[Klantnaam]
T.a.v. de directie
[Adres]
[Postcode + woonplaats]

Datum:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Onderwerp:

25 oktober 2019
Relatienummer [klantnr]
Vooraankondiging premieaanpassing

Behandeld door:
Afdeling Zakelijk
T: (024) 751 21 31
E: info@bovemij.nl

Geachte relatie,
Graag informeren we u over de productaanpassingen binnen uw verzekeringspakket en de nieuwe
verzekeringspremie per 1 januari 2020.

Dekking Bedrijfsrechtsbijstandverzekering uitgebreid
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat wij de dekking op onze Bedrijfsrechtsbijstandverzekering per
1 januari 2020 flink hebben uitgebreid. Graag zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:








Verhaalsrechtsbijstand. Bestuurders van uw organisatie en de onderschikten zijn altijd verzekerd
voor het verhalen van hun schade bij letsel of schade aan persoonlijk eigendommen. Het
maakt hierbij niet meer uit of dit het gevolg is van een ongeval (in het verkeer)of een andere
oorzaak heeft.
Kosten deskundigenrapport. Is een deskundigenrapport nodig om uw schade te
onderbouwen? Dan worden de kosten voor dit rapport vergoed tot maximaal € 2.500,-.
Verzekerde geschillen. Onderstaande geschillen vallen ook onder de dekking van de
rechtsbijstandverzekering. Hiervoor geldt wel een maximale vergoeding van € 5.000,- per
gebeurtenis voor externe kosten.
o Geschillen waarbij de Belgische, Luxemburgse of Duitse rechter bevoegd is kennis te
nemen en het recht van een van deze landen van toepassing is.
o Het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, of vorderingen
die daarvan zijn afgeleid.
o Geschillen over industrieel of intellectueel eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merkenof handelsnaamrecht en internet- of domeinnamen.
o Mediation tussen maten, firmanten, vennoten, (bestuurs-)leden. Dit geldt ook voor
mediation tussen al diegenen die een onderneming of een bedrijfsactiviteit
exploiteren, samen zullen gaan exploiteren of hebben geëxploiteerd.
Financieel belang. U bent verzekerd voor rechtsbijstand en juridisch advies bij geschillen vanaf
een financieel belang van € 150,-, exclusief btw, incassokosten en rente. Voorheen moest het
financiële belang hoger zijn dan € 230,-.
WOZ-beschikking. Ook geschillen over uw WOZ-beschikking vallen onder de dekking van uw
bedrijfsrechtsbijstand.

Verzekeringspremie per 1 januari 2020
De volgende verzekeringen verhogen we alleen met de consumentenprijsindex van 2,5%:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Cliëntenobjectenverzekering

Goed Werkgeverschap Verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad Motorrijtuigen

Casco Allround Verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad Tweewielers

Cascoverzekering Handelsvoorraad Tweewielers
N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

W: www.bovemij.nl
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Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad Caravan en Campers
Cascoverzekering Handelsvoorraad Caravan en Campers
Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad Oldtimers
Cascoverzekering Handelsvoorraad Oldtimers
Aansprakelijkheid Handelsvoorraad Truckbedrijf
Casco Handelsvoorraad Truckbedrijf
Casco Handelsvoorraad Truckbedrijf (geen rijrisico)
Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad Landbouw- en Werkmaterieel
Cascoverzekering Handelsvoorraad Landbouw- en Werkmaterieel

De Bedrijfsrechtsbijstandverzekering wordt per 1 januari 2020 verhoogd met 10%.

Polisdocumenten en -voorwaarden
De nieuwe polisvoorwaarden kunt u vanaf 15 december 2019 downloaden via
www.bovemij.nl/polisvoorwaarden. U ontvangt de verzekeringsdocumenten na die datum ook per
post. Wilt u uw polis liever per mail ontvangen? Laat het ons dan weten via
www.mijnondernemersportaal.nl (Verzekering, Mijn Bedrijf, Toestemming).

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 024 751 2131 of stuur
een e-mail naar info@bovemij.nl. Wij helpen u graag!
Met vriendelijke groet,

Bertus de Vries
Directeur Commercie
Zakelijke Verzekeringen

