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3.1.7

Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid zoals bedoeld

zijn volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling of aan het
verhaal van betaalde schaden.

in artikel 7:925 van het Burgerlijk Wetboek, indien en voor zover de schade

3.2

Verval van rechten

op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een

3.2.1

Indien de verzekeringnemer of een verzekerde één of meer van de

gebeurtenis waarvan op het moment van het sluiten van de verzekering voor de

genoemde verplichtingen niet nakomt en daardoor de verzekeraar in

verzekeringnemer en de verzekeraar onzeker was dat daaruit schade zou ontstaan.

een redelijk belang is geschaad, vervalt elk recht uit hoofde van deze
verzekering.

Algemene voorwaarden

3.2.2

In ieder geval vervalt elk recht uit hoofde van deze verzekering indien de
verzekeringnemer of een verzekerde bij schade onjuiste of misleidende

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

gegevens verstrekt of laat verstrekken met het opzet de verzekeraar te

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

misleiden, behoudens voor zover deze misleiding het verval van het

1.1

recht op uitkering niet rechtvaardigt.

Verzekerde(n)
Verzekeringnemer en de op het polisblad vermelde medeverzekerden.

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

3.2.3

Indien de verzekeringnemer of een verzekerde niet binnen 1 jaar

Ondergeschikten

na de datum waarop de verzekeraar schriftelijk heeft medegedeeld

Werknemers van verzekerde(n), alsmede ingeleend personeel waarvoor

geen verplichtingen uit hoofde van een aanspraak, schadevoorval of

verzekeringnemer aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 lid 4, artikel

omstandigheid (meer) te hebben daartegen een rechtsvordering heeft

7:611 of artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek.

ingesteld, vervalt het recht op uitkering ter zake van schade.

Ongeval
Botsing, aan- of overrijding, omslaan, van de weg of te water raken, of

Artikel 4

een ander van buiten komend onheil.

Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens

Motorrijtuig

op (een) andere verzekering(en) gedekt is of daarop zou zijn gedekt indien de

Een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering

onderhavige dekking niet zou hebben bestaan, dan geldt de onderhavige dekking

Motorrijtuigen (WAM) en alles wat daar volgens de WAM deel van

uitsluitend als verschil in voorwaarden en verzekerd bedrag met deze andere

uitmaakt.

verzekering(en). Een eigen risico van deze andere verzekering(en) wordt niet

Gebeurtenis

vergoed. De verzekeringnemer is in geval van schade verplicht opgave te doen van

Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen.

alle hem bekende andere verzekeringen, die ten tijde van een gebeurtenis van kracht

Personenschade

waren.

Samenloop van verzekeringen

Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen,

1.7

al dan niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van daaruit

Artikel 5

Premiebetaling en terugbetaling van premie

voortvloeiende schade.

5.1

Premiebetaling in het algemeen

Zaakschade

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de

Schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van

assurantiebetaling vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag nadat

ondergeschikten, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

zij verschuldigd worden.
5.2

Artikel 2

Geldigheidsgebied

Niet tijdige betaling
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt

De verzekering geldt voor gebeurtenissen in de gehele wereld, exclusief de U.S.A.

of weigert te betalen, eindigt de dekking met ingang van de 15e dag

en Canada. Aanspraken gebaseerd op het recht van de U.S.A. of Canada zijn niet

nadat de verzekeraar of de tot ontvangst gemachtigde tussenpersoon

verzekerd.

een herinnering tot betaling heeft verzonden. Een gedeeltelijke betaling
wordt beschouwd als niet tijdige betaling van het openstaande bedrag.

Artikel 3

Verplichtingen in geval van schade en verval van rechten

De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen,

3.1

Verplichtingen in geval van schade

vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente. De

Zodra de verzekeringnemer of een verzekerde op de hoogte is of

dekking gaat weer in op de dag volgend op de dag waarop het hiervoor

behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een

bedoelde verschuldigde bedrag door de verzekeraar is ontvangen, tenzij

uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht;
3.1.1
3.1.2
3.1.3

de verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de gebeurtenis te

de verzekeraar de verzekering reeds schriftelijk heeft opgezegd.
5.3

Terugbetaling van premie

melden;

Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van

de verzekeraar binnen redelijke termijn alle van belang zijnde gegevens

de verzekeringnemer, betaalt de verzekeraar de reeds betaalde premie

te verstrekken;

terug over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is

de verzekeraar een ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te

geweest.

zenden en desverlangd een schriftelijke verklaring omtrent de oorzaak,

5.4

Berekening en naverrekening

toedracht en omvang van de schade te verstrekken;

		

De premie is gebaseerd op veranderlijke gegevens. De aldus

3.1.4

de aanwijzingen van de verzekeraar stipt op te volgen;

vastgestelde premie geldt als een voorschotpremie voor het

3.1.5

zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling waaruit

desbetreffende verzekeringsjaar. Jaarlijks 2 maanden voor de

erkenning van aansprakelijkheid kan worden afgeleid of alles wat het

contractsvervaldatum zal de maatschappij per categorie de actuele

belang van de verzekeraar zou kunnen schaden;

gegevens opvragen ter vaststelling van de (voorlopige) premie voor de

alle ontvangen bescheiden, waaronder dagvaardingen, onmiddellijk aan

volgende verzekeringstermijn. Indien de noodzakelijke gegevens niet

3.1.6

de verzekeraar door te zenden;

binnen 2 maanden zijn ontvangen, heeft de verzekeraar het recht
		

2

als definitieve premie vast te stellen de voorschotpremie vermeerderd

met 30%. Indien de nieuwe premie 10% of meer afwijkt van de

7.4.4

indien de verzekeringnemer de premie niet heeft betaald binnen

voorschotpremie aan het begin van de lopende verzekeringstermijn,

3 maanden nadat deze verschuldigd werd overeenkomstig de in

dan zal over de huidige verzekeringstermijn 50% van het verschil in

artikel 5 vermelde bepalingen. De verzekering eindigt op de in de

voorschot en nieuwe premie worden verrekend.

opzeggingsbrief vermelde datum, waarbij de bepalingen over de
dekking zoals vermeld in artikel 5 ongewijzigd van kracht blijven;

Artikel 6

Wijziging van premie en/of voorwaarden

7.4.5

binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer

Indien de verzekeraar haar premie en/of de voorwaarden van soortgelijke (groepen

de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is

van) verzekeringen herziet, mag zij voorstellen dat ook deze verzekering aan de

nagekomen en:

gewijzigde premie en/of de voorwaarden wordt aangepast met ingang van de eerste

- de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de

(hoofd)premievervaldag na invoering daarvan. De verzekeraar dient dit voorstel voor

verzekeraar te misleiden, en/of

die premievervaldag aan de verzekeringnemer te doen.
De verzekeringnemer mag de aanpassing weigeren binnen 30 dagen na die

- de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering
		 niet zou hebben gesloten.

premievervaldag, tenzij:

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief

-		 de wijziging van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit uit wettelijke

genoemde datum.

regelingen of bepalingen;
- 		 de wijziging een verlaging van de hiervoor bedoelde premie bij gelijkblijvende
dekking inhoudt;
- 		 de wijziging een uitbreiding van de dekking is, zonder verhoging van de hiervoor

Artikel 8

Vestiging buiten Nederland

De verzekering is niet van toepassing op een vestiging van de verzekerde(n) buiten
Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

		 bedoelde premie.
Heeft de verzekeringnemer de aanpassing geweigerd, dan eindigt de verzekering op

Artikel 9

de (hoofd)premievervaldag of, bij weigering daarna, op het tijdstip van weigering.

Kennisgevingen door de verzekeraar worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied

Heeft hij de aanpassing niet geweigerd, dan wordt hij geacht daarmee in te

aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan diens laatst bij de verzekeraar

stemmen.

bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling

Adres

deze verzekering loopt. De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar zo spoedig
Artikel 7

Begin en einde van de verzekering

7.1

Begin van de verzekering

7.2

7.3

mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn adreswijziging.

De verzekering vangt aan op de op het polisblad genoemde

Artikel 10 Voorrangsbepaling

ingangsdatum.

Indien in de bepalingen van de Algemene, Bijzondere en de eventueel op het

Einde van de verzekering

polisblad vermelde Speciale voorwaarden tegenstrijdigheden mochten bestaan,

De verzekering eindigt op de op het polisblad genoemde einddatum en

gelden de volgende voorrangsregels:

wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad vermelde termijn.

10.1

Bijzondere voorwaarden gaan voor de Algemene voorwaarden.

Opzegging door de verzekeringnemer aan de verzekeraar

10.2

Speciale voorwaarden gaan voor de Algemene en Bijzondere

De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen:
7.3.1
7.3.2

voorwaarden.

met ingang van de in de polis vermelde einddatum, mits daarbij een
opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht wordt genomen;

Artikel 11 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

door de wijziging van de overeenkomstig artikel 6 gewijzigde premie

11.1

en/of voorwaarden te weigeren;
7.3.3

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

binnen een maand nadat de verzekeraar ter zake van een gebeurtenis

11.2

Klachten

een uitkering heeft gedaan of heeft geweigerd, met in achtneming van

11.2.1

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze

een opzegtermijn van tenminste twee maanden;
7.3.4

verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te worden voorgelegd

binnen twee maanden nadat de verzekeraar tegenover de
verzekeringnemer een beroep heeft gedaan op het niet nakomen van de

7.4

aan de directie van de verzekeraar.
11.2.2 		 Indien de klacht niet naar tevredenheid door de Directie is behandeld,

mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering. De verzekering

kan de verzekeringnemer zich wenden tot:

eindigt op de door de verzekeringnemer genoemde datum of bij

Stichting Klachteninstituut Financiële

gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzegging.

Dienstverlening

Opzegging door de verzekeraar aan de verzekeringnemer

Postbus 93257

De verzekeraar kan de verzekering schriftelijk opzeggen:
7.4.1
7.4.2

Toepasselijk recht

met ingang van de op het polisblad vermelde einddatum, met

2509 AG Den Haag.
11.3

Geschillen

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden;

Alle geschillen die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst zijn

binnen een maand nadat de verzekeraar ter zake van een gebeurtenis

onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Rotterdam of

een uitkering heeft gedaan of heeft geweigerd, met in achtneming van

Amsterdam.

een opzegtermijn van tenminste twee maanden;
7.4.3

indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een gebeurtenis

Artikel 12 Privacybescherming

met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, met

De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;

verzekeraar geregistreerd en verwerkt. De verzekeraar gebruikt deze gegevens voor
de acceptatie en de uitvoering van deze overeenkomst, voor statistische analyses,
voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
3

Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de gedragscode

15.6

Wedstrijden e.d.

“Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen”. In deze gedragscode worden

met het motorrijtuig wordt deelgenomen aan:

de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De

- een snelheidwedstrijd of -rit;

volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

- een behendigheid- of regelmatigheidwedstrijd of -rit, die niet
		 geheel binnen Nederland plaatsvindt;
15.7

Bijzondere voorwaarden voor aansprakelijkheidsverzekering

Andere vergoedingen
verzekerde dan wel de ondergeschikte geheel of gedeeltelijk recht heeft
op vergoeding krachtens een andere verzekering, of op uitkeringen of

Artikel 13 Aard van de dekking
13.1

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde(n) in haar

verstrekkingen uit andere hoofde, voor dat deel;
15.8

de aanspraken voortvloeien uit een boetebeding,schadevergoedingb

geleden door een ondergeschikte als bestuurder van een motorrijtuig,

eding, garantiebeding, vrijwaringbeding of ander soortgelijk beding,

als gevolg van een ongeval met of door dat motorrijtuig, terwijl

behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan

die ondergeschikte het motorrijtuig bestuurde in het kader van de
uitoefening van zijn werkzaamheden.
13.2

Aansprakelijkheid verhogende bedingen

(hun) hoedanigheid van werkgever, voor personen- en zaakschade,

zonder een zodanig beding;
15.9

Molest

De in artikel 13.1 omschreven dekking geldt niet terzake van de

de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict,

aansprakelijkheid voor schade waarvoor verzekeringsplicht bestaat

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.

krachtens de WAM of een analoge buitenlandse wet.

De begripsomschrijvingen van molest zijn door het Verbod van
Verzekeraars in Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank

Artikel 14 Ten hoogste te vergoeden bedragen
De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen niet alleen

te ‘s-Gravenhage gedeponeerd;
15.10

Atoomkernreacties

het op het polisblad vermelde bedrag, maar zonodig ook:

de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit

14.1

atoomreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

Kosten van rechtsbijstand
de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar

14.2

gevoerde processen en in haar opdracht verleende rechtsbijstand;

Artikel 16 Schaderegeling

Wettelijke rente

De verzekeraar zal de schade regelen en vaststellen. Hij mag de schade rechtstreeks

de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de

aan de ondergeschikte vergoeden en met hem schikkingen treffen, waarbij hij mede

hoofdsom.

de belangen van de verzekerde in aanmerking zal nemen. Bestaat de vergoeding
uit periodieke uitkeringen en is het totaal van die uitkeringen tezamen met

Artikel 15 Uitsluitingen

eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het verzekerde bedrag, dan zal de

De verzekering geeft geen dekking indien:

verzekeraar in overleg met de verzekeringnemer en de ondergeschikte de duur of de

15.1

hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderen.

Geen rijbevoegdheid
de bestuurder van het motorrijtuig:
- niet in het bezit is van een geldig en voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs, of
- op grond van een ontzegging of een vonnis niet tot het besturen van
het motorrijtuig bevoegd is;

15.2

Opzet of roekeloosheid
een verzekerde de schade met opzet of door roekeloosheid veroorzaakt;

15.3

Overtreding voorschriften
de schade het gevolg is van een handelen of nalaten dat bewust in
strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van
arbeidsomstandigheden, indien zulks is geschied in opdracht van of met
goedvinden van verzekeringnemer(s);

15.4

Alcohol e.d.
de schade is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder
zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel verkeerde, dat het besturen van het motorrijtuig
hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. De verzekering
geeft ook geen dekking als de bestuurder zijn medewerking aan een
adem - of een urinetest of bloedproef heeft geweigerd;

15.5

Andere gebruiksdoeleinden
het motorrijtuig werd gebruikt voor andere dan onder de
bedrijfsuitoefening van verzekerde vallende doeleneinden;
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