
MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01

Voorwaarden

Artikel 1. Definities

a Motorrijtuig
Onder motorrijtuig wordt verstaan:

1 het in de polis omschreven motorrijtuig;
2 een ander gelijksoortig motorrijtuig dat het sub 1 vermelde motor-

rijtuig vervangt gedurende de tijd (maximaal 10 dagen) dat dit voor
reparatie en/of onderhoud tijdelijk buiten gebruik is, mits bij verze-
keraar bekend.

b Gebeurtenis
Onder gebeurtenis wordt verstaan een voorval of een reeks met
elkaar verbandhoudende voorvallen die dezelfde schadeverwek-
kende oorzaak hebben, waaruit de schade is ontstaan.

Artikel 2. Verzekeringsgebied

De verzekering is uitsluitend van kracht in de landen waarvoor het door
verzekeraar afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs geldig is,
tenzij in de polis anders is vermeld.

Artikel 3. Premie

De premie wordt mede berekend naar de regio c.q. de woonplaats
waarin de (meest) regelmatige bestuurder woont, diens leeftijd en het
met het motorrijtuig te rijden aantal kilometers per jaar.
Indien zich een wijziging voordoet in één van de gegevens waarop de
premie is gebaseerd, dan dient de verzekeringsnemer daarvan mede-
deling te doen aan de verzekeraar.
Voorzover nodig zal de premie per de wijzigingsdatum worden aange-
past.

Artikel 4. Bonus/Malusregeling

Tenzij uit de polis blijkt dat de Bonus/Malusregeling niet van toepas- sing
is, geldt de volgende schaal waardoor de verschuldigde premie
afhankelijk is van het aantal in het voorafgaande verzekeringsjaar ont-
stane schadegevallen:

bonus/      verschul-    De overgang naar een andere
malus- digd bonus/malus-trede geschiedt:
trede premie-

percentage
na één zonder met 1 met 2 met 3 of
verzeke- schade- schade- schade-        meer schade-
ringsjaar geval geval gevallen gevallen

naar naar naar naar
trede: trede: trede: trede:

19 25 19 14 12 5
18 25 19 14 11 4
17 25 18 13 10 4
16 25 17 13 9 3
15 25 16 12 8 3
14 25 15 11 7 2
13 30 14 10 6 1
12 35 13 9 5 1
11 40 12 8 4 0
10 45 11 7 3 0
9 50 10 6 1 0
8 55 9 5 1 0
7 60 8 2 0 0
6 65 7 2 0 0
5 70 6 1 0 0
4 80 5 1 0 0
3 90 4 1 0 0
2 100 3 1 0 0
1 130 2 0 0 0
0 140 1 0 0 0

Een schadegeval heeft geen invloed op deze regeling wanneer:

a de verzekeraar geen schadevergoeding verschuldigd is;
b de verzekeraar de door hem betaalde schade geheel heeft ver-

haald;
c de schade is ontstaan uitsluitend door een gebeurtenis als om-

schreven in artikel 9 sub a lid 1 t/m 8;
d uitsluitend schadevergoeding is verschuldigd vanwege het bepaal-

de in artikel 5 (vervoer van gewonden) of artikel 6 (hulpverlening);
e de verzekeraar de door hem betaalde schade niet of niet volledig

heeft kunnen verhalen vanwege schaderegelingsovereenkomsten
onderling of vanwege een schadevergoeding op basis van nieuw-
waarde dan wel vaste afschrijvingsregeling.

Artikel 5. Vervoer van gewonden

Indien de verzekering tenminste het aansprakelijkheidsrisico omvat,
dekt de verzekering mede de kosten van reiniging, herstel of zonodig
vervanging van de stoffering van het motorrijtuig, nodig geworden door
de verontreiniging van deze stoffering door gewonde personen terwijl
zij kosteloos werden vervoerd.
Op de uitkering zal geen eigen risico in mindering worden gebracht
en de uitkering zal de eventuele korting voor schadevrij rijden niet
beïnvloeden.

Artikel 6. Hulpverlening

Uitsluitend in geval de verzekeraar bij een personenauto een legiti-
matie van SOS International heeft verstrekt, is het volgende van toe-
passing. Indien een verzekeringsnemer of de met zijn toestemming
optredende bestuurder een auto-ongeval heeft gehad of de auto in
brand is geraakt en door een van beide oorzaken zodanig is bescha-
digd dat verder rijden op eigen kracht onmogelijk of niet meer
verantwoord is of de bestuurder  daarbij gewond is geraakt en een ander
de besturing niet kan overnemen of indien de auto gestolen is heeft hij:

In Nederland
Op de dag van het ongeval heeft u recht op de volgende extra service:
a vervoer van de inzittenden naar huis of reisdoel met een taxi;
b directe berging en transport van de auto en de eventuele aan-

hangwagen naar een garage van zijn keuze.



In het buitenland

(voor landen die worden vermeld in het Internationaal Verzekerings-
bewijs) recht op de volgende extra service, indien (voorlopig) herstel
van de auto in een garage of werkplaats niet binnen 4 werkdagen kan
geschieden:

a terugtransport van de auto en de eventuele aanhangwagen naar een
adres naar keuze in Nederland, tenzij de daaraan verbonden kosten
hoger zijn dan de waarde van het beschadigde voertuig, in welk
geval de kosten van invoer en/of vernietiging zullen worden vergoed;

b vergoeding van de repatriëringskosten van de inzittenden naar Ne-
derland op basis van treinkosten 2e klas.

Reiskosten worden alleen vergoed, indien betalingsbewijzen kunnen
worden overgelegd en de schade bij SOS International is gemeld en
akkoord bevonden.
Op de gemaakte reiskosten worden de bespaarde brandstofkosten in
mindering gebracht.

Kosten van (voorlopig) herstel en hulp langs de weg worden alleen
vergoed, indien de auto verzekerd is voor alle risico’s als omschreven in
artikel 9 a lid 1 t/m 9.

Artikel 7. Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten schade:
a die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheidsritten en wedstrij-

den en alle andere wedstrijden, met uitzondering van betrouw-
baarheids-, puzzel-, oriëntatie-, regelmatigheids- en behendigheid-
ritten, waarbij het snelheidselement niet bepalend is, die uitsluitend
binnen Nederland worden gehouden en waarvan de duur niet langer
dan 24 uur is;

b veroorzaakt terwijl het motorrijtuig is verhuurd of gebezigd wordt
voor vervoer van personen tegen betaling dan wel voor andere
doeleinden dan in de polis of op het aanvraagformulier vermeld of
voor een ander doel dan door de wet is toegestaan;

c veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
1 niet in het bezit is van een geldig voor het besturen van het mo-

torrijtuig voorgeschreven rijbewijs ;
2 op grond van een rechterlijke uitspraak niet tot het besturen van

het motorrijtuig bevoegd is.
De onder c genoemde uitsluiting geldt niet voor een verzekerde die
aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn we- ten
of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvan in rede- lijkheid
geen verwijt valt te maken.

Artikel 8. Einde van de verzekering

De verzekering eindigt, indien het motorrijtuig gewoonlijk in het bui-
tenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren. De
verzekeringsnemer is verplicht de verzekeraar hiervan zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, kennis te geven.

Bovendien zijn op deze verzekering van toepassing - voor zover de
polisvoorwaarden hierin niet voorzien- de Algemene Voor-
waarden.

RUBRIEK 1 -
BIJZONDERE VOORWAARDEN CASCOVERZEKERING

Artikel 9. Omvang van de verzekering

a Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1 t/m 8 en de
algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering dekt de verzeke-
ring de verzekeringsnemer tegen schade aan of verlies van het
motorrijtuig ontstaan door:

1 brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag;
2 breuk van één of meer ruiten van het motorrijtuig, voor zover deze

schade niet is ontstaan door diefstal of poging daartoe dan wel door
aanrijding, botsing, slippen, omslaan of een soortgelijke ge- beurtenis.
De verzekeraar vergoedt de schade aan de ruiten en te- vens de door
glasscherven aan het motorrijtuig veroorzaakte scha- de;

3 botsing met vogels, wild of loslopende dieren, voorzover de scha- de
rechtstreeks door de botsing zelf is toegebracht;

4 overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardbeving, vulkanische
uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting, aardverschui- ving
of storm (onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van
tenminste 14 meter per seconde);

5 relletjes;
6 botsing met luchtvaartuigen of delen daarvan of voorwerpen daar-

uit;
7 een van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het motorrij-

tuig voor transport aan een transportonderneming is overgedra- gen,
echter met uitzondering van krassen, schrammen of lakscha- de;

8 diefstal, inbraak en joyriding, respectievelijk poging daartoe, als-
mede door verduistering, oplichting en vermissing;

9 aanrijding, botsing, slippen, omslaan, van de weg of te water ge-
raken, kwaadwillige beschadiging, enig ander mits van buiten ko-
mend onheil, ook wanneer een eigen gebrek van het motorrijtuig
de oorzaak is.

b Mits de waarde daarvan in het verzekerde bedrag voor deze ru-
briek is begrepen zijn meeverzekerd de op of aan het motorrijtuig
bevestigde onderdelen, accessoires en de daaraan aangebrachte
veranderingen die niet tot de standaarduitvoering van het motorrij-
tuig behoren, echter met uitzondering van audio-/visuele appara-
tuur;

c Boven het verzekerde bedrag voor deze rubriek zijn/is meeverze-
kerd:

1 tot een maximum van 910,- (inclusief maximaal 345,- audio
visuele apparatuur) de op of aan het motorrijtuig bevestigde on-
derdelen en accessoires die niet tot de standaarduitrusting beho-
ren en waarvan de waarde niet in het verzekerde bedrag is begrepen.

2 de kosten van verlies van deel III van het kentekenbewijs als ge-
volg van een verzekerde gebeurtenis.

3 Bij diefstal van autosleutels vergoeding 50% vervanging portier en
kofferbaksleutels.

d Voorzover niet in artikel 6 van de algemene voorwaarden motorrij-
tuigverzekering (hulpverlening) anders is geregeld, vergoedt de
verzekeraar ingeval van een gedekte schade eveneens de noodza-
kelijke kosten van berging, bewaking en vervoer naar de dichtst-
bijzijnde reparateur die het motorrijtuig naar behoren kan herstel-
len.

e Ingeval van een gedekte schade door diefstal, joyriding, oplich- ting,
vermissing of verduistering van een personenauto vergoedt de
verzekeraar aan de verzekeringsnemer, ook boven het verze- kerde
bedrag, vanaf de datum van aangifte bij de politie 12,50 per dag
voor iedere dag dat de verzekeringsnemer niet over het in de polis
omschreven motorrijtuig kan beschikken, echter per ge- beurtenis
tot ten hoogste de waarde van het motorrijtuig op het tijdstip
daarvan met een maximum van 340,-.

Artikel 10. Uitsluitingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaar-
den is van de verzekering uitgesloten:

a schade aan zend-/ontvangstinstallaties, zoals mobilofoons, autote-
lefoons, 27 mc installaties of semafoons;

b schade aan het motorrijtuig als gevolg van bevriezing;
c schade aan het motorrijtuig, terwijl de bestuurder daarvan ten tij-

de van de schade onder zodanige invloed van alcoholhoudende
drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat
hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar beho-
ren te besturen.

De onder b en c genoemde uitsluitingen gelden niet voor een verze-
kerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich bui-
ten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daar-
van in redelijkheid geen verwijt te maken valt.

Artikel 11. Eigen risico
Voor alle casco schaden geldt een eigen risico van 135,-. Het
eigen risico geldt niet wanneer de schade verhaalbaar is.

a In geval van schade als omschreven in artikel 9 sub a lid 9 wordt
voor bestuurders jonger dan 24 jaar het eigen risico per gebeurte-
nis verhoogd met 68,-, tenzij een vrijwillig eigen risico van ten-
minste 315,- per gebeurtenis van toepassing is.

b Indien in geval van ruitbreuk als in art. 9 sub a lid 2 omschreven één
of meer ruiten word(t)(en) vervangen en daarbij gebruik wordt
gemaakt van de diensten van een door Verzekeraar aangewezen
herstelbedrijf, wordt het op het polisblad vermelde eigen risico
verminderd met 70,- per gebeurtenis.
In geval van ruitschade die wordt gerepareerd door middel van de
harsinjectiemethode geldt geen eigen risico.



Artikel 12. Schaderegeling

a De verzekeraar vergoedt tot ten hoogste het verzekerde bedrag als
in de polis voor rubriek B is verzekerd:

1 in geval van schade aan het motorrijtuig uitsluitend de reparatie-
kosten;

2 het verschil tussen de waarden van het motorrijtuig onmiddellijk voor
en na de schade, indien de kosten van reparatie van de scha- de aan
het motorrijtuig meer zullen bedragen dan dat verschil;

3 in geval van verlies van het motorrijtuig de waarde daarvan onmid-
dellijk voor het verlies.

b Voor een personenauto, alsmede een auto die volgens het kente-
kenbewijs daarmee gelijk te stellen is, welke:

- verzekerd is tegen het volledige cascorisico (artikel 9 sub a lid 1
t/m 9),

- nieuw was op de datum van afgifte van het Nederlandse kente-
kenbewijs deel I,

- toen een cataloguswaarde had van ten hoogste 36.305,- inclu-
sief B.T.W.,

- op het tijdstip van de schade of het verlies niet ouder is dan 3 jaar
gerekend vanaf de datum van afgifte van het kentekenbewijs deel I,

- niet bestemd is om te worden gebruikt als lesauto, leaseauto, taxi,
kleinbus of voor verhuur met of zonder chauffeur, wordt de waarde
onmiddellijk voor de schade of het verlies als volgt be- paald:

1 is de schade of het verlies ontstaan binnen 12 maanden vanaf de
datum van afgifte van het kentekenbewijs deel I, dan wordt de
waarde vastgesteld op de dan geldende prijs (met een maximum van
103% van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag) van een
nieuw motorrijtuig van hetzelfde merk, type en uitvoering;

2 is de schade of verlies ontstaan na 12 maanden vanaf de datum
van afgifte van het kentekenbewijs deel I, dan wordt de waarde
vastgesteld op de dan geldende prijs (met een maximum van
103% van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag) van een
nieuw motorrijtuig van hetzelfde merk, type en uitvoering ver-
minderd met 2% per maand (over maximaal 24 maanden) of ge-
deelte van een maand.

3 na 36 maanden wordt als waarde van het motorrijtuig voor het on-
geval de dan geldende dagwaarde aangehouden.

c Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de volgens
sub b bepaalde waarde kan de verzekeringsnemer desgewenst
aanspraak maken op vergoeding van het verschil tussen die waar- de
en de waarde na de schade.

d Schade tot en met een bedrag van 455,- inclusief B.T.W. kan de
verzekeringsnemer onmiddellijk laten herstellen op voorwaarde dat
zo spoedig mogelijk een gespecificeerde reparatienota van een als
zodanig gevestigd autoherstelbedrijf wordt overgelegd.
In geval van schade boven de 455,- inclusief B.T.W. geeft de
verzekeraar of toestemming tot reparatie of hij benoemt een ex-
pert die de schade vaststelt. De verzekeringsnemer is verplicht aan
de expertise zijn medewerking te verlenen.
Het herstel van de schade dient daadwerkelijk te hebben plaats-
gevonden. Indien dat niet het geval is zal de schade worden ver-
goedt op basis van 70% van het geschatte schadebedrag.

e In geval tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar geen
overeenstemming wordt bereikt over het bedrag van de schade is de
verzekeringsnemer gerechtigd tegenover de expert van de ver-
zekeraar op eigen kosten ook zelf een expert te benoemen. Indien
beide experts geen overeenstemming bereiken benoemen zij sa-
men een derde expert. Diens schatting zal bindend zijn en zijn kosten
zullen door de verzekeringsnemer en de verzekeraar elk voor de helft
worden gedragen. Indien over de benoeming van de derde expert
geen overeenstemming wordt bereikt, dan zal op verzoek van de
meest gerede partij deze benoeming plaatsvinden door de Voorzitter
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht.

f In  geval van diefstal, joyriding, oplichting, verduistering of vermis-
sing heeft de verzekeringsnemer eerst recht op vergoeding indien
het motorrijtuig niet binnen 30 dagen na aangifte van die gebeur-
tenis bij de politie, wordt teruggevonden. Gedurende deze termijn is
de verzekeraar door de verzekeringsnemer gemachtigd om het
motorrijtuig terug te vorderen van degene bij wie het mocht wor- den
aangetroffen. De verzekeringsnemer is verplicht bij de aan- vaarding
van de schadevergoeding de bezitsrechten terzake van het
motorrijtuig waarop de vergoeding betrekking heeft aan de
verzekeraar over te dragen.

g Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische zin)

van het motorrijtuig behoudt de verzekeraar zich het recht voor het
wrak over te doen dragen aan een door hem aan te wijzen partij. De
uitkering van de schadepenningen zal niet eerder plaats- vinden dan
nadat de verzekerde alle delen van het bij het motorrij- tuig
behorende kentekenbewijs heeft overhandigd aan de verze- keraar.

h. In geval van diefstal of verduistering van accessoires bestaat
slechts recht op schadevergoeding, indien het bezit door middel
van originele aankoopnota’s kan worden aangetoond. Vergoeding
geschiedt altijd op basis van dagwaarde.

Artikel 13. Afstand van verhaalsrecht

De verzekeraar zal de vergoeding die hij heeft betaald niet verhalen op
de door de verzekeringsnemer gemachtigde bestuurder en passa-
giers en evenmin op de werkgever die voor deze personen aanspra-
kelijk is, tenzij voor hen een uitsluitingsbepaling van toepassing is.

Bovendien zijn op deze verzekering van toepassing - voor zover
de polisvoorwaarden hierin niet voorzien- de Algemene Voor-
waarden.

RUBRIEK 2 -
BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJK-
HEIDSVERZEKERING

Met voorbijgaan van hetgeen anders in deze voorwaarden van verze-
kering mocht zijn bepaald, wordt de verzekering geacht aan de door of
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(W.A.M.) gestelde eisen te voldoen.

Artikel 14. Definities

a Verzekerde is:
1 de verzekeringsnemer;
2 de bezitter, de houder, de bestuurder en de met het motorrijtuig

vervoerde personen;
3 de werkgever van de sub 1 en 2 genoemde verzekerden, indien hij

krachtens artikel 6:170 NBW aansprakelijk is. Voor de werkge- ver
die niet tevens de verzekeringsnemer is geldt de verzekering
slechts, indien de verzekerde die de schade veroorzaakt zelf rech-
ten aan de verzekering kan ontlenen.

b Personenschade is schade tengevolge van letsel of beschadiging
van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg
hebbend.

c Zaakschade is beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken en
de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 15. Omvang van de verzekering

a De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerden wegens personenschade en zaakschade die met of
door het motorrijtuig wordt toegebracht, echter voor alle verzeker-
den tezamen tot maximaal het in de polis voor Rubriek A- Aan-
sprakelijkheidsverzekering- vermelde verzekerde bedrag per ge-
beurtenis.

b Indien met of door het motorrijtuig een schade wordt veroorzaakt in
een tot het verzekeringsgebied behorend land, waar een krach- tens
of met de W.A.M. overeenkomende wet een hoger verze- kerd
bedrag is voorgeschreven, dan verleent de verzekering dek- king
tot dit hogere bedrag.

c Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor personen- en zaak-
schade veroorzaakt:

1 met of door een aanhangwagen, caravan, boottrailer, bagagewa-
gen, zijspan of een andere aanhanger, die aan het motorrijtuig is
gekoppeld of daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet bui-
ten het verkeer tot stilstand is gekomen, indien voor het besturen
van het motorrijtuig een rijbewijs A of B-E voldoende is of indien de
verzekering van de aanhanger op de polis is aangetekend;

2 terwijl met het motorrijtuig een ander motorrijtuig bij wijze van
kosteloze hulpverlening wordt gesleept;

3 met of door de lading die zich op of in het motorrijtuig of de aan-
hangwagen bevindt danwel daarvan of daaruit, anders dan bij la-
den of lossen, valt of is gevallen.

d Indien ter waarborging van de rechten van benadeelden door een
buitenlandse overheid het stellen van zekerheid wordt verlangd om
opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag of de in
vrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen, dan zal de verze-
keraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 22.670,- mits
er schade is en de verzekerde te wiens behoeve de zeker-



heidsstelling wordt verstrekt aansprakelijk is en zijn aansprakelijk-
heid onder de dekking van de polis valt.
De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de
zekerheidsstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven; zij
zullen alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.

e Indien het motorrijtuig een personenauto is en met of door dit
motorrijtuig schade wordt toegebracht aan een andere personen-
auto, die de verzekeringsnemer eveneens bezit, dan vergoedt de
verzekeraar de schade mits beide auto’s hoofdzakelijk door de
verzekeringsnemer of de bij hem inwonende gezinsleden worden
bestuurd, de schade is toegebracht door de schuld van de feitelij- ke
bestuurder en geen beroep kan worden gedaan op een andere
verzekering.

f In aanvulling op het bepaalde in de algemene voorwaarden zijn,
eventueel boven het in de polis vermelde verzekerde bedrag, me-
degedekt de kosten van verweer in een door de benadeelde te- gen
de verzekeraar aanhangig  gemaakt burgerlijk proces, alsme- de de
proceskosten waartoe hij veroordeeld wordt.

Artikel 16. Uitsluitingen

Onverminderd het bepaalde in de algemene voorwaarden en artikel 7
algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering is van de verzekering
uitgesloten de aansprakelijkheid:

a Voor schade aan zaken van de verzekeringsnemer, de bezitter, de
houder of bestuurder, schade aan zaken die een verzekerde onder
zich heeft, alsmede schaden aan zaken die met het motorrijtuig
worden vervoerd;

b Voor personenschade, toegebracht aan de echtgeno(o)t(e) van de
verzekeringsnemer, de bezitter, de houder en de bestuurder van het
motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt, alsmede hun bloed- en
aanverwanten in de rechte lijn die bij hen inwonen en door hen
worden onderhouden, voor zover zij ter zake van deze schade recht
hebben op een vergoeding krachtens een andere verzeke- ring of op
uitkeringen of verstrekkingen uit anderen hoofde;

c Voor schade aan objecten die met het motorrijtuig worden getrok-
ken, gesleept of geduwd, of aan de lading daarvan;

d Van hen die niet door een daartoe bevoegde persoon gemachtigd
zijn als bestuurder respectievelijk inzittende van het motorrijtuig
gebruik te maken.

Artikel 17. Verhaal

Indien de verzekeraar krachtens de W.A.M. of een daarmee overeen-
komstige buitenlandse wet schadevergoeding is verschuldigd en een
verzekerde geen recht op dekking heeft, dan heeft de verzekeraar
het recht het door hem verschuldigde, met inbegrip van alle kosten, te
verhalen op de aansprakelijke verzekerde(n) respectievelijk verze-
keringsnemer. Wanneer is voldaan aan de verplichting tot kennisge-
ving overeenkomstig artikel 9 sub c van de algemene voorwaarden zal
de verzekeraar van zijn verhaalsrecht tegenover de verzekerings-
nemer of zijn erfgenamen geen gebruik maken, indien de schade,
nadat de verzekering is beëindigd of opgeschort, door een ander dan
één van deze personen is veroorzaakt.

Bovendien zijn op deze verzekering van toepassing - voor zover de
polisvoorwaarden hierin niet voorzien- de Algemene Voorwaarden.

ONGEVALLENVERZEKERING INZITTENDEN

Voorwaarden

Artikel 1. Definities

a Ongeval is elke gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling wordt
getroffen door een van buiten komende inwerking van geweld op
het lichaam van de verzekerde, waardoor in een ogen- blik letsel
wordt toegebracht, mits dit letsel geneeskundig
is vast te stellen.

b Verzekerde(n) is (zijn): de inzittende(n) van het in de polis genoemde
motorrijtuig, echter uitsluitend indien zij niet tegen betaling en
met toestemming van verzekeringsnemer daarin worden vervoerd.
Goederenschade is schade aan en/of verlies of tenietgaan van
eigendommen van de verzekerde inzittenden.

c Levenslange invaliditeit is een geneeskundig vast te stellen,
levenslange gehele of gedeeltelijke invaliditeit van enig lichaams-
deel of orgaan van de verzekerde(n).

d Kosten van geneeskundige behandeling zijn alle kosten van
geneeskundige behandeling die als rechtstreeks gevolg van een
ongeval, redelijkerwijs dienen te worden gemaakt.

Artikel 2. Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht in geheel Europa, het Aziatisch deel van
Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Artikel 3. Omvang van de verzekering

De verzekering is van kracht voor een ongeval dat de verzekerde in-
zittenden is overkomen tijdens:

a het verblijf, met toestemming van een daartoe bevoegd persoon, in
het voor personenvervoer ingerichte gedeelte van het motorrij- tuig;

b het stappen in of uit het motorrijtuig;

c het onderweg verrichten van of het behulpzaam zijn bij een nood-
reparatie aan het motorrijtuig;

d het verblijf buiten het motorrijtuig in de onmiddellijke nabijheid
daarvan in verband met het tanken van brandstof of het schoon-
maken van de ruiten van het motorrijtuig.

Vervangend motorrijtuig: indien het motorrijtuig wegens reparatie
tijdelijk wordt vervangen door een motorrijtuig van dezelfde soort en
gebruikt wordt voor dezelfde doeleinden, blijft de verzekering van
kracht ten behoeve van de volgens de polis verzekerde inzittenden
van het vervangende motorrijtuig, mits de verzekeringsnemer, indien
een ongeval in de zin van deze verzekering ontstaat, ten genoegen van
verzekeraar kan aantonen dat het in de polis genoemde motorrij- tuig
niet kon worden gebruikt.

Recht op uitkering bij overlijden (A)

In geval van overlijden van een verzekerde als gevolg van een onge-
val keert verzekeraar het in de polis genoemde verzekerde bedrag
uit. Indien het overlijden als gevolg van een ongeval plaatsvindt nadat
de verzekeraar een uitkering in verband met levenslange invaliditeit
heeft gedaan, zal aan de rechthebbende(n) het voor overlijden (A) ge-
noemde verzekerde bedrag worden uitgekeerd, verminderd met de
uitkering die reeds voor blijvende invaliditeit (B) ter zake van hetzelf- de
ongeval werd gedaan.
Geen terugvordering zal plaatsvinden indien het voor blijvende inva-
liditeit (B) uitgekeerde bedrag het voor overlijden (A) uit te keren be-
drag te boven gaat.

Recht op uitkering bij levenslange invaliditeit (B)

Indien een verzekerde als gevolg van een ongeval levenslang geheel of
gedeeltelijk invalide wordt, ontstaat er een recht op uitkering, met
inachtneming van het bepaalde in de uitkeringsschaal. De vaststelling
van de mate van invaliditeit vindt plaats zodra, naar redelijkerwijs te
voorzien is, de toestand van de verzekerde, welke het rechtstreeks
gevolg is van het ongeval, vrijwel niet meer zal verbeteren of ver-
slechteren, doch uiterlijk 2 jaar na het ongeval. Indien 1 jaar na het
ongeval nog geen vaststelling van levenslange invaliditeit heeft
plaatsgevonden, zal aan verzekerde over het uit te keren bedrag wet-
telijke rente worden vergoed. Deze rente gaat in op de 366ste dag
en zal gelijktijdig met de uitkering voldaan worden.



Uitkeringsschaal

De uitkering bedraagt een percentage van het voor levenslange inva-
liditeit verzekerde bedrag, zoals hierna is aangegeven:

bij algeheel verlies van de geestelijke vermogens 100% bij
algehele verlamming 100% bij
algeheel (functie)verlies van:
arm tot in schoudergewricht 75%
onderarm 65%
hand 60%
duim 25%
wijsvinger 15%
middelvinger 12%
ringvinger of pink 10%
been boven knie of heupgewricht 70%
been onder kniegewricht 60%
voet 50%
grote teen 10%
elke andere teen 3%
een oog 30%
beide ogen 100%
het gehoor van één oor 20%
het gehoor van beide oren 60%
een long 30%
een nier 20%
de milt 10%
reuk en smaak 10%

Bij gedeeltelijk verlies zal een evenredig deel van het in de uitkerings-
schaal aangegeven percentage worden uitgekeerd.

In gevallen van levenslange invaliditeit van een verzekerde, welke niet
staan vermeld in de uitkeringsschaal, is de uitkering gelijk aan de mate
van functionele invaliditeit, of naar zijn keuze, de mate van inva- liditeit
waarin hij ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen (be-
roepsinvaliditeit).
De verzekeraar heeft in dit laatste geval het recht om bij vaststelling
van de mate van invaliditeit uit te gaan van een de verzekerde beter
passend ander beroep.

Bij verlies van meer lichaamsdelen of functies van organen door één of
meer ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het in de
polis genoemde verzekerde bedrag.

Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de invaliditeit zijn over-
leden, dan is de verzekeraar geen uitkering ter zake van levenslange
invaliditeit verschuldigd. Indien de verzekerde echter, anders dan door
een ongeval, later dan 1 jaar na het ongeval overlijdt, keert de
verzekeraar het bedrag uit dat hij naar redelijke verwachtingen we- gens
levenslange invaliditeit had moeten uitkeren, indien de verze- kerde niet
zou zijn overleden.
De mate van levenslange invaliditeit zal te allen tijde in Nederland
dienen te worden vastgesteld en zal geschieden naar Nederlandse
begrippen en maatstaven.

Vergoeding van geneeskundige kosten (D)

Indien er als gevolg van een ongeval in de zin van de polis behoefte
bestaat aan geneeskundige hulp, zullen de kosten hiervoor tot maxi-
maal het in de polis genoemde verzekerde bedrag door de verzeke- raar
worden vergoed. Vergoeding van deze kosten zal geschieden tot uiterlijk
2 jaar na het ongeval. Onder deze kosten worden uitsluitend verstaan de
honoraria van artsen, alsmede de kosten gemaakt voor:
verbandmiddelen, door een arts voorgeschreven medicijnen, behan-
deling en verpleging in een ziekenhuis, medisch noodzakelijk vervoer,
aanschaffing van door het ongeval noodzakelijk geworden prothesen,
een invalidenwagen of een blindengeleidehond.

Voornoemde kosten zullen worden vergoed voor zover zij redelijker-
wijs gemaakt dienden te worden en de vergoeding van de kosten niet
door een andere voorziening is gedekt.

Afwijkende uitkeringen
a Voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar is het

verzekerde bedrag voor overlijden (A) beperkt tot 2.270,-.

b Voor een verzekerde ouder dan 70 jaar zal in geval van levenslan- ge
invaliditeit (B) 50% van het totaal vastgestelde bedrag worden
uitgekeerd.

c   Worden met het motorrijtuig meer personen vervoerd dan over-

eenstemt met het door de fabrikant van het type auto opgegeven
aantal zitplaatsen, dan worden de per inzittende verzekerde bedra-
gen naar evenredigheid verlaagd. Bevinden zich echter in dit geval
onder de inzittenden personen voor wie in verband met de leef-
tijdsgrenzen in geval van overlijden (A) slechts aanspraak kan wor-
den gemaakt op een lagere dan de verzekerde uitkering, dan zal het
daardoor vrijkomende bedrag ten goede komen aan de verze-
kerden voor wie, indien geen verlaging had plaatsgevonden, aan-
sprak had bestaan op uitkering op basis van het in de polis ge-
noemde bedrag (A). In geen geval zal echter per inzittende een
hogere basis voor de uitkering gelden dan de verzekerde bedra- gen
zoals vermeld in de polis.

Artikel 4. Bestaande afwijkingen of ziekelijke toestand

Niet gedekt zijn ongevallen als gevolg van bestaande afwijkingen of
ziekelijke toestand als gevolg van een abnormale geestelijke of licha-
melijke gesteldheid. Indien de gevolgen van een ongeval, als gevolg
van ziekelijke afwijkingen, gebrekkigheid of een abnormale lichamelij-
ke en/of geestelijke gesteldheid van de verzekerde worden vergroot, is
de verzekeraar gerechtigd bij de vaststelling van de uitkering uit te gaan
van de ongevalsgevolgen die redelijkerwijs te verwachten wa- ren
indien de verzekerde geheel valide en gezond zou zijn.

Indien de ziekelijke afwijking, gebrekkigheid of abnormale en/of gees-
telijke gesteldheid verergerd is als gevolg van een ongeval, wordt
hiermede geen rekening gehouden bij de vaststelling van de uitke- ring.
In geval van reeds, voor het ongeval, bestaande invaliditeit zal
de verzekeraar het verschil tussen de mate van invaliditeit voor en na
het ongeval uitkeren.

Artikel 5. Uitsluitingen

De verzekeraar zal geen uitkering verlenen in de navolgende gevallen:

a vergiftiging als gevolg van overmatig gebruik van genees- en/of
verdovende middelen, behoudens het bepaalde in artikel 1 sub d;

b ongevallen als gevolg van het onder invloed zijn van alcoholhoudende
dranken, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen;

c ongevallen ontstaan door opzet of met goedkeuring van de verze-
keringsnemer, de bestuurder, de verzekerde of een begunstigde;

d ongevallen waarbij de auto wordt bestuurd door iemand die krach-
tens de Wegenverkeerswet daartoe niet bevoegd is; indien even-
wel de bevoegdheid ontbreekt uitsluitend op grond van het feit dat
het rijbewijs is verlopen (mits niet langer dan één jaar) doordat
verzuimd werd het te verlengen, zal de verzekeraar geen beroep op
deze uitsluiting doen;

e ongevallen bij een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam be-
wust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten van
voornoemd waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervul- ling
van de beroepsuitoefening van verzekerde of werd verricht bij
rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van verzekerde zich-
zelf, anderen, dieren of goederen te redden;

f ongevallen als gevolg van het opzettelijk plegen van of deelnemen
aan een misdrijf of een poging daartoe;

g ongevallen ontstaan terwijl het motorrijtuig is verhuurd of wordt
gebruikt voor het vervoer van personen tegen betaling dan wel voor
andere doeleinden dan in de polis vermeld of voor een ander doel
dan door de wet is toegestaan;

h ongevallen als gevolg van het voorbereiden tot of deelnemen aan
snelheidswedstrijden uitgezonderd die ritten waarbij het snel-
heidselement geen rol speelt en die geheel binnen Nederland
worden gehouden;

i ingewandsbreuk;

j ongevallen ontstaan tijdens laden of lossen indien het motorrijtuig
een bestel- of vrachtauto is;

k ongevallen omtrent de aard en/of omvang waarvan een verzeker-
de of begunstigde opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave
doet;

l ongevallen veroorzaakt in de gezondheidszorg als gevolg van eni-
ge medische behandeling door wie ook verricht.



Artikel 6. Einde van de verzekering

a De verzekering eindigt:

1 zodra de verzekerde niet meer in Nederland woont;

2 zodra de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover
verliezen. De verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de
verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 da- gen,
kennis te geven;

3 door overlijden van de verzekerde;

4 door schriftelijke opzegging door de verzekeraar:

a in geval van een ongeval, waartoe de verzekeraar het recht heeft tot
uiterlijk 30 dagen na afwikkeling hiervan;

b indien de verzekerde bij een beroep op de polis met opzet een on-
juiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in de onder 4 genoemde gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum, waarbij de verzekeraar een op-
zegtermijn van tenminste 30 dagen in acht zal nemen.

b De verzekeringsnemer heeft het recht de verzekering tussentijds
op te zeggen tegen een door hem te bepalen toekomstig tijdstip:

1 indien de verzekerde in ernstige mate blijvend invalide is of lijdt
aan een slepende ziekte;

2 indien de verzekerde 65 jaar of ouder is.

Bovendien zijn op deze verzekering van toepassing - voor zover de
polisvoorwaarden hierin niet voorzien- de Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Grondslag van de verzekering

Alle in verband met het aangaan, wijzigen dan wel herstel van de verze-
keringsovereenkomst door verzekeringsnemer, verzekerde en gemach-
tigde derde(n) gedane opgaven en overgelegde verklaringen strekken haar
ten grondslag.
Onjuistheid dan wel onvolledigheid van de gedane opgaven en/of over-
gelegde verklaringen geeft de verzekeraar het wettelijke recht de verze-
keringsovereenkomst, de wijziging of het herstel te doen vernietigen.
Indien de verzekeringsnemer niet binnen 4 weken na uitreiking van de polis
of andere stukken schriftelijk anders te kennen geeft, wordt hij ge- acht in
te stemmen met de inhoud daarvan.

Artikel 2. Verzekeringsnemer

Verzekeringsnemer is degene, met wie de verzekering is aangegaan en die
als zodanig op het polisblad is vermeld.

Artikel 3. Aanvang en duur van de verzekering

De verzekering is van kracht na ontvangst door de verzekerde van de
dekkingsbevestiging, tenzij anders is overeengekomen.
De verzekering wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar alsmede
daarna voor een termijn van maximaal 60 maanden en 30 dagen, met
steeds stilzwijgende verlenging voor een periode van 60 maanden. In- dien
de ingangsdatum niet op de eerste van een maand valt wordt de eerste
premietermijn pro-rata berekend tot de 1e dag van de daaropvol- gende
maand.

Artikel 4. Premiebetaling

a De premies, rentevergoedingen en andere bedragen verschuldigd in
verband met de verzekeringsovereenkomst moeten worden betaald
ten kantore van National Academic.
Voor de incasso van de premies en het wijzigen van polissen wordt door
National Academic administratiekosten in rekening gebracht. Betalingen
zullen strekken tot voldoening van de oudste openstaande premies,
ongeacht de op betalingsbescheiden dan wel in de adminis- tratie
voorkomende aanduidingen.

b Binnen 30 dagen nadat enige premie, kosten en assurantiebelasting is,
respectievelijk zijn verschuldigd, dient de verzekeringsnemer deze bij
vooruitbetaling te voldoen, bij gebreke waarvan de verplichtingen van de
verzekeraar komen te vervallen met ingang van de eerste dag van de
risicotermijn waarop het bedrag betrekking heeft, dit onver- minderd de
betalingsplicht van de verzekeringsnemer en zonder dat
ingebrekestelling nodig is.
De dekking begint weer op de dag nadat het verschuldigde is ontvan-
gen en geaccepteerd. Onder het verschuldigde wordt in dit verband ook
verstaan de eventuele rente en zowel de gerechtelijke als de bui-
tengerechtelijke invorderingskosten.
Blijft de verzekeringsnemer in gebreke, dan heeft de verzekeraar het
recht de polis te beëindigen wegens wanbetaling.

Artikel 5. Wijziging van premie en/of voorwaarden

a Indien de verzekeraar de premie en/of voorwaarden voor verzekerin- gen
als tot de polis behorend wijzigt, heeft hij het recht de gewijzigde premie
en/of voorwaarden op die verzekeringen toe te passen met in- gang van
een door verzekeraar vast te stellen datum.

b De verzekeraar heeft het recht tussentijds beperkende bepalingen te
stellen met betrekking tot de tot de polis behorende verzekeringen.
Indien de verzekeraar van het onder a of b genoemde recht gebruik
maakt, ontvangt de verzekeringsnemer hiervan schriftelijk medede-
ling.

Indien de verzekeraar niet binnen 30 dagen na dagtekening van deze me-
dedeling een aangetekende opzegging van deze verzekering van de ver-
zekeringnemer heeft ontvangen, dan wordt de verzekeringnemer geacht
met de herziening in te stemmen.

De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringsne-
mer geldt niet indien:
a de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wet-

telijke regelingen/bepalingen of wijziging daarin en/of
b de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van

de dekking inhoudt.

Artikel 6. Verplichtingen in geval van schade

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor de
verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien is hij
verplicht:

a de verzekeraar onmiddellijk in te lichten;
b de verzekeraar zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van het vol-

ledig ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier dat door hem
ter beschikking is gesteld;

c alle van belang zijnde informatie zo spoedig mogelijk aan de verzeke-
raar te verstrekken;

d alle correspondentie, dagvaardingen en andere stukken onverwijld
aan de verzekeraar door te zenden;

e zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar zich te onthou-
den van het erkennen van aansprakelijkheid, het voeren van onder-
handelingen of het aangaan van schikkingen;

f in geval van schade als gevolg van diefstal, inbraak, verduistering,
vandalisme, gewelddadige beroving, afpersing, een aanrijding met
letselschade of een aanzienlijke materiële schade terstond de politie
hiervan in kennis te stellen. Van deze aangifte dient een origineel be-
wijsstuk aan verzekeraar te worden overgelegd;

g aan de verzekeraar zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden;

h desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring
omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen.

In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 2 jaar na het moment, waarop de
verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die
voor de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Artikel 7. Behandeling van schade

a De verzekeraar is gerechtigd naar eigen inzicht aanspraken op scha-
devergoeding te behandelen, schikkingen aan te gaan, de leiding van
een procedure op zich te nemen en betalingen recht-
streeks aan de belanghebbende(n) te doen.

b De verzekeraar kan de verzekerde na strafrechtelijke veroordeling niet
verplichten tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.

c De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mon-
deling dan wel schriftelijk, zullen dienen tot de vaststelling van de
omvang van de schade en het recht op uitkering.



Artikel 8. Kosten en renten

Boven het in de polis voor de desbetreffende verzekering vermelde ver-
zekerde bedrag worden vergoed:
a de kosten ex artikel 283 Wetboek van Koophandel, die door een ver-

zekerde in redelijkheid zijn gemaakt ter voorkoming of vermindering van
een gedekte schade, echter tot ten hoogste het voor die schade, zo
deze gevallen zou zijn, geldende verzekerde bedrag per gebeurte- nis;

b de kosten van verweer, voor zover met toestemming van de verzeke-
raar gemaakt, in een tegen verzekerde door een benadeelde aanhan- gig
gemaakt proces, alsmede de proceskosten waartoe verzekerde
veroordeeld wordt;

c de kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen van de verzekeraar
wordt verleend, in een tegen verzekerde aanhangig gemaakte straf-
zaak;

d de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte deel van de
hoofdsom.

Artikel 9. Einde van de verzekering

De verzekering eindigt:

a per de contractsvervaldatum, indien door één der partijen aan de an- dere
partij uiterlijk drie maanden voor deze datum de verzekering aan-
getekend is opgezegd;

b per premievervaldatum nadat de verzekeraar de voorwaarden van
verzekering en/of premie conform artikel 5 sub a heeft aangepast en de
verzekeringsnemer binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft
geweigerd met de aanpassing akkoord te gaan. Dit alleen voor die tot de
polis behorende verzekeringen waarop de herziening van toepas- sing is.

c zodra de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het verzekerde en tevens de feitelijke macht erover verlie-
zen. De verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de verze-
keraar hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, kennis
te geven;

d indien de verzekeraar de verzekering schriftelijk beëindigt in geval van
schade, waartoe hij het recht heeft tot uiterlijk 30 dagen na afwikke- ling
van dat schadegeval, zulks met inachtname van een termijn van
30 dagen;

e indien de verzekeraar de verzekering beëindigt wegens wanbe-
taling;

f door schriftelijke opzegging door de verzekeraar, waartoe hij het recht
heeft, indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;

g door schriftelijke opzegging door de verzekeraar tegen de jaarlijkse
premievervaldag, mits daarbij een termijn van tenminste 30 dagen in
acht wordt genomen.

Het recht tot beëindiging van de verzekering als omschreven sub a, d, f en
g van dit artikel komt de verzekeraar niet toe indien het dekking A of C van
de ongevallenverzekering betreft.

Artikel 10. Terugbetaling van premie

Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van de
verzekeringsnemer, heeft de verzekeringsnemer recht op terugbe- taling van
de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is.

Artikel 11. Onderverzekering en andere verzekeringen

a Indien blijkt dat ten tijde van het ontstaan van een schade het verze-
kerde belang niet ten volle is verzekerd, is de verzekeraar slechts ge-
houden tot vergoeding van schade en kosten in evenredigheid van het
verzekerde bedrag tot de volle waarde.

b Indien blijkt dat ten tijde van het ontstaan van een schade het verze-
kerde belang tevens door één of meer elders gesloten verzekeringen is
gedekt en het gezamenlijke belang van alle verzekeringen de waar- de
van bedoeld belang overtreft, wordt het bij deze polis verzekerde bedrag
geacht te zijn verminderd naar evenredigheid van het geza- menlijke
belang van de verzekeringen en de waarde van het verzeker- de belang,
zonder dat vermindering of terugbetaling van premie plaatsvindt.

c Het in de voorgaande alinea bepaalde zal toepasselijk zijn, ook indien de
bedoelde verzekeringen bij verschillende polissen op verschillende dagen
zijn aangegaan, onverminderd het bij artikel 277 Wetboek van
Koophandel bepaalde, voor zover de verzekering of verzekeringen van
oudere datum dan deze polis zijn en geen bepalingen als die van de
vorige alinea bevatten.

d Indien de onder deze polis verzekerde voorwerpen tevens bij een
speciale polis zijn verzekerd tegen één of meer door eerstgenoemde

polis gedekte gevaren, dan zal de verzekeraar in geval van schade
slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade niet op de speciale po-
lis verhaalbaar is.

Artikel 12. Algemene uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten de schade:

a veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, op-
stand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Genoemde vormen van molest worden nader gedefinieerd in de tekst
welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2
november 1981 ter Griffie van de Arondissementsrechtsbank in Den
Haag is gedeponeerd;

b veroorzaakt door , optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernre-
acties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;

c die voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn han-
delen of nalaten;

d veroorzaakt door confiscatie, nationalisatie, inbeslagneming, vernie-
ling of beschadiging door of op last van enige overheidsinstantie.

Artikel 13. Vervaltermijn en geschillen

a Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding
vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk medegedeelde definitie-
ve beslissing van de verzekeraar tegen hem geen rechtsvordering is
ingesteld.

b Geschillen verband houdende met de onderhavige overeenkomst
worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter bin-
nen wiens rechtsgebied de verzekeraar is gevestigd.

Artikel 14. Persoonsregistratie

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en
de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-regelement van toepassing. Aanmelding van deze
registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 15 juni 1995
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter in-
zage bij National Academic.

Artikel 15. Risicodragers

Als risicodrager voor de National Academic Ziektekostenverzekering
treedt op:
OWM Menzis Zorgverzekeraar U.A.

Als risicodragers voor de W.A.Z.-polis van National Academic treedt op:
AXA Zorg N.V.

Als risicodrager voor de National Academic auto-, woonhuis,
inboedel-, aansprakelijkheids-, en doorlopende reisverzekering
treedt op: National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V.

Naast de hiervoor vermelde algemene voorwaarden zijn van
toepassing de specifieke verzekeringsvoorwaarden van de
individuele verzekeringen.
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