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Hoe werkt de Jaarbeloning van InShared?

InShared stelt elk jaar vast of er geld is overgebleven in de schadepot. Komen we 
tekort? Dan hoeft u dat verschil niet bij te leggen, dat doen we zelf. Hebben we 
geld over? Dan maken we dat over aan alle klanten die op 31 december bij ons 
verzekerd zijn.  
 
Hoeveel krijgt u terug? 
Uw Jaarbeloning hangt af van de premie die u in een kalenderjaar heeft betaald. 
Als er bijvoorbeeld 2% overblijft van de totaal ingelegde premie dan krijgt u 2% 
van de door u betaalde premie in dat jaar. 

In 1 zin
Als we samen schade voorkomen en de kosten laag houden, dan blijven 
verzekeringen betaalbaar én houden we geld over voor de Jaarbeloning. 
We all benefit. Ok, 2 zinnen dan.

We hebben bij InShared hele goede verzekeringen voor een lage premie. InShared gebruikt 20% van de premie voor 
de eigen bedrijfsvoering. De rest (80%) zetten we apart in onze schadepot om alles wat met schade te maken heeft te 
kunnen betalen. Blijft er aan het eind van het jaar geld over? Dan geven we dit terug aan u. Voilà, de Jaarbeloning. 
Zo betaalt u nooit te veel.

Geld over?

Dan krijgt u
geld terug
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De kleine lettertjes

Kleine lettertjes, daar houden we niet van. Dus zijn hier de regels voor de 
Jaarbeloning van InShared:

  De schadepot wordt gevuld met 80% van de ontvangen premie van onze 
verzekeringen.

  De schadepot wordt gebruikt voor het uitkeren en afhandelen van schade, 
verzekeraarskosten en een vaste reservering die nodig is om een goede 
schadeverzekeraar te zijn. 

  Als blijkt dat er minder geld uit de schadepot nodig is dan ingeschat, 
dan keren wij het geld dat overblijft als Jaarbeloning aan u uit. 

  Als blijkt dat er meer geld uit de schadepot nodig is dan ingeschat, 
dan hoeft u dit niet achteraf bij te betalen.

  Als u een Jaarbeloning krijgt en InShared nog premie van u tegoed heeft, 
dan verrekenen we dit met elkaar.

  InShared geeft geen details over de ingeschatte kosten en inkomsten. 
Dat doen we om andere aanbieders niet te veel informatie te geven.

  InShared geeft geen details over de afhandeling en de uitkering van 
schades. Zo beschermen we de privacy van onze klanten. 

  U en InShared spreken met elkaar af dat InShared de regels voor het 
Jaarbeloningssysteem op elk moment mag aanpassen of intrekken. 
De afspraak dat u niet achteraf hoeft bij te betalen als wij meer geld 
nodig hadden dan door ons werd ingeschat, blijft altijd bestaan. 
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