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De nieuwe polisvoorwaarden van MS Amlin bestaan uit twee aparte sets voorwaarden: de Algemene 
Voorwaarden (AV 2019-1) en de Productvoorwaarden. Zowel de Algemene Voorwaarden als ook de 
Productvoorwaarden zijn op een aantal punten aangepast. In onderstaand overzicht leest u de 
belangrijkste wijzigingen in de nieuwe polisvoorwaarden. 
 

Belangrijkste wijzigingen AV 2019-1 / GEZ 2019 versus GEZ 10-1 

Algemene Voorwaarden  
(AV) 2019-1 

Aansprakelijkheidverzekering voor 
instellingen in de gezondheidszorg  

(GEZ) 2019 

Artikel 1.2 Prioriteitenstelling (is nieuw) Diverse (algemene) bepalingen vanuit de GEZ 
2013 zijn overgeheveld naar de Algemene 
Voorwaarden (AV 2019-1). Bepaalde teksten 
zijn verduidelijkt. Zie bijvoorbeeld artikel 1.1.10 
met betrekking tot deeltijdzorgklanten. 

In Artikel 4 is de premieregeling opgenomen. 
MS Amlin heeft besloten om de 
consumentenregeling als standaard te gaan 
gebruiken. In de consumentenregeling wordt 
onderscheid gemaakt tussen: 
- aanvangspremie en vervolgpremie; 
- het weigeren te betalen en niet tijdig betalen.  
In de nu opgenomen tekst hebben we dit 
vereenvoudigd. Wij hebben bepaald dat in al 
deze situaties eerst sprake moet zijn van 
aanmaning/aanzegging alvorens de dekking 
eventueel wordt opgeschort. 

In Artikel 1.3.3 vermogensschade wordt 
aangegeven, dat dit alleen geldt voor aantasting 
van het vermogen van (deeltijd-)zorgklanten, 
respectievelijk van hun ouders, pleeg- of 
adoptieouders.  

Artikel 5 Wijziging premie/voorwaarden 
(betreft een aangepaste ‘en bloc’-bepaling) 
 

In Artikel 2.6.1 is nu ook de mogelijkheid van 
namelding geregeld bij de verkoop van een 
meeverzekerd bedrijf. 

Artikel 6.3.2 Opzegging door MS Amlin 
(nieuw is opzegging na fraude) 
 

In Artikel 3.1.1 a is de opzichtdekking voor 
door brandverzekeraars vergoede schade 
aangepast. 

Artikel 7 gaat over 
mededelingsplicht/risicoverzwaring.  
De hier opgenomen regeling is genuanceerd. 
Ook zijn de consequenties van het niet voldoen 
aan de verplichtingen in lijn gebracht met de 
consequenties, zoals die gelden bij het niet 
voldoen aan de meldingsplicht bij het aangaan 
van de verzekering. 

In Artikel 3.1.1 c is de 
tentoonstellingsclausule geïntegreerd. 
 

In Artikel 9 Fraudebeheersing wordt 
aangegeven wat de gevolgen van frauderen 
kunnen zijn. 

In Artikel 3.5 Aansprakelijkheid voor 
zorgklanten voor zaakschade wordt in 3.5.1 
een dekking voor schade aan zaken van 
inlenende werkgevers beschreven. Wij hebben 
deze tekst verduidelijkt. 
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Belangrijkste wijzigingen AV 2019-1 / GEZ 2019 versus GEZ 10-1 

In Artikel 13 Kennisgeving inzake 
gegevensbescherming wordt aangegeven hoe 
MS Amlin met privacygegevens omgaat en 
wordt verwezen naar de Gedragscode van 
verzekeraars en de MS Amlin kennisgeving 
inzake gegevensbescherming. 

Ook in Artikel 3.9 Medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen hebben we de tekst 
verduidelijkt.  

In Artikel 15 is de sanctieclausule 
opgenomen. 

In Artikel 3.11 hebben we de tekst 
vereenvoudigd. Ook is voor zaakschade aan 
eerdere (op)geleverde zaken en diensten 
geregeld dat dit is gedekt tenzij: 
- de eerdere (op)geleverde zaken en 

diensten onderwerp zijn van dezelfde 
overeenkomst; en 

- de eerdere (op)geleverde zaken en 
diensten zich niet duidelijk onderscheiden 
van de andere (op)geleverde zaken of 
verrichte werkzaamheden in het kader van die 
overeenkomst.  

De uitsluiting is dus genuanceerd. 

In Artikel 18 is een uitsluiting voor (bio-) 
chemische wapens opgenomen. 

In Artikel 3.15 Vermogensschade (deeltijd-) 
zorgklanten wordt de dekking voor 
vermogensschade nader beschreven. 

In Artikel 20 over verjaring is voor de 
duidelijkheid de wettelijke verjaringsregeling 
opgenomen. 

In Artikel 3.17 is toegevoegd dat de verzekering 
niet voldoet aan de eisen die eventueel in het 
buitenland verplicht zijn. 

De clausule terrorisme dekking is 
opgenomen. Geen clausule meer voor risico’s 
buiten Nederland. Dit aangezien het gehele 
Terrorisme risico eerst wordt uitgesloten en 
vervolgens alleen op basis van de NHT clausule 
dekking wordt geboden. Die dekking geldt 
alleen voor risico’s gelegen binnen Nederland. 
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