Laatste nieuwtjes in verzekeringsland

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr. 1

Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam. Tel. 020-3080450. Mail: info@nieuwe-dag.nl

Laatste nieuwtjes in verzekeringsland
Vanaf heden zal Nieuwe DAG Zekerheid u als ondernemer regelmatig informeren inzake
belangrijke nieuwtjes en weetjes op verzekeringsgebied.
Wij realiseren het ons dat u druk bent met uw eigen werkzaamheden binnen uw onderneming
en willen u niet overladen met (voor u wellicht onnodige) berichtgeving. Zaken die voor u van
belang zijn zetten wij op papier, kort en bondig, duidelijk en zo volledig mogelijk.
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Cybercriminaliteit, consequentie niet tijdig betalen verzekeringspremies, verhoging
wagenparktarieven, oproep- & nul-urencontracten Ziekengeld, Cable-track app, zakelijke
bromfietsen, overnames verzekeringsland, Collectieve pensioenvoorziening, vastleggen
onderhoudstermijn, BHV verplicht Arbo-wet, onze dienstverlening, gerealiseerde besparingen.

Cybercriminaliteit
Veel ondernemers onderschatten de risico's
die ze lopen. Dit terwijl Cybercriminaliteit
tegenwoordig veelvuldig voor komt.
Als het gaat om inbreuk op de beveiliging
van gegevens is het niet zozeer de vraag of
het zal plaatsvinden, maar eerder wanneer.
Middels een offerte weet u wat het inhoudt,
indien gewenst horen we het graag.

Verzekeraars verhogen
massaal de
wagenparktarieven
Wellicht bent u hier al mee geconfronteerd...
een premieverhoging op uw Wagenpark. In
verband met tegenvallende schadecijfers
hebben verzekeraars de afgelopen periode
massaal de premies verhoogd. Het is in
deze periode vaak niet mogelijk bij andere
verzekeraars een scherpere premie af te
dwingen.

Betaal uw
verzekeringspremies
binnen 30 dagen na de
vervaldatum
Indien de premie niet binnen 30 dagen na
vervaldatum betaald is, wordt de dekking
opgeschort. Verzekeraar mag bij schade een
uitkering weigeren. Bij motorrijtuigen riskeert
u tevens een boete van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW).
Betaal de premie om die reden op tijd.
Verzekeraar stuurt u meerdere malen een
herinneringsbrief. Bij automatische incasso
zullen de meeste verzekeraars geen tweede
maal gaan incasseren, u dient dit zelf in de
gaten te houden op uw bankafschrift.

Oproepkrachten of
mensen met een nulurencontract
Dienen oproepkrachten of mensen met een
nul-urencontract wel of niet meeverzekerd te
worden op een Ziekengeldverzekering? Het
antwoord op deze vraag is JA.

Zakelijke bromfietsen
vrijwel onmogelijk om
Volledig Casco te
verzekeren
Al enige tijd is het vrijwel onmogelijk om een
zakelijke bromfietsverzekering Volledig
Casco te verzekeren. Verzekeraars werken
steeds meer samen en beslissen collectief
om deze risico's niet meer te verzekeren.
Oorzaak ligt met name in koeriersbedrijven
die in het verleden voor een hoge
schadelast hebben gezorgd.
Houdt hier rekening mee indien u overweegt
om een zakelijke bromfiets te kopen.

Overnames binnen
verzekeringsland
Verzekeraars overwegen dit jaar op grote
schaal strategische fusies en overnames om
de bedrijfsvoering ingrijpend te hervormen.
De bedrijven zoeken op deze manier niet
alleen naar mogelijkheden om op een
andere manier te gaan werken, maar willen
daarmee ook toegang krijgen tot nieuwe
technologieën.
Uit onderzoek blijkt dat ruim 80% van de
verzekeraars overweegt het komende jaar
één tot drie overnames te doen. Ruim 90%
verwacht onderdelen af te stoten.
Enkele voorbeelden: Nationale Nederlanden
neemt onderdelen van Delta Lloyd over en
Allianz neemt onderdelen van Aegon over.

CAR-verzekering:
Hanteert u een
onderhoudstermijn bij
uw overeenkomsten?

De regeling over het doorbetalen van loon
bij oproepcontracten en nul-uren-contracten
is sinds 1-1-2015 veranderd. Omdat het een
vrij complexe materie is hebben wij voor u
een tweetal informatie-links bijgevoegd, zie
hieronder.

Rijksoverheid

UWV

Cable track-app
Nieuwe DAG Zekerheid heeft een preventieapp ontwikkeld in samenwerking met Cable
Tracks. Deze app biedt een preventie-tool
en mogelijkheid om schades te melden voor
wat betreft een
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf
(AVB), Constructie All Riskverzekering
(CAR) en Werkmaterieelverzekering.
Wenst u meer informatie en/of wilt u deze
app bemachtigen? We horen het graag van
u!

Collectieve
pensioenvoorziening
Uw personeel
Geregeld krijgen we vragen over collectieve
pensioenvoorzieningen. Nieuwe DAG
Zekerheid mag daar niet over adviseren
volgens de richtlijnen van Autoriteit
Financiële Markten.
Onze partner op dat gebied, Nederlands
Pensioen Instituut, neemt indien
gewenst contact met u op om uw vragen
te beantwoorden.

Nieuwe DAG
Arbodienstverlening
Een groot aantal ondernemers heeft reeds
voor onze Arbodienstverlening gekozen.
Bent u al overgestapt? Voor meer informatie
bel ons op 020-3080458.

Dit nieuwsbericht is alleen van belang voor
bouwbedrijven / bedrijven met een CARverzekering:
Op uw CAR-verzekering kunt u een
onderhoudstermijn meeverzekeren. Wij
adviseren u de onderhoudstermijn vast te
leggen in de aanneemovereenkomst of het
bestek. Heeft u dit niet vastgelegd, dan
kunnen verzekeraars de claim afwijzen.
Mocht u dit nog niet geregeld hebben
adviseren wij u om de afgesproken
onderhoudstermijn vast te leggen.

Enorme besparingen
gerealiseerd
Honderden MKB-bedrijven besparen
jaarlijks duizenden euro's dankzij onze
dienstverlening. In de afgelopen jaren
hebben wij al voor meer dan 2 miljoen euro
aan besparingen gerealiseerd... en daar zijn
wij trots op!

Bedrijfshulpverlening
(BHV) verplicht vanuit
Arbowet
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven
verplicht zijn om maatregelen te nemen op
het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere
werkgever is verplicht goede
bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit
kader één of meer bhv'ers aan te wijzen.
Hierbij dient men rekening houden met de
grootte van het bedrijf en de risico’s die er
spelen.
De directeur/eigenaar van een bedrijf mag
zelf ook als bhv’er optreden. Wel is het van
belang dat iemand anders de taken over kan
nemen als de directeur afwezig is.

Klik hier voor een demonstratie
RI&E / BHV

Bent u tevreden over
onze dienstverlening?
Zo ja, zijn er wellicht collega-ondernemers
naar wie u ons wenst door te verwijzen? Een
leuke attentie is dan op zijn plaats..

Vernieuwde website
Heeft u onze nieuwe website al gezien?
Klik op onderstaande knop!

www.nieuwedagzekerheid.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@nieuwe-dag.nl toe aan uw adresboek.

