketkorting

•  Hoogte pakketkorting 10% in plaats van 8%

•  Aansprakelijkheid voor bestuurders

•  Korting op particuliere verzekeringen van bewoners

•  Voorwaarden (aparte VvE voorwaarden voor elk product)

•  De wijze van waardebepaling

•  Andere klantuitingen (brochure, website, adviesinfo)

Productkenmerken
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De 5 verzekeringen zijn onderverdeeld in 4 rubrieken. Zie onderstaand overzicht:

Brand Aansprakelijkheid Rechtsbijstand

Gebouwen Aansprakelijkheid Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid voor bestuurders

Milieu

Milieuschade

Hieronder staat een overzicht van de productkenmerken van de belangrijkste verzekeringen binnen het pakket. De producten binnen 

het pakket zijn goed op elkaar afgestemd waardoor er incidenteel sprake is van dubbele dekkingen of overlap in dekkingen. Met de 

opzet van de vijf verzekeringen worden dubbele verzekeringen en/of dekking in de gaten gehouden.

Bedrijfsgebouwen Uitgebreid

(Uniek dekking is mogelijk, m.u.v. de 

sectoren Industrie, stalling en opslag).

Gedekt is het verlies of beschadiging van 

het verzekerde gebouw door in de 

voorwaarden vermelde gebeurtenissen 

zoals brand, bliksem, storm, regen, sneeuw, 

hagel, smeltwater, diefstal, inbraak en 

vandalisme. Tevens is waterdruk, 

sneeuwdruk en horizontale waterschade 

standaard meeverzekerd.

Aansprakelijkheid Bedrijven AVB Verzekerd tegen schade die klant of 

medewerker(s) toebrengt aan anderen, incl. 

product-, werkgevers- en milieu 

-aansprakelijkheid. Ook de aansprakelijkheid 

op grond van Art. 7:611 BW (Goed 

werkgeverschap) valt onder dekking.

Rechtsbijstand Verzekerd van juridische bijstand die wordt 

verzorgd door Stichting Achmea 

Rechtsbijstand (SAR).

Eigen risico

De meeste verzekeringen in het VvEZekerplan kennen een standaard eigen risico. Afhankelijk van het product, dekking en doelgroep 

varieert de hoogte van het eigen risico. In enkele gevallen wordt de klant de mogelijkheid geboden om een hoger eigen risico te 

kiezen. Het eigen risico geldt per schadegeval, ook als er meerdere dekkingen of onderdelen worden geraakt.

Vervolg Productkenmerken
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Het VvE Zekerplan biedt een verzekeringsoplossing voor Verenigingen van Eigenaren. Een Vereniging van Eigenaars is een 

rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het 

appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het VvE Zekerplan is vooral 

geschikt voor VvE’s met een appartementengebouw met een herbouwwaarde tot € 5.000.000 -. Het VvE Zekerplan bestaat uit

vijf verzekeringen die relevant zijn voor de VvE. Met deze opzet worden dubbele verzekeringen en of gaten in de dekking voorkomen.

Distributie

Het afsluiten van een nieuwe verzekering gebeurt na een adviesgesprek met u. Ook het doorgeven van de wijzigingen, actualisaties 

en opzeggingen worden via u geregeld met Avéro Achmea. U  heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Avéro Achmea.

Avéro Achmea heeft gekozen voor passieve transparantie van provisie, het meest gebruikelijke in deze markt. Dit houdt in dat de 

provisie niet apart vermeld wordt op de polis. U moet deze wel kenbaar maken als de klant er om vraagt.

Doelgroep
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