WIJZIGINGEN SWA PRODUCTEN
JANUARI 2019
Per 1 januari 2019 worden de volgende wijzigingen in uw SWA verzekeringen doorgevoerd.

Personenautoverzekering
Vanaf 1 juli 2018 wordt in opdracht van verzekeraar Avéro de WA premie van de autoverzekering
verhoogd met 15%. De premies voor het onderdeel (beperkt) casco en de overige
dekkingsonderdelen blijven ongewijzigd.
Deze verhoging is nodig omdat het aantal en de omvang van de (letsel) schades nog steeds
toeneemt. Tevens is een stijging waar te nemen van de buitengerechtelijke kosten en van het
smartengeld.

Doorlopende reisverzekering
Al geruime tijd zien wij dat zowel het aantal claims als de hoogte van de claims, voornamelijk
voor de annuleringsdekking en voor de bagagedekking toeneemt. Helaas is dit een structureel
gegeven en ontkomen wij er niet aan om de premies van de volgende dekkingsonderdelen vanaf
1 juli 2018 met 15 % te verhogen:
- Basis-, hulpverlening en bagagedekking;
- Dekking geneeskundige kosten;
- Annuleringsdekking.
De premie voor de overige dekkingsonderdelen stijgt niet.
Voor zover nog niet gebeurd worden de polisvoorwaarden van de doorlopende verzekering voor
reizen 014-01 (11-14) gewijzigd naar de voorwaarden met nummer 37077-0617.
Extra aanscherping tekst algemene uitsluiting:
2.1.5 Wanneer bent u niet verzekerd?
U bent niet verzekerd:
- als uw schade het gevolg is van een activiteit die bijzonder gevaarlijk of risicovol is.
- Als u tijdens uw reis enige vorm van arbeid verricht of zaken doet. Dit geldt voor een volledig
zakelijke reis. Ook geldt dit voor een deels zakelijke en deels recreatieve reis.
Let op: het maakt dus niet uit in welk deel van de reis de schade zich voordoet. U dient een
aanvullende verzekering / dekking voor zakenreizen af te sluiten. Een stage die onderdeel is van
een voltijdstudie, is wel verzekerd;
Voor medici blijft de verzekering tevens tijdens de deelname aan congressen en seminars in het
buitenland van kracht.
Gewijzigd artikel 3.4.2 annuleringsdekking
3.4.2 Wat is niet verzekerd?
U heeft geen recht op een vergoeding als u de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken,
omdat:
• u geen zin meer heeft;
• de weersomstandigheden niet goed zijn. Bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon;
• de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
• er zich een calamiteit voordoet waarvoor het Calamiteitenfonds een vergoeding biedt.
Geldt er op het moment van boeken voor uw reisbestemming een reisadvies met code oranje of
rood? Dan heeft u geen recht op een vergoeding als u de reis annuleert of vervroegd afbreekt
vanwege de onveilige situatie op die bestemming. Dit reisadvies met informatie over de veiligheid
van gebieden en landen wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Let op: Het maakt daarbij geen verschil als er tussen de boekingsdatum en de datum waarop u
terug reist er een periode is geweest waarbij het reisadvies een andere kleurcode had.

Particuliere aansprakelijkheidsverzekering
De premie voor uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering wordt met enkele euro’s per jaar
verhoogd. Het schadeverloop op deze verzekering is zodanig dat wij aanzienlijk meer uitkeren
dan het bedrag dat wij aan premie ontvangen. Met deze geringe verhoging proberen wij dit
enigszins op te vangen.

Particuliere brandverzekeringen
De premie voor uw particuliere brandverzekering, zoals inboedel- opstalverzekeringen, wordt met
3,3% verhoogd. De resultaten zijn zodanig, dat deze beperkte verhoging nodig is. Natuurlijk
kunnen wij u wel de uitstekende dekkingen blijven bieden.

Zakelijke brandverzekeringen
De premie voor uw zakelijke brandverzekering wordt met 3,3% verhoogd. De resultaten zijn
zodanig, dat deze beperkte verhoging nodig is. Natuurlijk kunnen wij u wel de uitstekende
dekkingen blijven bieden.
De voorwaarden voor medische risico’s worden vanaf 1 januari 2019 vervangen door VBBM
2019-01.
• Voor elke zakelijke polis voor gebouwen, verbouwingskosten, huurdersbelang en inventaris
geldt voortaan een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis, tenzij anders op uw polis
vermeld. Wij hebben jarenlang de invoering van een eigen risico achterwege kunnen laten,
maar de schaderesultaten vereisen nu een beperkt eigen risico. Dit eigen risico vindt u niet in
de voorwaarden, maar wordt op uw polis vermeld.
• Eigen risico bij storm: dit eigen risico was € 225,- per gebeurtenis en is nu gewijzigd naar 2‰
van het verzekerd bedrag met een minimum van € 250,- en een maximum van € 750,- per
gebeurtenis. Helaas drukken de gevolgen van de vele stormschades behoorlijk op de
resultaten en is een verhoging van dit eigen risico noodzakelijk.
• Asbest is een risico dat steeds groter wordt. Vanaf 2024 zijn daken met asbest in Nederland
verboden. Het acceptatiebeleid voor gebouwen met asbest is daarom aangepast. De hoogte
van de vergoeding voor schade aan asbestdaken en gevels neemt de komende jaren
langzaam af. Dit is vastgelegd in artikel 11.2.2.1.
• Van een aantal artikelen is de omschrijving verduidelijkt, zoals bij hagelschade in artikel 3.9
en bij externe verbouwing in artikel 8.4.
• Artikel 21 Persoonsgegevens is vervangen door Artikel 21 Privacy. Reden hiervoor is de
invoering per 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het
gebied van privacy.
• De definitie storm is aangepast.
• Uitsluitingen illegale activiteiten en opzet of roekeloosheid zijn opgenomen.
• De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten.
De voorwaarden voor niet medische risico’s worden vanaf 1 januari 2019 vervangen door VBB
2019-01. Hierbij gelden andere eigen risico’s voor stormschade, nl. 2‰ van het verzekerd bedrag
met een minimum van € 450,- en een maximum van € 1.250,-.
De bovengenoemde zaken rond asbest, de verduidelijking van artikelen en privacy zijn ook op
deze voorwaarden van toepassing.

De minimumpremie is verhoogd van € 35,- naar € 45,-.

Medische goederenverzekering
De voorwaarden zijn gewijzigd naar MG-11. De tekst is verduidelijkt, met name ten aanzien van
de optioneel mee te verzekeren elektronische goederen (zoals telefoon/laptop/ipad etc.).

Elektronicaverzekeringen
De voorwaarden VBE 2016-01 worden vervangen door VBE 2019-01.
•
De definitie storm is aangepast
•
Uitsluitingen illegale activiteiten en opzet of roekeloosheid zijn opgenomen
•
De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten

Overige verzekeringen
In verband met de verwijzing naar de algemene brandvoorwaarden zijn de volgende
voorwaarden gewijzigd:
• VBK 2018-02 is vervangen door VBK 2019-01
• VBH 2018-02 is vervangen door VBH 2019-01
• VBR 2018-02 is vervangen door VBR 2019-01
• VBG 2018-02 is vervangen door VBG 2019-01

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De voorwaarden VAB 2018-01 worden vervangen door VAB 2019-01
• artikelnummering privacy is aangepast

Collectieve Ongevallenverzekering
De voorwaarden VOC 2018-01 worden vervangen door VOC 2019-01
• telefoonnummer Kifid is aangepast

Persoonlijke Ongevallenverzekering
•
•
•

de voorwaarden VOP 2018-01 worden vervangen door VOP 2019-01
het privacy artikelnummer was onjuist en is gewijzigd van 19 in 16
telefoonnummer Kifid is aangepast

Milieuschadeverzekering
De voorwaarden worden gewijzigd van VMS 2014-01 naar VMS 2018-01.
• Artikel 18 Persoonsgegevens is vervangen door Artikel 18 Privacy. Reden hiervoor is de
invoering in mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze
(Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van
privacy.

ARAG Rechtsbijstandsverzekering
De premie voor uw ARAG rechtsbijstandverzekering is verhoogd met 5%.
Deze verhoging bestaat per 1 januari 2019 uit de indexering op de premies van alle particuliere
en zakelijke producten. En uit een premieverhoging in verband met de kostenontwikkeling van
juridische dienstverlening.

DAS Rechtsbijstandsverzekering
De premie voor uw DAS rechtsbijstandverzekering is geïndexeerd met 2,1%.

U mag uw verzekering opzeggen
Bij een premiestijging heeft u het recht om uw verzekering op te zeggen. Wij zullen in dat geval
uw polis niet verlengen. Wilt u dit? Stuur ons dan een bericht, dat kan per e-mail aan
info@sibbing.nl. U krijgt hiervan een bevestiging.

U vindt de vernieuwde voorwaarden van de verzekeringen op onze website www.sibbing.nl en
www.swassuradeuren.nl.
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