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Uitgangspunten Jaarbeloning InShared 

Het principe van verzekeren is al heel oud. Vroeger deelden mensen ook al risico’s. Ze legden 

bijvoorbeeld samen een bedrag in, voor het geval één van hen iets zou overkomen. Natuurlijk kon het 

niet zo zijn dat iedereen gebruik ging maken van dat potje bij het minste of geringste, dan zou het zo 

leeg zijn. 

Het uitgangspunt van InShared is eigenlijk heel simpel: alle verzekerde klanten stoppen geld in een 

pot. En houden we aan het eind van het verzekeringsjaar geld over? Dan geven wij dat weer terug 

aan de mensen die de pot dat jaar niet nodig hebben gehad. Zowel individueel (met een 

gegarandeerde Persoonlijke Jaarbeloning) als aan de groep  (met een eventuele Collectieve 

Jaarbeloning).  

Op die manier zijn we voor mensen die heel bewust omgaan met hun eigendommen en risico’s een 

zeer aantrekkelijke partij. Ze betalen immers minder dan ze nu doen en krijgen geld terug als de 

schadelast lager is dan verwacht en wanneer ze geen schade claimen. Dat is het principe van 

InShared. 

 

Voorwaarden InShared Jaarbeloning 

Uitkering vindt plaats wanneer er minder aan schade wordt uitgekeerd dan vooraf was ingeschat. 

InShared heeft een systeem opgezet met Beloningspunten en Beloningspercentages om die uitkering 

zo eerlijk mogelijk vast te stellen. 

 

Ieder jaar stelt InShared een bepaalde verhouding tussen de benodigde premie en de ingeschatte 

schade vast. Als na afloop van dat jaar blijkt dat het bedrag van de ingeschatte schade hoger is dan 

de daadwerkelijke schadelast, dan rekent InShared het verschil uit. Dat noemen we de Jaarbeloning. 

InShared voegt dat geld niet toe aan haar eigen winst, maar geeft het terug aan haar klanten. De 

Jaarbeloning kan niet negatief worden. Bijbetalen over het afgelopen jaar hoeft dus nooit. 

 

De Jaarbeloning wordt verdeeld onder de verzekerde klanten naar rato van het aantal 

Beloningspunten dat men heeft gespaard en naar rato van het persoonlijke Beloningspercentage, 

waar men recht op heeft. 

 

In dit reglement is opgenomen hoe we binnen InShared omgaan met het berekenen en toekennen van 

de Jaarbeloning. Iedereen die klant wordt bij InShared, wordt geacht bekend te zijn met dit reglement 
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en gaat akkoord met de in dit reglement opgenomen bepalingen. 

InShared zal de hoogte van de Jaarbeloning laten valideren met een samenstellingsverklaring. 

InShared zal geen verdere detaillering over de vastgestelde schaderatio en/of kostenopslag geven 

noch verantwoording afleggen over het gevoerde beleid bij het uitkeren van schades. 

 

InShared behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen Beloningspunten of 

Beloningspercentages toe te kennen of regelingen aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. InShared 

behoudt zich ook het recht voor het Jaarbeloningssysteem geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wij 

zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houden. 

 

1. Reglement InShared Jaarbeloning 

Iedere klant bouwt InShared Beloningspunten op voor de Collectieve Jaarbeloning en een 

Beloningspercentage voor zijn Persoonlijke Jaarbeloning. Opgeteld noemen we dat: de 

Jaarbeloning. Verzekerde klanten bouwen de Jaarbeloning op gedurende het lopende kalenderjaar 

(= boekjaar) van 1 januari t/m 31 december. Na het kalenderjaar wordt het aantal Beloningspunten 

en het juiste Beloningspercentage vastgesteld dat recht geeft op restitutie van premie. Deze teruggaaf 

berekenen wij over het bedrag dat InShared niet nodig heeft voor schade-uitkering over dat 

kalenderjaar. Natuurlijk kunt u nooit meer geld terugkrijgen dan dat u aan premie heeft betaald in een 

jaar. 

Wanneer u in het jaar een schade heeft gemeld en de schade is vergoed, komt u voor dat jaar niet in 

aanmerking voor een restitutie van (een deel van) de premie van het betreffende product. U bent  

daar nu juist voor verzekerd en hebt dus gebruik heeft gemaakt van het ’potje’. 

Klanten kunnen in ‘Mijn Verzekeringsmap’ de volledige historie van de opgebouwde Jaarbeloning 

bekijken. 

 

2. Verkrijgen van Beloningspunten en Beloningspercentages 

Er zijn 3 verschillende soorten Beloningspunten die meetellen voor de Collectieve Jaarbeloning. 

Verder bouwt u als klant aan een Beloningspercentage voor uw Persoonlijke Jaarbeloning, waarvoor 

het aantal afgesloten Hoofdverzekeringen telt. Elke klant van InShared met een lopend 

verzekeringsproduct krijgt Beloningspunten en een Beloningspercentage toegekend in de volgende 

situaties: 
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2.1. Basis Beloningspunten ( Collectieve Jaarbeloning) 

 Als u klant wordt en uw eerste verzekering is ingegaan, krijgt u eenmalig voor dat jaar 10 

Beloningspunten 

 Voor elke maand  dat u klant bent bij InShared krijgt u 1 Beloningspunt. En zolang u premie 

betaalt, tellen deze maanden gewoon door. 

─ In het eerste jaar dat u klant bent dus maximaal 12  Beloningspunten 

─ In het tweede jaar dat u klant bent maximaal 12 + 12 = 24 Beloningspunten 

─ Etc. 

 Op uw verjaardag krijgt u als klant voor elk levensjaar een beloningspunt van InShared.  

 

2.2. Premie Beloningspunten ( Collectieve Jaarbeloning) 

 Voor iedere  € 1,-  aan betaalde premie per product wordt 1 punt toegekend 

─ Over het verstreken kalenderjaar wordt alle betaalde premie opgeteld en vervolgens 

de beloningspunten achteraf toegekend 

─ De  premie waarvoor Beloningspunten worden toegekend, wordt afgerond op € 1,- 

(dus € 1,40,- = 1 punt en € 1,70,- = 2 Beloningspunten) 

─ Producten zijn Auto-, Motor-, Woon-, Aansprakelijkheid-, Caravan-, Dieren-, Brommer-

, Ongevallen-,  Rechtsbijstand- of  Reisverzekering 

 

2.3. Extra Beloningspunten ( Collectieve Jaarbeloning) 

InShared vindt het voorkomen van schade erg belangrijk. Daarom kennen wij 

Beloningspunten toe voor de preventiemaatregelen die u treft  in combinatie met een lopend 

product – en wel voor elke hele maand dat de maatregel heeft gewerkt. 

In de matrix ziet u voor elk lopend product het aantal Beloningspunten dat wij na 12 volledige 

maanden aan u toekennen.  

Extra Beloningspunten krijgt u: 

 Voor preventieve maatregelen (Beloningspuntenmatrix zie bijlage 1) 

 Voor milieubewuste maatregelen (Beloningspuntenmatrix zie bijlage 1) 

 Bij specifieke acties 

 

2.4. Beloningspercentages (Persoonlijke Jaarbeloning) 

Bij 2 of meer Hoofdverzekeringen heeft de klant recht op een percentage van de betaalde 
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premie als gegarandeerde Persoonlijke Jaarbeloning. De klant bouwt iedere maand zelf een 

1/12e deel van zijn Persoonlijke Jaarbeloning op. Het opgebouwde bedrag en de 

maandelijkse aanpassing vindt de klant als reservering terug in zijn online verzekeringsmap. 

Pas na verstrijken van het kalenderjaar wordt de reservering definitief als de klant per 1 maart 

van het opvolgende jaar tenminste één lopende Hoofdverzekering heeft en dan nog steeds 

recht heeft op uitkering van de Persoonlijke Jaarbeloning. 

 Het beloningspercentage is : 

─ Bij 1 Hoofdverzekering  : 0% 

─ Bij 2 Hoofdverzekeringen  : 3% 

─ Bij 3 Hoofdverzekeringen  : 5% 

─ Bij 4 Hoofdverzekeringen  : 6% 

─ Bij 5 Hoofdverzekeringen en meer : 7% 

 

 Hoofdverzekeringen zijn : 

─ Auto  

─ Brommer 

─ Motor  

─ Inboedel en/of 

─ Opstal 

─ AVP (Aansprakelijkheid Voor Particulieren) 

─ Reis 

─ Caravan 

─ Dier  

Let op : Andere producten dan hiervoor genoemd, kunnen voor de Persoonlijke 

Jaarbeloning geen Hoofdverzekering zijn. Ook kunnen verzekerde onderdelen binnen 

een product niet zelfstandig een Hoofdverzekering opleveren. Denk aan de 

Pechhulpverzekering binnen het Autoproduct. De premie van deze verzekerde 

onderdelen bij een Hoofdverzekering telt wèl mee voor de bepaling van de Persoonlijke 

Jaarbeloning.  
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3. Afboeken van Beloningspunten en Beloningspercentages 

Als verzekeringsmaatschappij zullen wij de premie gebruiken om de schades die onze klanten 

maken te vergoeden. Van belang is dan de datum waarop een klant een schade bij ons meldt. De 

opgebouwde Premie - en Extra Beloningspunten van het betreffende object/product zullen 

in die gevallen dan ook logischerwijs op de datum van schademelding komen te vervallen en voor dat 

jaar worden er geen punten meer opgebouwd voor de collectieve Jaarbeloning. Precies hetzelfde 

geldt voor uw Persoonlijke Jaarbeloning, als het gaat om het opgebouwde Beloningspercentage 

voor het betreffende object/product. 

De opgebouwde Basis Beloningspunten en Beloningspunten voor het object/product (Premie 

en Extra), waar u geen schade op meldt, blijven staan. Hetzelfde geldt voor het 

Beloningspercentage op deze objecten/producten.   

In de volgende gevallen zullen de Beloningspunten en het Beloningspercentage – meestal voor het 
betreffende product - geheel worden afgeboekt: 
 

3.1. Bij schademelding op een product 

 Bij een niet volledig verhaalbare schade op uw Auto-, Motor-, Inboedel, Opstal-, 

Aansprakelijkheid-, Caravan-, Dieren-, Brommer--, Ongevallen-, Rechtsbijstand- of 

Reisverzekering of indien u zelf aansprakelijk bent: 

─ Het Beloningspercentage, alle Premie Beloningspunten en Extra 

Beloningspunten die via het betreffende object/product  zijn opgebouwd, worden 

voor het lopende jaar op 0 (nul) gesteld. 

 Bij een volledig verhaalbare schade op uw Auto-, Motor-, Inboedel-, Opstal-, 

Aansprakelijkheid-, Caravan-, Dieren-, Brommer-, Ongevallen-, Rechtsbijstand- of 

Reisverzekering: 

─ Het Beloningspercentage, alle Premie Beloningspunten en Extra 

Beloningspunten die via het betreffende object/product  zijn opgebouwd, worden 

direct na de melding van de schade voor het lopende jaar op 0 (nul) gesteld. 

─ Wanneer achteraf blijkt dat de schade volledig verhaald is, wordt het totaal aan 

Beloningspunten en het Beloningspercentage alsnog hersteld. 

 

3.2. In overige gevallen 

─ Bij het niet automatisch kunnen incasseren van de premie (bijvoorbeeld door een te laag 

saldo, een verkeerd rekeningnummer of stornering), gaan er per keer 2 Beloningspunten 
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van uw totaal af. 

─ Bij het verzilveren van de Beloningspunten na het betreffende boekjaar. 

─ Bij het opzeggen van de verzekering. 

 

 
4. Saldo van de Beloningspunten en Beloningspercentages 

Klanten kunnen de volledige historie van opgebouwde en verrekende Beloningspunten en 

Beloningspercentages bekijken in hun persoonlijke Verzekeringsmap op www.inshared.nl. 

 

5. Toewijzing Jaarbeloning 

Alleen klanten die op de peildatum (1 maart van het volgend boekjaar) nog een lopende verzekering 

hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Jaarbeloning over het achterliggende kalenderjaar.  

 

6. Uitkering Jaarbeloning o.b.v. de Beloningspunten en het 

Beloningspercentage 

Jaarlijks zal de niet-benodigde premie voor schadelast van InShared worden vastgesteld en door de 

accountant worden gecontroleerd. Het totaal van de terug te geven premie zal naar rato van de in dat 

boekjaar verkregen Beloningspunten van de klanten, na aftrek van de gegarandeerde Persoonlijke 

Jaarbeloning worden verdeeld. Zo krijgt de InShared-klant eerst zijn Persoonlijke Jaarbeloning en 

daarna mogelijk nog zijn deel in de Collectieve Jaarbeloning. 

 

Het bedrag in euro’s zal dan zo spoedig mogelijk aan de klanten worden uitgekeerd of worden 

verrekend met de (nog) te betalen premie. Bedragen lager dan € 1,- worden niet verrekend  of 

uitgekeerd.
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Bijlage 1, Beloningsmatrix 

Beloningspunten (voor de Collectieve Jaarbeloning) en Beloningspercentages (voor de Persoonlijke 

Jaarbeloning) worden toegekend in de volgende situaties: 

BASIS BELONINGSPUNTEN 

Klant worden 10 Beloningspunten 
(eenmalig) 

Klant zijn 1 Beloningspunt 
(per maand) 

Levensjaren 1 Beloningspunt 
(per levensjaar) 

 

PREMIE 

BELONINGSPUNTE

N 

Auto  
Verz. 

Woon 
Verz. 

Aan-
sprake-
lijkheid
s Verz.

On-
gevalle

n 
Verz. 

Carava

n Verz.

Dieren 

Verz. 

Brom-

mer 

Verz. 

Rechts-

bijstand 

Verz. 

Motor 

Verz. 

Reis 

Verz. 

Per € 1,- betaalde 
premie (af te ronden 
naar boven op € 0,50)  

1  
 

1  
 

1 1  
 

1 1 1 1 1  
 

1  
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EXTRA 

BELONINGSPUNTEN

Auto 
 

Woon
 

Caravan Brommer Motor 
 

Dieren

Preventi

e 

Alarminstallatie 60 
 

120 
 

 
 

60 
 

 

Parkeer-

sensoren 

180 
 

 
 

  
 

Rij Opleiding  

VRO-I    
 

 
60 

 

 

Rookmelders 
 

24 
 

 
  

 

Waterslot op 
(vaat)wasmachi
ne 

 
60 

 

 
  

 

Winterbanden 
en/of 
Bandenbundel 

200  
 

  
 

Rijbewijs B/E   120    

Winsterstalling   100    

Caravanslot   60    

Extra goed slot 
(ART-Categorie 3 
of hoger) 

  
 

60  
 

Vaccinatie      50 

Dieet voeding      50 

Milieu Energieklasse 
A of B 60 

 
 

 
  

 

 

PERCENTAGES 

PERSOONLIJKE  

JAARBELONING 

1  
Hoofdverzekeri

ng  
 

0% 

2  
Hoofd- 

verzekeringen 
3% 

3  
Hoofd- 

verzekeringe
n 5% 

4  
Hoofd-

verzekeringen 
6% 

5  
Hoofd-

verzekeringen 

of meer 7% 

Per € 10,- betaalde 
maandpremie  (af te 
ronden naar boven op € 0,50) 

€ 0,00 
  
 

€ 0,30 
 

€ 0,50 
 

€ 0,60 
  
 

€ 0,70 

 


