Kenteken van aanhangwagen
Rechtsbijstandverzekeraar DAS waarschuwt dat een aanrijding met een vrachtwagen of auto met aanhanger automobilisten duizenden euro’s kan kosten als hun schadeformulier niet goed wordt ingevuld. In het vorige vakantieseizoen
raakten tientallen klanten van DAS, per week hierdoor in de problemen.
Het punt waar het mis gaat, is het kenteken dat mensen na
een aanrijding opschrijven.Vaak is dat het nummerbord dat
ze op de caravan of aanhanger van de vrachtwagen zien zitten. Probleem is alleen dat aanhangers sinds een paar jaar een
eigen kenteken hebben.
De houder van het kenteken is lang niet altijd dezelfde als degene die de auto of truck bestuurt die de aanhanger trekt.
“Het probleem daarvan is dat je uiteindelijk wel bij de eigenaar van het trekkende voertuig moet zijn voor de schadevergoeding”, zegt Roy Kwant van DAS. “Aanhangers zijn
niet zelfstandig WA-verzekerd en juridisch ligt de aansprakelijkheid bij de bestuurder van de auto of vrachtwagen.”

“Heb je zijn kenteken niet, dan zit je met een groot probleem.
Vaak is het namelijk bijzonder ingewikkeld om nog achter
de identiteit van de chauffeur te komen. En dan draai je zelf
voor de schade op. Kwant: „We adviseren daarom mensen
met klem beide nummerborden goed op te schrijven. Want
daarmee kun je een heleboel ellende voorkomen.”
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Adviseurs in Financiële Zekerheid

Compensatieregeling
beleggingsverzekeringen
Al enige jaren wordt er gesproken over de woekerpolissen. Woekerpolissen
zijn polissen waarbij de verzekeraar te veel kosten in rekening heeft gebracht.
In eerste instantie werden alle polissen met een beleggingskarakter gerangschikt onder de woekerpolissen. Zo werd een lijst openbaar waar tientallen
polissen op stonden van vrijwel alle levensverzekeraars in Nederland.
Samen met consumentenorganisaties en de overheid is er een protocol gekomen waar een levensverzekering aan moet voldoen en hoeveel er maximaal aan
kosten mag worden gerekend. Onder leiding van de Ombudsman Wabeke is er
een oplossing gevonden.
Verzekeraars zijn nu consumenten aan het informeren of er teveel aan kosten is
gerekend. Als u een beleggingsverzekering heeft, dan heeft u al informatie gehad of u krijgt binnenkort informatie.Verzekeraars zullen het teveel gerekende
aan alle deelnemers en vroegere deelnemers compenseren.
Het blijkt nu dat velen niet gecompenseerd hoeven te worden. Als er al gecompenseerd wordt dan zijn de bedragen in verhouding met de totale betaalde
premie relatief laag.
Middels Groot Assurantiën zijn relatief veel ABC-spaarplannen van ASR verzekeringen gesloten. Daarom willen wij hierbij even stil staan.
Een ieder die een ABC-spaarplan heeft, is reeds geïnformeerd of zal in de komende maanden worden geïnformeerd. Ook kunt u via
de website https://compensatie.asr.nl/home/ alle informatie over uw spaarplan vinden. Als u een
ander product dan het ABC-spaarplan
heeft, kunt u hier informatie vinden.
Na de brief die u van
ASR krijgt, volgt
enige tijd later een
tweede brief. Hierin komt te staan of u
uw bestaande verzekering wilt behouden. U kunt
namelijk kiezen
uw
spaarplan
om te zetten naar
een ander spaarplan. ➤

➤ Als u deze tweede brief krijgt, dan zou Groot Assurantiën graag met u de mogelijkheden bespreken. Na ontvangst
van de tweede brief zal Groot Assurantiën u benaderen om
van u te horen wat uw voorkeur heeft.

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Groot Assurantiën.
Dit kunt u schriftelijk doen middels de antwoordkaart in
deze nieuwsbrief of door ons even te mailen (info@grootassurantien.nl) of te bellen (0224-296000).

Werknemersschadeverzekering
De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken
van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers
lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de
werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed
werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. De werknemersschadeverzekering (WSV) van Nassau verzekert
werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen die werk gerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen
rol meer. De verplichting van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel.
Waarom een werknemersschadeverzekering?

Nassau ontwikkelde deze nieuwe aanvullende verzekeringsvorm in antwoord op uitspraken van de Hoge Raad. De
WSV dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of
andere manier werk gerelateerd zijn en verzekert situaties
die niet onder de standaard- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn. Zo hoeft de werkgever zich niet
steeds af te vragen of bedrijfsreizen dan wel andere activiteiten specifiek verzekerd zijn. Rechters leggen vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij vaak aan dat het past
bij goed werkgeverschap een ‘behoorlijke verzekering’ af te
sluiten die schade van de werknemer vergoedt na een ongeval. Zelfs als de werkgever het niet in de hand heeft gehad
om maatregelen te treffen die het ongeval voorkomen. Daarom ontwikkelde Nassau de WSV, die rekening houdt met
recente uitspraken en anticipeert op binnenkort te verwachten jurisprudentie. Door het afsluiten van de WSV worden
andere onvolledige (aansprakelijkheids)verzekeringen zoals
AVB+ (de dekking voor 7:611 BW), WEGAS, WEGAM,
OVI en SVI in die zin overbodig.
Voor wie

De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemer, maar ook bijvoorbeeld de uitzendkracht en stagiair, zijn de verzekerden.
Dekking

De WSV van Nassau verzekert werknemers tegen schade als
gevolg van ongevallen die werk gerelateerd zijn. De WSV
vult de standaard-AVB en de gebruikelijke verzekeringen
en voorzieningen aan waar deze geen (volledige) dekking
bieden en fungeert daarmee als vangnet. De WSV vergoedt
(tot de verzekerde bedragen) de geleden schade als gevolg
van een ongeval. Het is dan ook geen gewone ongevallenverzekering die vaststaande sommen uitkeert voor lichamelijk letsel (Gliedertaxe). De WSV biedt de werknemer een
zeer uitgebreide ongevallendekking voor werk gerelateerde

ongevallen. Het voordeel van de WSV is dat het geen aansprakelijkheidsverzekering is. Er hoeft dus geen aansprakelijkheid te worden aangetoond voor een uitkering onder
de verzekering. Zo verloopt het vergoedingsproces een
stuk sneller. De werkgever biedt met de WSV een oplossing
waarbij werkgever en werknemer naast elkaar staan in plaats
van tegenover elkaar. Soms is het niet duidelijk of een ongeval gedekt is onder de WSV of andere verzekeringen zoals
de AVB. In dat geval keert de WSV de schade uit zodat de
verzekerde geholpen is. Daarna wordt de schade al dan niet
door Nassau verhaald op de andere verzekeraar.

Juridische diensten voor particulieren
tegen vaste tarieven
Jaarlijks krijgen 300.000 particulieren een juridisch probleem, terwijl ze
geen rechtsbijstandverzekering hebben. Toch kunnen ze bij DAS terecht
voor uiteenlopende juridische diensten.
Heeft u een rechtsprobleem en heeft u geen rechtsbijstandverzekering, dan
kunt u bij DAS rechtsbijstand terecht voor uw rechtsbijstand tegen een vast
(laag) tarief.

Wat onderscheidt de WSV van andere
verzekeringsoplossingen?

Ten eerste is de WSV geen gewone ongevallenverzekering.
Vaak wordt gesteld dat een traditionele ongevallenverzekering kan worden beschouwd als een behoorlijke verzekering
zoals bedoeld door de Hoge Raad. Een ongevallenverzekering is echter een sommenverzekering en dekt niet de werkelijk geleden schade zoals de WSV. Verder biedt de WSV
dekking bij tijdelijke invaliditeit, een ongevallenverzekering
niet.Ten tweede is de WSV uitdrukkelijk geen aansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid hoeft dus niet te worden
aangetoond voor een uitkering onder deze verzekering. Bij
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Voordelen

• De WSV biedt dekking als er sprake is van een werk gerelateerd ongeval. Nassau verruimde het begrip ongeval
fors.
• De WSV vergoedt tot de verzekerde bedragen de geleden
schade en geen vooraf vastgestelde som conform de Gliedertaxe.
• Bij de WSV hoeft aansprakelijkheid niet te worden aangetoond om een beroep te doen op de verzekering.
• De WSV overlapt niet met de standaard AVB. Er kan dubbele dekking zijn met andere onvolledige verzekeringsproducten, die zijn dan overbodig.
• De WSV heeft nog een extra service, Indien niet duidelijk
is of een schade gedekt is op de AVB of WSV, betaalt de
WSV de schade en wordt de schade middels een akte van
cessie verhaald op de AVB verzekeraar.
• De WSV voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad
geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering
als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.
• De WSV geldt voor situaties die direct of indirect verband
houden met de werkzaamheden zodat de werkgever zich
niet steeds hoeft af te vragen of ongevallen tijdens de bedrijfsreis of andere activiteit wel specifiek verzekerd is. ➤

een verruimde AVB, de zogeheten AVB+, is de schadebehandeling complex en tijdrovend. De AVB+ dekt de aansprakelijkheid van de werkgever weliswaar ook als deze geen
‘behoorlijke verzekering’ heeft afgesloten, maar laat ruimte
voor discussie over de mate van aansprakelijkheid. In dit proces moet vaak de rechter worden opgezocht om zowel de
aansprakelijkheid als de omvang van de schade vast te stellen.
Het schadebedrag is bij de AVB+ namelijk gekoppeld aan
wat een ‘behoorlijke’ doch niet bestaande verzekering zou
hebben uitgekeerd. Om nodeloze procesgang en tijdverlies
te voorkomen is de dekking van de WSV niet gekoppeld aan
aansprakelijkheid.
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