
Zurich: “Zürich” Versicherungs-
Gesellschaft, rechtspersoon naar
Zwitsers recht, gevestigd te
Zwitserland, CH 8002 Zürich,
Mythenquai 2.
In Nederland luidt de naam
Zurich Verzekeringen. Deze
handelt tevens onder de naam
Zurich Schade. Het adres van
Zurich Schade is Muzenstraat 31,
2511 VW Den Haag.

1 Algemene bepalingen
1.1 De overeenkomst
Deze verzekering is een 
overeenkomst tussen de in de polis
genoemde verzekeringnemer en
Zurich.
1.2 Grondslag van de 

verzekering
Het door de verzekeringnemer
ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier en overige 
verstrekte inlichtingen en gedane
verklaringen, in welke vorm ook,
vormen de grondslag van de 
verzekeringsovereenkomst en 
worden geacht daarmee één geheel
uit te maken.

2 Verzekerden
2.1 Verzekerden in 

gezinsverband
Verzekerden zijn:
a de verzekeringnemer;
b zijn/haar echtgeno(o)t(e);
c de met hem/haar in gezins-

verband samenwonenden 
personen; alsmede

d hun minderjarige kinderen, 
waaronder pleeg- en 
stiefkinderen;

e hun meerderjarige, ongehuwde 
kinderen, waaronder pleeg- en 
stiefkinderen die bij hen 
inwonen of ter vervulling van 

de militaire of burgerlijke 
dienstplicht uitwonend zijn;

f hun ongehuwde kinderen, 
waaronder pleeg- en stief-
kinderen die voor studie in of 
buiten Nederland uitwonend 
zijn;

g hun grootouders, ouders, 
schoonouders, ongehuwde 
bloed- en aanverwanten die bij 
hen inwonen;

h hun logés, voor zover hun 
aansprakelijkheid niet wordt 
gedekt door een andere 
verzekering;

i hun huispersoneel, voor zover 
hun aansprakelijkheid verband 
houdt met werkzaamheden ten 
behoeve van een verzekerde.

2.2 Alleenstaande 
verzekeringnemer

Indien verzekeringnemer is ver-
zekerd als alleenstaande worden als
verzekerden beschouwd:
a de verzekeringnemer;
b de logés, voor zover hun 

aansprakelijkheid niet wordt 
gedekt door een andere 
verzekering;

c het huispersoneel, voor zover 
hun aansprakelijkheid verband 
houdt met werkzaamheden ten 
behoeve van de verzekerde.

3 Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid
van de verzekerde als particulier.
De aansprakelijkheid verband 
houdende met het uitoefenen van
een (neven)-bedrijf of (neven)-
beroep, het verrichten van betaalde
handenarbeid, alsmede het ver-
vullen van de militaire of 
burgerlijke dienstplicht is niet
gedekt. 

Deze beperkingen van de 
hoedanigheid gelden niet voor:
a het huispersoneel als bedoeld in 

artikel 2;
b de onder artikel 2.1 d en e 

genoemde kinderen, indien zij 
tijdens vakantie of vrije tijd 
werkzaamheden voor anderen 
dan de verzekerden verrichten 
al dan niet tegen betaling.

c de verzekerden die onbetaald 
vrijwilligerswerk verrichten 
binnen Nederland.

d de in Nederland studerende 
kinderen indien zij 
voortvloeiende uit hun studie-
opdracht tijdens stageperiode 
als stagiaire werkzaamheden 
binnen Nederland voor anderen 
dan verzekerden verrichten al 
dan niet tegen betaling. 
De aansprakelijkheid van de 
kinderen is in deze gevallen 
slechts verzekerd voor zover 
hun aansprakelijkheid niet 
wordt gedekt door een andere 
verzekering. Aanspraken van de
werkgever of diens recht-
verkrijgenden of nagelaten 
betrekkingen zijn niet gedekt.

4 Omschrijving van de 
dekking

4.1 Aansprakelijkheid/schade
Verzekerd is de aansprakelijkheid
van de verzekerden in hun boven-
genoemde hoedanigheid voor 
schade veroorzaakt of ontstaan 
tijdens de verzekeringsduur, en wel
voor alle verzekerden te zamen tot
ten hoogste het in de polis
genoemde bedrag per gebeurtenis.
Overal waar in deze voorwaarden
wordt gesproken over schade wordt
hieronder verstaan: schade aan 
personen en schade aan zaken.
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• Onder schade aan personen 
wordt verstaan schade door 
letsel of aantasting van de 
gezondheid van personen, al 
dan niet de dood tengevolge 
hebbend, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade.

• Onder schade aan zaken wordt 
verstaan schade door 
beschadiging en/of vernietiging 
en/of verloren gaan van zaken 
van anderen dan de 
verzekerden, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende 
schade.

4.2 Onderlinge 
aansprakelijkheid 
verzekerden

De aansprakelijkheid van de 
hierboven genoemde verzekerden
ten opzichte van elkaar is uit-
sluitend medeverzekerd voor de
door de betrokken verzekerden
geleden schade aan personen en
voor zover deze verzekerden terzake
van het gebeurde geen aanspraken
uit anderen hoofde hebben.
De aansprakelijkheid van een 
verzekerde jegens huispersoneel
voor schade ten gevolge van
bedrijfsongevallen is ook ten aan-
zien van schade aan zaken 
meeverzekerd.
4.3 Proceskosten en wettelijke 

rente
Boven het verzekerd bedrag 
worden vergoed:
a de kosten van met goedvinden 

of op verlangen van Zurich 
gevoerde procedures en in haar 
opdracht verleende 
rechtsbijstand;

b de wettelijke rente over het 
door de verzekering gedekte 
gedeelte van de hoofdsom.

4.4 Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een
onder de verzekering gedekte 
schade het stellen van geldelijke
zekerheid verlangt ter waarborging
van de rechten van benadeelden,
zal Zurich deze zekerheid 

verstrekken tot ten hoogste 10%
van het verzekerd bedrag.
De verzekerden zijn verplicht
Zurich te machtigen over de 
zekerheid te beschikken zodra deze
wordt vrijgegeven en bovendien
alle medewerking te verlenen om
de terugbetaling te verkrijgen.

5 Uitsluitingen
5.1 Opzet
a Niet gedekt is de

aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade ver-
oorzaakt door en/of voort-
vloeiende uit zijn/haar
opzettelijk en tegen een persoon
of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten.

b Niet gedekt is de
aansprakelijkheid van een tot
een groep behorende verzekerde
voor schade veroorzaakt door
en/of voortvloeiende uit
opzettelijk en tegen een persoon
of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten van een of
meer tot de groep behorende
personen, ook in geval niet de
verzekerde zelf zodanig heeft
gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijke karakter van
dit wederrechtelijk handelen of
nalaten doet niet af dat de
verzekerde of, ingeval deze tot een
groep behoort, een of meer tot de
groep behorende personen zodanig
onder invloed van alcohol of andere
stoffen verkeert/verkeren, dat
deze/die niet in staat is/zijn
zijn/hun wil te bepalen.
c Niet gedekt is de

aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade ver-
oorzaakt door en/of voort-
vloeiende uit zijn/haar seksuele
of seksueel getinte gedragingen
van welke aard dan ook.

d Niet gedekt is de
aansprakelijkheid van een tot
een groep behorende verzekerde
voor schade veroorzaakt door

en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte
gedragingen van welke aard dan
ook van een of meer tot de
groep behorende personen, ook
ingeval niet de verzekerde zelf
zich zodanig heeft gedragen.

5.2 Opzicht
a Niet gedekt is de 

aansprakelijkheid voor schade
1 aan zaken die een verzekerde 

of iemand namens hem/haar 
onder zich heeft
• uit hoofde van een huur-,

huurkoop-, lease-, pacht-, 
pandovereenkomst of 
vruchtgebruik (waaronder 
het recht van gebruik en 
bewoning);

• uit hoofde van de 
uitoefening van een 
(neven)-bedrijf of (neven)- 
beroep, het verrichten van 
handenarbeid anders dan 
bij wijze van vrienden-
dienst, alsmede het ver-
vullen van de militaire of 
burgerlijke dienstplicht;

2 aan zaken, die een 
verzekerde onrechtmatig 
onder zich heeft;

3 aan motorrijtuigen, (sta-)
caravans, vouwwagens, 
motor- en zeilvaartuigen 
(waaronder zeilplanken) en 
luchtvaartuigen, die een 
verzekerde of iemand 
namens hem/haar onder 
zich heeft;

4 bestaande uit en/of als 
gevolg van verlies, diefstal of 
vermissing van geld, gelds-
waardige papieren, bank-, 
giro-, betaalpassen of credit-
cards, die een verzekerde of 
iemand namens hem/haar 
onder zich heeft.

b Overige gevallen van 
aansprakelijkheid voor schade 
aan zaken die een verzekerde 
onder zich heeft anders dan in 
de gevallen bedoeld onder 
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artikel a zijn verzekerd tot 2,5% 
van de op de polis vermelde 
verzekerde som met een 
maximum van € 22.689,–.
De verzekering van de 
aansprakelijkheid voor brand-
schade aan de gehuurde 
(vakantie)-woning, voor schade 
door een antenne en dergelijke 
aan het gehuurde pand, voor 
schade als passagier en 
voor schade aan het motor-
rijtuig in verband met 
joyriding, als vermeld in artikel
5.3, 5.4, 5.5 en 6.1 blijft 
onverminderd van kracht.
De beperkingen en 
uitsluitingen in artikel 5.2 sub a 
1 tot en met 4 gelden niet voor 
kinderen tot 14 jaar, tenzij een 
persoon van 14 jaar of ouder de 
zaak eveneens onder zich heeft.

5.3 Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt met of
door een motorrijtuig dat een 
verzekerde in eigendom heeft,
bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
Deze uitsluiting geldt evenwel niet
voor:
a de aansprakelijkheid van een 

verzekerde als passagier van een 
motorrijtuig; het bepaalde in de 
artikel 4.2 en 5.2 blijft echter 
onverkort van toepassing;

b de aansprakelijkheid van de 
verzekerden genoemd in 
artikel 2.1 a, b en c en 2.2 a 
voor schade veroorzaakt door 
huispersoneel met of door een 
motorrijtuig waarvan geen der 
andere verzekerden dan het 
huispersoneel houder of bezitter 
is;

c de aansprakelijkheid van de 
verzekerde voor schade door 
motorisch voortbewogen maai-
machines, kinderspeelgoed en 
dergelijke gebruiksvoorwerpen, 
mits zij een snelheid van tien 
kilometer per uur niet kunnen

overschrijden, alsmede van op
afstand bediende modelauto’s.

De onder artikel a,b en c 
omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid
wordt gedekt door een andere 
verzekering.
d de aansprakelijkheid van een 

verzekerde voor schade 
veroorzaakt tijdens joyriding 
met een motorrijtuig, mits de 
veroorzaker jonger is dan 
achttien jaar. Onder joyriding 
wordt verstaan elk weder-
rechtelijk gebruik van een 
motorrijtuig, zonder de 
bedoeling te hebben zich dit 
motorrijtuig toe te eigenen.

Ingeval van joyriding zonder
geweldpleging geldt deze dekking
niet, indien voor het motorrijtuig
een aansprakelijkheidsverzekering
is gesloten.
Tot een maximum bedrag van 
€ 15.882,– per gebeurtenis is, in
geval van joyriding eveneens
gedekt, de aansprakelijkheid van
een verzekerde – niet zijnde een
minderjarige logé – voor schade
aan het motorrijtuig zelf, tenzij één
der onder deze polis verzekerde
personen eigenaar, houder of
gemachtigd gebruiker van dit
motorrijtuig is, dan wel het motor-
rijtuig werd gebruikt met 
toestemming van de eigenaar, 
houder of gemachtigd gebruiker. 
Niet gedekt blijft de 
aansprakelijkheid ingeval van 
diefstal of verduistering van het
motorrijtuig.
5.4 Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt met of
door een vaartuig; deze uitsluiting
geldt evenwel niet voor;
a de aansprakelijkheid voor 

schade veroorzaakt met of door 
roeiboten, kano’s, zeilplanken, 
zeilboten met een zeil-
oppervlakte van ten hoogste 
zestien m2 en op afstand 

bediende modelboten, tenzij 
deze boten zijn uitgerust met 
een (buitenboord)-motor met 
een vermogen van meer dan 
drie kW (ongeveer vier pk);

b de aansprakelijkheid van een 
verzekerde als passagier van een 
vaartuig; het bepaalde in de 
artikel 4.2. en 5.2 blijft echter 
onverkort van toepassing.

De onder artikel a en b 
omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid
wordt gedekt door een andere 
verzekering.
5.5 Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt met of
door een luchtvaartuig, een model-
vliegtuig, een zeilvliegtuig, een
doelvliegtuig, een valscherm-
zweeftoestel, een kabelvlieger, een
luchtschip, een modelraket 
alsmede een ballon met een 
diameter van meer dan één meter
in geheel gevulde toestand. Deze
uitsluiting geldt evenwel niet voor: 
a de aansprakelijkheid voor 

schade veroorzaakt met of door 
modelvliegtuigen, waarvan het 
gewicht ten hoogste twintig 
kilogram bedraagt;

b de aansprakelijkheid van een 
verzekerde als passagier van een 
luchtvaartuig; het bepaalde in 
artikel 4.2 en 5.2 blijft echter 
onverkort van toepassing.

c de aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt met of door 
een kabelvlieger (maximaal 
1,5m2), tijdens parachute-
springen, parasailing, hang-
gliding en sky-diving.

De onder artikel a, b en c 
omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid
wordt gedekt door een andere 
verzekering.
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5.6 Molest en 
atoomkernreacties

Niet gedekt is de aansprakelijkheid
voor schade
a veroorzaakt door of ontstaan 

uit gewapend conflict, burger-
oorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, oproer en muiterij; 
de zes genoemde vormen van 
molest, alsmede de definities 
daarvan vormen een onderdeel 
van de tekst die door het 
Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 
2 november 1981 ter griffie van 
de arrondissementsrechtbank in 
Den Haag is gedeponeerd;

b veroorzaakt door, opgetreden 
bij of voortgevloeid uit 
atoomkernreacties onverschillig 
hoe deze zijn ontstaan.

5.7 Woonplaats niet langer in 
Nederland

Niet gedekt is de aansprakelijkheid
van een verzekerde, die zijn/haar
woonplaats niet langer in
Nederland heeft, met dien 
verstande dat dan de verzekering
voor hem/haar eindigt dertig dagen
na vertrek.
De dekking als vermeld in artikel
2.1, terzake van de ongehuwde 
kinderen die voor studie
uitwonend zijn, blijft 
onverminderd van kracht.
5.8 Wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt in verband
met het bezit en/of het gebruik van
wapens als bedoeld in de Wet
Wapens en Munitie, waarvoor 
verzekerde geen vergunning heeft.
De aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt in verband met het
bezit en/of het gebruik van vuur-
wapens tijdens de jacht is uit-
sluitend gedekt voor zover 
nadrukkelijk meeverzekerd.

6 Bijzondere risico’s
6.1 Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende
zaken is verzekerd:
a de aansprakelijkheid van de 

verzekeringnemer of een van de 
inwonende verzekerden
• als bezitter van het door 

hem/haar bewoonde 
pand/woonboot, met de 
daarbij behorende 
bebouwingen, ook indien 
een deel daarvan wordt 
verhuurd;

• als bezitter van een 
woning/woonboot, die 
hetzij door de bezitter niet 
meer wordt bewoond, doch 
die hij/zij nog wel in bezit 
heeft, hetzij reeds in bezit 
werd verkregen, doch door 
hem/haar nog niet wordt 
bewoond;

• als bezitter van een in 
Europa gelegen tweede 
woning, recreatiewoning/
woonboot, stacaravan of 
huisje op een volkstuin-
complex, mits deze niet 
uitsluitend dienen tot ver-
huur aan derden.

b de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade door 
waterschade als gevolg van een 
plotselinge onzekere 
gebeurtenis, alsmede brand-
schade aan de door verzekerde 
voor vakantiedoeleinden 
gehuurde vakantiewoning in 
Europa en de daartoe 
behorende inboedel.

c tot een maximum van 
€ 113.445,– per gebeurtenis de 
aansprakelijkheid van de 
verzekeringnemer of één van de 
inwonende verzekerden niet 
zijnde een minderjarige logé – 
voor schade, veroorzaakt door
brand aan het door hem/haar 
binnen Nederland permanent 
bewoonde gehuurde pand.

d de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade, 
veroorzaakt door een antenne, 
vlaggenstok, zonweringen, 
voorzetramen en soortgelijke 
aan de buitengevel bevestigde 
accessoires; ook voor schade
veroorzaakt aan het door hem/ 
haar gehuurde en bewoonde 
pand.

e De aansprakelijkheid voor 
schade door de voor eigen 
bewoning bestemde woning in 
aanbouw.

Overige gevallen van 
aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, waaronder 
aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, in aanbouw of
exploitatie, zijn niet gedekt.
De uitsluiting, genoemd in artikel
5.2, vindt ten aanzien van het 
hierboven in artikel b, c en d
bepaalde geen toepassing.
6.2 Schade aan zaken van 

bezoekers van de 
verzekerden

Onverminderd het overigens in
deze polis bepaalde is tot een 
maximumbedrag van € 907,– per
gebeurtenis onder deze verzekering
tevens begrepen, schade aan 
zaken medegebracht door 
bezoekers van een verzekerde, ont-
staan tijdens een bezoek aan een
verzekerde door een plotselinge 
gewelddadige inwerking van 
buitenaf, indien de verzekerde
daarvoor niet aansprakelijk is.
Als bezoekers worden uitsluitend
aangemerkt personen die zich met 
toestemming van een verzekerde
binnen diens verzekerde 
hoedanigheid, in de door een 
verzekerde bewoonde kamers,
woningen of gebouwen (inclusief
erven) bevinden.
Niet als bezoekers worden aan-
gemerkt personen die zich beroeps-
halve daar bevinden, alsmede
huurders of onderhuurders van
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kamers, woningen of gebouwen
van een verzekerde.
Niet als zaken in de zin van deze
dekking worden beschouwd
motorrijtuigen en rijwielen.
6.3 Schade aan bewaarnemer 

van dieren van de 
verzekerden

Onder deze verzekering is tevens
medeverzekerd schade door een
huisdier van een verzekerde, toe-
gebracht aan een ander dan een
verzekerde aan wie het tijdelijk is
toevertrouwd en die tijdelijk met
het toezicht op het dier is belast,
één en ander voor zover dit 
toezicht niet beroepsmatig
geschiedt.
6.4 Vriendendiensten
1
Indien een verzekerde aan anderen
dan verzekerden schade aan zaken 
veroorzaakt waarvoor hij/zij niet
aansprakelijk is omdat de 
verzekerde, geheel belangeloos, een
vriendendienst verricht en deze
handeling hem/haar niet kan 
worden toegerekend, zal Zurich
niettemin tot schadevergoeding
overgaan tot een maximum bedrag
van € 1.134,– per gebeurtenis.
Als norm voor de schaderegeling
wordt het burgelijk recht 
gehanteerd.
2
Geen schadevergoeding zal worden
verleend indien:
a de benadeelde aanspraken heeft 

op uitkering uit andere hoofde;
b de vorderende partij een ander 

is dan een rechtstreeks bij de 
gebeurtenis betrokken 
benadeelde, natuurlijke persoon 
of diens nagelaten betrekkingen;

c de schade mede een gevolg is 
van een omstandigheid die aan 
de benadeelde kan worden 
toegerekend.

3
De overige bepalingen en 
uitsluitingen genoemd in deze polis
blijven onverminderd van kracht.

7 Aanmelding van schade en 
verplichting bij schade

7.1
Zodra een verzekerde kennis draagt
van een gebeurtenis die voor
Zurich tot een verplichting tot 
uitkering kan leiden, is hij 
verplicht Zurich:
• zo spoedig mogelijk die 

gebeurtenis te melden;
• zo spoedig mogelijk alle 

gegevens te verstrekken en 
stukken door te zenden;

• zijn volle medewerking te ver-
lenen en alles na te laten wat de 
belangen van Zurich zou 
kunnen schaden;

• desverlangd een schriftelijke en 
ondertekende verklaring over te 
leggen omtrent de oorzaak, toe-
dracht en omvang van de 
schade.

De door de verzekerde verstrekte,
c.q. te verstrekken mondelinge of
schriftelijke opgaven zullen dienen
tot vaststelling van de omvang van
de schade en het recht op 
uitkering.
7.2
De verzekering geeft geen dekking
indien de verzekerde;
• bij schade opzettelijk onjuiste 

gegevens verstrekt;
• één van de in dit artikel 

genoemde verplichtingen niet is 
nagekomen en de belangen van 
Zurich daardoor zijn geschaad.

7.3
Deze verzekering verleent geen
dekking wanneer de verzekerde
zonder toestemming van Zurich
tegen hem ingestelde schade-
vorderingen heeft erkend, 
afgewezen, of door betaling heeft
afgedaan, voorschotten heeft ver-
strekt, onderhandelingen met 
derden over de schade heeft
gevoerd of gerechtelijke stappen
heeft getroffen/doen treffen.
7.4
In elk geval vervalt voor de 
verzekerde het recht een beroep op

de polis te doen, indien de 
aanmelding niet plaatsvindt 
binnen vijf jaar na de gebeurtenis
waaruit de verzekerde 
redelijkerwijs had moeten 
concluderen dat hij mogelijk een
beroep op de verzekering zou 
moeten doen.

8 Regeling van schade
8.1
Zurich belast zich met de regeling
en de vaststelling van de schade.
Zij heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen en 
met hen schikkingen te treffen. Zij
zal daarbij de belangen van de 
verzekerde in het oog houden.
Bestaat de vergoeding van schade
uit periodieke uitkeringen en is de
waarde daarvan, met inachtneming
van andere uitkeringen, hoger dan
het verzekerde bedrag, dan wordt
de duur of de hoogte van die 
uitkeringen, naar keuze van de 
verzekerde, naar evenredigheid 
verminderd.
8.2 Vervaltermijn
Heeft Zurich ten aanzien van een
vordering van een rechthebbende
uit de polis een definitief 
standpunt ingenomen, hetzij door
het afwijzen van de vordering, 
hetzij door een (aanbod van) 
betaling bij wijze van finale 
afdoening, dan vervalt na één jaar,
te rekenen vanaf de dag, waarop de
rechthebbende of zijn gemachtigde
van dit standpunt kennis kreeg,
ieder recht jegens Zurich terzake
van het schadegeval waarop de 
vordering was gegrond.

9 Premiebetaling
9.1 Premiebetaling in het 

algemeen
De verzekeringnemer dient de 
premie, de kosten en de assurantie-
belasting vooruit te betalen, 
uiterlijk op de dertigste dag nadat
zij verschuldigd worden.
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9.2 Wanbetaling
Indien de verzekeringnemer het
verschuldigde niet tijdig betaalt of
weigert te betalen, wordt er geen
dekking verleend ten aanzien van
daarna plaatsvindende 
gebeurtenissen. Een ingebreke-
stelling door Zurich is daarvoor
niet vereist.
De verzekeringnemer dient het 
verschuldigde bedrag alsnog te
betalen, vermeerderd met rente en
alle kosten die Zurich moet maken
om betaling te verkrijgen.
Onder deze kosten worden 
begrepen, zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke kosten,
welke laatste te stellen zijn op 15%
van de hoofdsom met een 
minimum van € 22,–. Tevens is
vanaf de dertigste dag, als hiervoor
vermeld, rente verschuldigd, gelijk
aan het percentage wettelijke rente.
De dekking begint weer na de dag
waarop het verschuldigde door
Zurich is ontvangen.

Premieterugbetaling
Bij tussentijdse beëindiging van de
verzekering heeft verzekeringnemer
recht op terugbetaling van de 
premie over het tijdvak, dat de 
verzekering niet meer van kracht is,
onder aftrek van 25% 
administratiekosten met een 
minimum van € 22,–, echter 
maximaal het restitutiebedrag.
Administratiekosten worden niet
berekend, indien Zurich 
overeenkomstig artikel 11.2 a of
11.2 b de polis opzegt.

10 Wijziging van premie 
en/of voorwaarden

Zurich heeft het recht de premie
en/of voorwaarden van bepaalde
groepen verzekeringen en bloc te
wijzigen. Behoort deze verzekering
tot die groep, dan is Zurich 
gerechtigd de premie en/of 
voorwaarden van deze verzekering
overeenkomstig die wijziging aan
te passen, en wel op een door haar

te bepalen datum. De verzekering-
nemer wordt van de wijziging in
kennis gesteld, eventueel op de
premienota en wordt geacht 
hiermede te hebben ingestemd,
tenzij hij binnen dertig dagen na
ontvangst van de mededeling
schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. De verzekeringnemer mag
de wijziging slechts weigeren,
indien deze leidt tot:
• een verhoging van de premie of
• een beperking van de dekking.
Doet hij dit, dan eindigt de 
verzekering per de hierboven
genoemde wijzigingsdatum.

11 Duur en einde van de 
verzekering

11.1 Duur van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor
de in de polis vermelde 
contractduur.
Indien de verzekering niet drie
maanden voor de afloop van deze
periode schriftelijk is opgezegd of
deze opzegging vóór de daarin 
aangekondigde datum van 
beëindiging schriftelijk wordt her-
roepen, wordt de verzekering
geacht stilzwijgend telkens voor
eenzelfde termijn en onder 
dezelfde voorwaarden, als waarvoor
zij is aangegaan, te zijn verlengd.
11.2 Einde van de verzekering
Onverminderd de overige in deze
polis omschreven gevallen van
beëindiging eindigt de verzekering:
• op de contractvervaldatum, 

indien de verzekeringnemer 
schriftelijk uiterlijk drie
maanden voor deze datum aan 
Zurich de verzekering heeft 
opgezegd;

• op de premievervaldatum, 
indien Zurich uiterlijk drie
maanden voor deze datum de 
verzekering schriftelijk heeft 
opgezegd;

• indien de verzekeringnemer 
weigert de wijziging van premie 
en/of voorwaarden te 

accepteren die Zurich op grond 
van artikel 10 kan verlangen;

• dertig dagen nadat verzekering-
nemer zich metterwoon buiten 
Nederland vestigt;

• door schriftelijke opzegging:
a door de verzekeringnemer of 

Zurich na aanmelding van 
een schade en tot uiterlijk 
dertig dagen nadat Zurich 
uitkering heeft verleend dan 
wel heeft afgewezen;

b door Zurich, indien de 
verzekerde bij een beroep op 
de polis met opzet een 
onjuiste voorstelling van 
zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in de in 
artikel a en b genoemde 
gevallen op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum. Zurich zal in deze 
gevallen een opzeggingstermijn 
van ten minste veertien dagen 
in acht nemen.

12 Adres
Onder adres wordt verstaan de
laatste bij Zurich bekende woon-
of verblijfplaats van verzekering-
nemer. Onder woon- of verblijf-
plaats wordt verstaan de gemeente,
alsmede straat en huisnummer
waar de huishouding van
verzekeringnemer daadwerkelijk is
gevestigd.
Verzekeringnemer dient elke 
verandering van adres zo spoedig
mogelijk op te geven.
Mededelingen, waaronder 
begrepen opzeggingen, door 
Zurich gedaan aan het laatste
Zurich bekende adres van 
verzekeringnemer of aan het adres
van de tussenpersoon via wiens
bemiddeling deze verzekering
loopt, worden geacht te zijn
gedaan aan verzekeringnemer.
Zurich is ten opzichte van de 
verzekeringnemer volledig 
gekweten met betrekking tot 
schadebetalingen, doorbetaling van
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verhaalde bedragen en restituties
van premie aan de genoemde 
tussenpersoon. Alle mededelingen
van verzekeringnemer aan Zurich
moeten worden gericht aan het
adres van de vestiging in
Den Haag.
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Zurich: “Zürich” Versicherungs-
Gesellschaft, rechtspersoon naar
Zwitsers recht, gevestigd te
Zwitserland, CH 8002 Zürich,
Mythenquai 2.
In Nederland luidt de naam
Zurich Verzekeringen. Deze
handelt tevens onder de naam
Zurich Schade. Het adres van
Zurich Schade is Muzenstraat 31,
2511 VW Den Haag.

1 Algemene bepalingen
1.1 De overeenkomst
Deze verzekering is een 
overeenkomst tussen de in de polis
genoemde verzekeringnemer en
Zurich Verzekeringen, gevestigd in
Leidschendam hierna te noemen
Zurich.
1.2 Grondslag van de 

verzekering
Het door de verzekeringnemer
ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier en overige 
verstrekte inlichtingen en gedane
verklaringen, in welke vorm ook,
vormen de grondslag van de 
verzekeringsovereenkomst en 
worden geacht daarmee één geheel
uit te maken.

2 Begripsomschrijving
A De verzekerden
1 de verzekeringnemer;
2 de bij hem/haar inwonende 

echtgenote/echtgenoot 
respectievelijk diegene die met 
de verzekeringnemer in een met 
de huwelijkse staat vergelijkbaar 
gezinsverband samenwoont;

3 zijn/haar ongehuwde 
inwonende kinderen.

B Ongeval
a onder ongeval wordt verstaan 

een toevallig plotselinge, 

onvrijwillige, gewelddadige en 
van buitenaf op het lichaam 
van verzekerde inwerkende 
gebeurtenis waardoor dood of 
geneeskundig vast te stellen
lichamelijk letsel ontstaat;

b mede wordt onder ongeval 
verstaan:
1 verstuiking, verrekking, 

ontwrichting of 
verscheuring van spier- of 
peesweefsels;

2 acute vergiftiging door het 
plotseling onvrijwillig binnen-
krijgen van gassen, dampen,
vaste of vloeibare stoffen;

3 het van buitenaf onvrijwillig 
in het spijsverteringskanaal, 
de luchtwegen, de ogen of 
de gehoororganen geraken 
van stoffen of voorwerpen, 
waardoor inwendig letsel 
wordt toegebracht;

4 infectie en bloedvergiftiging 
ten gevolge van een door 
een ongeval in de zin van 
deze polis ontstaan letsel;

5 besmetting door ziekte-
kiemen door onvrijwillig 
vallen in water of enig 
andere stof;

6 verdrinking, verstikking, 
bevriezing en zonnesteek;

7 zonnebrand, uitputting, 
verhongering, verdorsting, 
ontstaan als gevolg van 
onvrijwillig geïsoleerd raken, 
zoals door schipbreuk, 
noodlanding, instorting of 
een natuurramp;

8 complicaties en verergering 
als gevolg van een eerste 
hulpbehandeling of van een 
door een ongeval 
noodzakelijk geworden 
medische behandeling.

C
Niet als ongeval of ongevalsgevolg
zullen worden beschouwd:
ingewandsbreuken (hernia) en 
uitstulping van een tussen-
wervelschijf (hernia nuclei pulposi)

3 Omvang van de dekking
A
De verzekering dekt zowel 
ongevallen in als buiten beroep
ontstaan, doch is uitdrukkelijk niet
van kracht voor ongevallen ont-
staan bij het verrichten van
beroepswerkzaamheden onder-
gronds, met houtbewerkings-
machines, met explosieven, als 
vliegend luchtvaartpersoneel, bij
beroepsmatige sportbeoefening of
bij de uitoefening van het beroep
van acrobaat, boomrooier, 
classificeerder, dak- en/of leidekker,
duiker, glazenwasser, heier, hoef-
smid, loonslager, schoorsteenveger,
sloper of zeevarende.
B
De op de polis vermelde bedragen
gelden per ongeval per gezin. Dit
houdt in, dat per verzekerde 
nimmer meer wordt uitgekeerd
dan het voor overlijden of voor
blijvende invaliditeit verzekerde
bedrag, gedeeld door het aantal
verzekerden (volgens artikel 2A)
ten tijde van het ongeval. Per 
persoon zal nimmer meer dan 50%
van het in totaal verzekerde bedrag
per rubriek worden uitgekeerd. Per
kind zal bij overlijden nimmer
meer dan € 1.361,– worden 
uitbetaald.
C
De verzekering strekt zich uit tot
de gehele wereld.
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4 Uitsluitingen
Van de verzekering zijn uitgesloten
ongevallen die verzekerde zijn 
overkomen:
1 door opzet van hemzelf of 

begunstigde(n);
2 bij een waagstuk, waardoor het 

leven of het lichaam bewust 
roekeloos in gevaar wordt 
gebracht, tenzij dit 
noodzakelijk is ter vervulling 
van een niet in deze polis uit-
gesloten beroep, ter redding van 
mens, dier of goed, of ter 
rechtmatige verdediging van 
zichzelf of van anderen;

3 bij het plegen van, of deel-
nemen aan, misdrijven of bij de 
poging daartoe;

4 door ziekte of gebrekkigheid of 
een abnormale lichamelijke of 
geestelijke toestand, tenzij deze 
omstandigheden een gevolg zijn 
van een ongeval waarvoor 
Zurich krachtens deze 
verzekering uitkering ver-
schuldigd is of was;

5 bij berg- en gletsjertochten, 
tenzij op gebaande wegen of op 
een terrein zonder wegen dat 
ook voor ongeoefenden 
gemakkelijk begaanbaar is;

6 door gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, 
binnenlandse onlusten, oproer 
en muiterij, tenzij verzekerde of 
zijn rechtverkrijgende bewijzen, 
dat hij niet actief heeft deel-
genomen aan, of betrokken is 
bij, deze gebeurtenissen.

De zes genoemde vormen van
molest, alsmede de definities van
molest, vormen een onderdeel van
de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 
2 november 1981 ter griffie van de
arrondissementsrechtbank in 
Den Haag is gedeponeerd;
7 als gevolg van, of optreden bij, 

atoomkernreacties, tenzij toe-
gepast bij een voor hem door 
een ongeval noodzakelijk 

geworden behandeling, verricht 
door of op voorschrift van een 
arts:

8 tijdens kennelijke staat van 
dronkenschap, waaronder 
onder meer wordt verstaan 
indien het alcoholpromillage in 
bloed en/of urine gemeten 
1,5 0/00 of meer bedraagt, 
tenzij verzekerde of begunstigde 
bewijst, dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen het 
ongeval en de dronkenschap;

9 door het vrijwillig gebruiken 
van genees-, bedwelmende-, 
opwekkende- of verdovende 
middelen, tenzij deze middelen 
gebruikt zijn op medisch 
voorschrift en de op deze 
middelen van toepassing zijnde 
voorschriften zijn opgevolgd;

10 als bestuurder van een motor-
rijwiel van meer dan 50 cc;

11 tijdens voorbereiding op en 
deelneming aan boks-
wedstrijden en snelheids-
wedstrijden met motorboot of 
motorrijtuig, tijdens bobsleeën, 
skeletonrijden, skispringen en 
bij het beoefenen van enige 
sport, anders dan als amateur;

12 door of tengevolge van 
luchtvaart, anders dan:
a tijdens reizen als rechtmatig 

passagier in een voor 
passagiersvervoer ingericht
motorvliegtuig;

b tijdens zweefvliegen als 
amateurzweefvlieger, mits in 
het bezit van een geldig 
zweefvliegbrevet;

c als rechtmatig passagier van 
een zweefvliegtuig, mits dat 
wordt bestuurd door een 
piloot, in het bezit van een 
geldig zweefvliegbrevet.

Van de verzekering zijn uit-
gesloten, ongevallen die 
verzekerde zijn overkomen bij 
het parachutespringen, bij 
parasailing, hang-gliding en
sky-diving.

5 Uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van 
verzekerde tengevolge van een
ongeval in de zin van deze 
verzekering keert Zurich de op het
moment van het ongeval door 
overlijden verzekerde som uit. Op
deze uitkering worden in 
mindering gebracht alle bedragen,
die krachtens deze verzekering 
terzake van hetzelfde ongeval
wegens blijvende invaliditeit zijn
uitgekeerd.

6 Uitkering bij blijvende 
invaliditeit

In geval van blijvende invaliditeit
van verzekerde tengevolge van een
ongeval in de zin van deze 
verzekering zal de mate van 
blijvende invaliditeit medisch 
worden bepaald, doch uiterlijk
twee jaar na de dag van het 
ongeval.
De maatschappij is in geval van
invaliditeit eerst tot uitkering ver-
plicht, indien de totale 
invaliditeitsgraad, tengevolge van
één ongeval 25% of meer is.
a Uitgaande van de verzekerde 

som op het moment van het 
ongeval zullen met 
inachtneming van het hiervoor 
bepaalde, in de hieronder 
genoemde gevallen de daarbij 
vermelde percentages worden 
gehanteerd:
ongeneeslijke algehele 
verstandsverbijstering 100%
algehele organische 
verlamming 100%
algeheel verlies van:
het gezichtsvermogen 
van beide ogen 100%
het gezichtsvermogen 
van één oog 30%
en indien Zurich voor 
het gezichtsvermogen 
van één oog een volledige 
uitkering heeft verleend, 
voor het gezichtsvermogen 
van het andere oog 70%
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het gehoor van beide 
oren 60%
het gehoor van één 
oor 25%
en indien Zurich voor het 
gehoor van één oor een 
volledige uitkering heeft 
verleend, voor het gehoor 
van het andere oor 35%
één oorschelp 3%
de uitwendige neus 10%
de reuk 10%
de tong, inclusief smaak 50%
de smaak 10%
één nier 20%
de milt 5%
bij geheel verlies of 
functieverlies van:
de arm, inclusief hand, 
tot in het schouder-
gewricht 75%
de onderarm, inclusief 
hand, tot in het elleboog-
gewricht 70%
de hand tot in het 
polsgewricht 65%
de duim 25%
de wijsvinger 15%
een andere vinger 10% 
het been, inclusief voet, 
tot in het heupgewricht 70%
het onderbeen, inclusief 
voet, tot in het knie-
gewricht 65%
de voet tot in het enkel-
gewricht 55%
de grote teen 10%
iedere andere teen 4%

b Van de hierboven genoemde 
percentages zal – met 
uitzondering van die voor de 
reuk en/of de smaak, waarbij 
slechts uitkering plaatsvindt bij 
algeheel verlies – bij gedeeltelijk 
verlies, of gedeeltelijk functie-
verlies een evenredig deel 
worden uitgekeerd, met 
inachtneming van het 
hierboven bepaalde.

c Bij blijvende invaliditeit van 
verschillende vingers van 
dezelfde hand wordt nimmer 

meer uitgekeerd dan bij geheel 
verlies of functieverlies van deze 
hand.

d In alle niet genoemde gevallen 
van blijvende invaliditeit wordt 
het uitkeringspercentage vast-
gesteld, evenredig aan de mate 
van hun belangrijkheid tot die 
van de in artikel 6 a vermelde
gevallen, zonder rekening te 
houden met het beroep van 
verzekerde.

e Indien medisch kan worden 
vastgesteld, dat een ongeval 
blijvende invaliditeit ten 
gevolge zou hebben gehad, zal 
bij overlijden binnen twee jaar, 
anders dan als rechtstreeks 
gevolg van dit ongeval, recht op 
uitkering bestaan. Het 
uitkeringspercentage wordt in 
een dergelijk geval gesteld op 
het percentage, dat op grond 
van de in het bezit van de 
maatschappij zijnde medische 
rapporten vermoedelijk 
definitief zou zijn vastgesteld, 
indien verzekerde niet zou zijn 
overleden.

f Terzake van één of meer 
ongevallen tijdens de duur van 
de verzekering zal de totale 
graad van blijvende invaliditeit 
per verzekerde voor alle 
ongevallen te zamen nimmer 
meer bedragen dan 100%.

g Is, nadat 1 jaar na het ongeval is 
verlopen, nog geen blijvende 
invaliditeit vastgesteld, dan ver-
goedt Zurich over het bedrag, 
dat wegens blijvende invaliditeit 
zal worden uitgekeerd de 
wettelijke rente, die tegelijk met 
de uitkering wordt verstrekt. 
Bij de berekening van de rente 
zal worden uitgegaan van het 
percentage wettelijke rente, dat 
op de 366e dag na het ongeval 
van toepassing was.

7 Begunstiging
De begunstigde(n) is/zijn, tenzij
anders overeengekomen:
a in geval van overlijden:

de erfgenamen van verzekerde;
b in geval van blijvende 

invaliditeit:
de verzekeringnemer.

Indien de nalatenschap van 
verzekerde overeenkomstig de wet
aan de staat vervalt, wordt geen 
uitkering krachtens deze 
verzekering gedaan.

8 Bestaande invaliditeit of 
ziekelijke toestand

Indien de gevolgen van het ongeval
vergroot zijn door ziekte, 
gebrekkigheid of een abnormale
lichaams- of geestesgesteldheid van
de verzekerde, dan wordt voor de
vaststelling van de uitkeringen uit-
gegaan van de gevolgen, die het
ongeval gehad zou hebben, indien
de verzekerde geheel valide en
gezond geweest zou zijn.
Indien de genoemde 
omstandigheden van de verzekerde
het gevolg zijn van een ander 
ongeval, waarvoor Zurich 
krachtens deze verzekering een 
uitkering heeft moeten doen of
nog zal moeten doen, dan blijven
deze omstandigheden buiten
beschouwing.
Voor zover een bestaande ziekelijke
toestand door een ongeval is ver-
ergerd, wordt hiervoor door Zurich
geen uitkering verleend. Indien de
verzekerde reeds vóór het ongeval
gedeeltelijk invalide was en er recht
bestaat op uitkering 
overeenkomstig artikel 6, dan
wordt slechts het verschil uit-
gekeerd tussen de mate van 
invaliditeit van vóór en ná het
ongeval, waarbij ook de mate van
invaliditeit van vóór het ongeval op
dezelfde wijze overeenkomstig 
artikel 6 wordt vastgesteld.
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9 Verplichtingen na ongeval
De verzekerde is verplicht – op
straffe van verlies van zijn rechten
uit de polis –:
A Zurich zo spoedig mogelijk 

maar uiterlijk binnen drie
maanden, kennis te geven van 
een ongeval, waaruit een recht 
op uitkering wegens blijvende 
invaliditeit zou kunnen ont-
staan. Indien de aangifte later 
wordt gedaan, dan kan 
desalniettemin recht op 
uitkering ontstaan, mits ten 
genoege van Zurich wordt 
aangetoond:
• dat de invaliditeit het 

uitsluitend gevolg is van een 
ongeval;

• dat de gevolgen van het 
ongeval niet door ziekte, 
gebrekkigheid of een 
abnormale lichaams- of 
geestesgesteldheid zijn 
vergroot;

• dat verzekerde in alle 
opzichten de voorschriften 
van de behandelende arts 
heeft opgevolgd.

Elk recht op uitkering vervalt 
evenwel, indien de aangifte 
later geschiedt dan vijf jaar na 
het plaatsvinden van het 
ongeval;

B indien de verzekerde overlijdt, 
is het bovenstaande van 
overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat ieder 
recht vervalt indien de 
begunstigde niet ten minste 
48 uur vóór de begrafenis of 
crematie aan Zurich van het 
overlijden heeft kennis gegeven. 
De begunstigden zijn op straffe 
van verlies van hun rechten uit 
de polis verplicht 
onvoorwaardelijk sectie, 
zonodig na opgraving, toe te 
staan;

C 1 zich direct onder 
behandeling van een arts te 
stellen en al het mogelijke te 

doen om zijn herstel te 
bevorderen;

2 zich desgevraagd op kosten 
van Zurich door een 
vanwege Zurich aangewezen 
arts te laten onderzoeken, 
ter plaatse waar hij/zij dit 
onderzoek wenst in te 
stellen en aan hem/haar alle 
gewenste inlichtingen te 
verstrekken;

3 zich desgevraagd op kosten 
van Zurich voor een 
onderzoek te laten opnemen 
in een door Zurich aan te 
wijzen ziekenhuis of andere 
medische inrichting;

4 Zurich te machtigen bij 
derden inlichtingen in te 
winnen;

5 alle door Zurich nodig 
geoordeelde gegevens te ver-
strekken of te doen ver-
strekken aan Zurich of door 
haar aangewezen 
deskundigen en geen feiten 
of omstandigheden te ver-
zwijgen, die voor de 
vaststelling van de mate van 
blijvende invaliditeit van 
belang zijn;

6 Zurich terstond op de 
hoogte te stellen van zijn 
geheel of gedeeltelijk herstel;

7 tijdig overleg te plegen met 
Zurich bij vertrek naar een 
ander verpleegadres of naar 
het buitenland;

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

De door de verzekerde 
verstrekte, c.q. te verstrekken 
mondelinge of schriftelijke 
opgaven, zullen dienen tot 
vaststelling van de omvang van 
de schade en het recht op 
uitkering.
Elk recht op schadevergoeding 
vervalt, indien de verzekerde bij 

schade opzettelijk onjuiste 
gegevens verstrekt.
De verzekeringnemer is 
gehouden de in artikel A en B, 
alsmede artikel C 5 tot en met 8 
van dit artikel genoemde 
verplichtingen na te komen, 
indien en voor zover de 
verzekerde daaraan niet heeft 
voldaan of heeft kunnen 
voldoen.

10 Premiebetaling
A Premiebetaling in het 

algemeen
De verzekeringnemer dient de 
premie en de kosten vooruit te
betalen, uiterlijk op de dertigste
dag nadat zij verschuldigd worden.
B Wanbetaling
Indien de verzekeringnemer het
verschuldigde niet tijdig betaalt of
weigert te betalen, wordt geen 
dekking verleend ten aanzien van
daarna plaatsvindende 
gebeurtenissen. Een ingebreke-
stelling door Zurich is daarvoor
niet vereist. De verzekeringnemer
dient het verschuldigde bedrag 
alsnog te betalen, vermeerderd met
rente en alle kosten die Zurich
moet maken om betaling te 
verkrijgen.
Onder deze kosten worden 
begrepen, zowel de gerechtelijke,
als de buitengerechtelijke kosten,
welke laatste te stellen zijn op 15%
van de hoofdsom met een 
minimum van € 22,–. Tevens is
vanaf de dertigste dag, als hiervoor
vermeld, rente verschuldigd, gelijk
aan het percentage wettelijke rente.
De dekking begint weer na de dag
waarop het verschuldigde door
Zurich is ontvangen.
C Premieterugbetaling
Bij tussentijdse beëindiging van de
verzekering heeft verzekeringnemer
recht op terugbetaling van de 
premie over het tijdvak dat de 
verzekering niet meer van kracht is,
onder aftrek van 25% 
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administratiekosten met een 
minimum van € 22w,–, echter 
maximaal het restitutiebedrag.

11 Wijzigingen van de 
verzekering

A Wijzigingen van premie 
en/of voorwaarden

Zurich heeft het recht de premie
en/of voorwaarden van bepaalde
groepen verzekeringen en bloc te
wijzigen.
Behoort deze verzekering tot die
groep, dan is Zurich gerechtigd de
premie en/of voorwaarden van
deze verzekering overeenkomstig
die wijziging aan te passen, en wel
op een door haar te bepalen
datum. De verzekeringnemer
wordt van de wijziging in kennis
gesteld, eventueel op de premie-
nota en wordt geacht hiermede te
hebben ingestemd, tenzij hij 
binnen dertig dagen na ontvangst
van de mededeling schriftelijk het
tegendeel heeft bericht. De 
verzekeringnemer mag de wijziging
slechts weigeren, indien deze leidt
tot:
• een verhoging van premie of
• een beperking van de dekking.
Doet hij dit, dan eindigt de 
verzekering per de hierboven
genoemde wijzigingsdatum.
B Wijziging van beroep
Ingeval van wijziging van het in
het aanvraagformulier vermelde
beroep van verzekerde, dient deze
wijziging binnen dertig dagen
schriftelijk aan Zurich te worden
gemeld. Zurich behoudt zich het
recht voor de verzekering aan te
passen, indien het nieuwe beroep
daartoe aanleiding geeft.

12 Duur en einde van de 
verzekering

A Duur van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor
de in de polis vermelde contract-
duur. Indien de verzekering niet
drie maanden voor de afloop van 

deze periode door verzekering-
nemer schriftelijk is opgezegd of
deze opzegging vóór de daarin 
aangekondigde datum van 
beëindiging schriftelijk wordt her-
roepen, wordt de verzekering
geacht stilzwijgend telkens voor
eenzelfde termijn en onder 
dezelfde voorwaarden, als waarvoor
zij is aangegaan, te zijn verlengd.
B Einde van de verzekering
Onverminderd de overige in deze
polis omschreven gevallen van
beëindiging eindigt de verzekering:
• bij het einde van het 

verzekeringsjaar waarin een 
verzekerde 65 jaar is geworden;

• bij het einde van het 
verzekeringsjaar waarin een 
kind 21 jaar is geworden;

• indien de verzekeringnemer 
weigert de wijziging van premie 
en/of voorwaarden te 
accepteren die Zurich op grond 
van artikel 11 kan verlangen;

• dertig dagen nadat verzekerde 
zich metterwoon buiten 
Nederland heeft gevestigd;

• door schriftelijke opzegging 
door Zurich indien verzekerde 
of begunstigde bij een beroep 
op de polis met opzet een 
onjuiste voorstelling van zaken 
heeft gegeven. De verzekering 
eindigt in dit geval op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum. Zurich zal in dit geval 
een opzeggingstermijn van ten 
minste veertien dagen in acht 
nemen.

13 Adres
Onder adres wordt verstaan de
laatste bij Zurich bekende woon-
of verblijfplaats van verzekering-
nemer. Onder woon- of verblijf-
plaats wordt verstaan de gemeente,
alsmede straat en huisnummer
waar de huishouding van 
verzekeringnemer daadwerkelijk is
gevestigd. Verzekeringnemer dient
elke verandering van adres zo 

spoedig mogelijk op te geven.
Mededelingen waaronder begrepen
opzeggingen door Zurich gedaan
aan het laatste Zurich bekende
adres van verzekeringnemer, of aan
het adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeling deze 
verzekering loopt, worden geacht
te zijn gedaan aan verzekering-
nemer. Zurich is ten opzichte van 
de verzekeringnemer volledig 
gekweten met betrekking tot 
schadebetalingen, doorbetaling van
verhaalde bedragen en restituties
van premie aan genoemde 
tussenpersoon. Alle mededelingen
van verzekeringnemer aan Zurich
moeten worden gericht aan het
adres van de vestiging in
Den Haag.

14 Klachten, geschillen
en toepasselijk recht

14.1
Klachten en geschillen over de 
totstandkoming of uitvoering van
de verzekering kunnen worden
voorgelegd aan de Ombudsman
Schadeverzekering of de Raad van
Toezicht op het
Schadeverzekeringsbedrijf te 
Den Haag, die hierover advies uit-
brengt aan de betrokkenen.
14.2
Geschillen over de totstandkoming
of uitvoering van de verzekering
kunnen ook worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te 
Den Haag. Als Zurich een aan-
spraak op een uitkering schriftelijk
heeft afgewezen, vervalt de 
mogelijkheid om het geschil aan de
bevoegde rechter voor te leggen,
indien van deze mogelijkheid niet
binnen één jaar na de datum van
afwijzing gebruik is gemaakt.
14.3
Op de verzekering is Nederlands
recht van toepassing.
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