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1

Voor welke schade bent u verzekerd? Hoe vergoeden wij de schade?

2

Voor welke schade bent u niet verzekerd?

3

Bij deze Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid horen de Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid
motorrijtuigen, rubriek G1 en de Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid voor bedrijven, rubriek G2. Daarin staat
beschreven waarvoor u verzekerd bent en hoe wij de schade afhandelen.

Er zijn situaties, waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of
ontstaan is. Deze situaties vindt u in de tabel hieronder.
Situatie

Uitsluiting

1. Risico
verzwarende
bedingen

De aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit boete-, schadevergoedings-, garantie-,
vrijwarings-, of andere soortgelijke bedingen. Maar u bent wel verzekerd als de verzekerde ook
zonder die bedingen aansprakelijk zou zijn geweest.

2. Samenloop

Als de risico’s ook gedekt zijn onder een verzekering bij een andere verzekeraar of daaronder
gedekt zouden zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan vergoeden wij alleen
de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt.
Wij vergoeden niet het eigen risico dat voor die andere verzekering geldt.

Welke kosten vergoeden wij ook? Hebt u een eigen risico?

3.1 Welke kosten vergoeden wij ook?
Moet u kosten maken om schade die verzekerd is onder Rubriek G1 of G2 te voorkomen of te beperken? Of zijn er andere
kosten? Deze kosten vergoeden wij volgens de tabel hieronder. Maar, wij vergoeden deze kosten alleen als u de kosten
gemaakt hebt tijdens de looptijd van de verzekering. Staat op uw polisblad een eigen risico? Dan geldt dat niet voor deze
kosten.
Let op:
U krijgt geen vergoeding voor geldboetes of bedragen die u betaalt om strafvervolging te voorkomen.
Kosten

Dekking

Vergoeding

1. Kosten om
acute schade
te voorkomen
of te beperken
(bereddings
kosten)

Dreigt er een plotselinge en directe schade
aan anderen of hun spullen te ontstaan?
En neemt u maatregelen om die schade te
voorkomen of te beperken? Dan vergoeden
wij de kosten die u daarvoor maakt. Maar
alleen als de direct dreigende schade gedekt
is op deze verzekering.

Er geldt geen maximum.

Ontstaat er hierbij schade aan de zaken die
u gebruikt bij het nemen van maatregelen
om schade te voorkomen? Ook die schade
vergoeden wij.

terug naar inhoud >

Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid | GRAS 16-01 4/5
Kosten

Dekking

Vergoeding

2. Kosten van een
advocaat in een
strafproces

Wordt u aangeklaagd in een strafproces
voor een schade die onder deze verzekering
valt? Laat ons dat zo snel mogelijk weten.
Dan bepalen wij of wij een advocaat
inschakelen voor uw verdediging. Welke
advocaat dat wordt, bepalen we in overleg.
U bent verplicht zich door deze advocaat te
laten bijstaan en hem alle medewerking te
verlenen. Wordt u veroordeeld? Dan bepaalt
u zelf of u in hoger beroep gaat.

Er geldt geen maximum.
Wij vergoeden geen geldboetes of bedragen die
u betaalt om strafvervolging te voorkomen.

Wij vergoeden deze kosten alleen als wij
vinden dat de uitkomst van het strafproces
belangrijk is om uw aansprakelijkheid te
beoordelen.
3. Kosten voor
procedures

Wij vergoeden de kosten voor procedures
die u met onze toestemming voert.

Er geldt geen maximum.

4. Kosten voor
rechtsbijstand

Wij vergoeden de kosten van rechtsbijstand
die u met onze toestemming krijgt.

Er geldt geen maximum.

5. Kosten voor
verweer

Bent u door een ander aansprakelijk gesteld
voor schade die onder de dekking van
deze verzekering valt? Maar bent u niet
aansprakelijk? Dan kunnen wij namens u
verweer voeren tegen degene door wie
u aansprakelijk bent gesteld. De kosten
daarvan vergoeden wij.

Er geldt geen maximum.

6. Kosten voor
wettelijke rente

Wij vergoeden de wettelijke rente die u moet
betalen.

Er geldt geen maximum.
Als de totale schade hoger is dan het verzekerde
bedrag dat op uw polisblad staat, betalen wij over
het meerdere boven het verzekerde bedrag geen
wettelijke rente.

3.2 Eigen risico
Hebt u een eigen risico, dan staat dat op uw polisblad. Daar staat ook hoeveel eigen risico u hebt. Wanneer wij een schade aan de
benadeelde hebben vergoed, dan moet u het eigen risico aan ons betalen.
Het eigen risico geldt niet voor de kosten die zijn beschreven in hoofdstuk 3.1.

4

Premie

4.1 Premieberekening
Wij stellen de premie vast op basis van het aantal rijrisico’s en de jaaromzet.
Onder rijrisico verstaan wij het aantal groene kentekenplaten en de eventueel meeverzekerde eigen motorrijtuigen.
4.2 Driejaarlijkse premievaststelling
Als de premie gebaseerd is op de jaaromzet, dan stellen wij de premie vast voor een periode van 3 jaar. Voordat deze periode
verloopt vragen wij u om een recente opgave te sturen van de jaaromzet. Op basis hiervan passen wij de premie aan.
U moet deze gegevens binnen 2 maanden na het verzoek verstrekken. Als u hier niet of niet op tijd aan voldoet, kunnen wij de
premie met 50% verhogen.
4.3 Naverrekening motorrijtuigen
Elk kalenderjaar wordt aan de hand van de kentekenregistratie naverrekend.
4.4 No-claimkorting
Wij geven vooraf 30% no-claimkorting op de bruto premie van de rubrieken G1, G2, G4 en G5.
Wanneer wij een schade vergoeden in het lopende verzekeringsjaar, dan vorderen wij op de desbetreffende rubriek de
no-claimkorting terug.
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De no-claimkorting vervalt niet:
- als een schade door ons is verhaald;
- als een schade niet of maar gedeeltelijk kan worden verhaald, omdat wij een schaderegelingsovereenkomst hebben met
een andere verzekeraar;
- als een vergoeding bestaat uit hulpverlening zoals aangegeven in hoofdstuk 3.2. van de Voorwaarden Aansprakelijkheid
motorrijtuigen, rubriek G1.
4.5 Terugbetaling van de premie
Eindigt uw verzekering tussentijds? Dan betalen wij de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug.

5

Wat als …? Bijzondere situaties

5.1 Wat als er een wijziging komt in de verzekerde bedrijfsactiviteiten?
Wij bedoelen bijvoorbeeld wijzigingen die leiden tot verandering van het risico, een overgang van een verzekerde eenmanszaak
in een vennootschap onder firma, of een uitbreiding van het aantal vennoten van een verzekerde vennootschap.
Dan moet u dat zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen aan ons melden.
- Daarna kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij een voorstel doen om de
verzekering voort te zetten, kunt u ons binnen 30 dagen laten weten of u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering
eindigt dan op de datum die u in uw opzegbrief noemt.
- Informeert u ons niet binnen de 30 dagen over de verandering? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering en de
schadevergoeding:
- Gevolgen voor uw verzekering
- De verzekering eindigt automatisch 30 dagen na de dag waarop de verandering heeft plaatsgevonden. Maar zouden wij
de verzekering voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan beëindigen wij de verzekering
niet en loopt de verzekering gewoon door.
- Gevolgen voor uw schadevergoeding
- Zouden wij de verzekering alleen hebben voortgezet tegen een hogere premie of op andere voorwaarden als wij van
de verandering op de hoogte waren? Dan vergoeden wij de schade op basis van die andere voorwaarden. En we
vergoeden een schade in dezelfde verhouding als de premie van voor de verandering ten opzichte van de hogere
premie.
- Zouden wij de verzekering niet voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan vergoeden we
de schade niet.
5.2 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?
U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat aan het motorrijtuig door opzet of roekeloosheid van u of de gemachtigde
bestuurder. Of voor schade waaraan u of de gemachtigde bestuurder in ernstige mate schuldig bent/is. Dit wordt ook wel
merkelijke schuld genoemd. Ook als u of de gemachtigde bestuurder zich niet bewust was van uw/zijn roekeloosheid of
schuld. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil
gebeurde en dat u niets te verwijten valt.
Is de schade veroorzaakt door een persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring handelde? En is de schade het gevolg
van zijn opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan krijgt u geen vergoeding.
5.3 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?
Is de schade volgens deze Voorwaarden verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan krijgt u de
schade vergoed volgens het “Clausuleblad terrorismedekking” bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en
dergelijke. De tekst van dit clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van
Koophandel Amsterdam. Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.
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