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Algemene Begripsomschrijvingen

Aanhanger 

Een caravan, een aanhangwagen met maximaal 4 wielen of een daarmee

gelijk te stellen object.

Aansprakelijkheid 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade

die hij aan personen en/ of zaken toebrengt.

Aanvangspremie

Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe 

verzekering wordt onder aanvangspremie mede verstaan de premie die u

in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschul-

digd bent.

(Schade door) Aardbeving 

Schade die ontstaat in de tijd waarin een aardbeving zich voordoet en in

de periode van 24 uur nadat zich in (of in de omgeving van) de plaats

waar de verzekerde zaak zich bevindt, de gevolgen van een aardbeving

openbaren.

Accessoires voor motorrijtuigen 

Onder accessoires voor motorrijtuigen verstaan wij:

1. die zaken die niet tot de standaarduitrusting van het motorrijtuig

behoren en die in, op of aan een motorrijtuig kunnen worden

bevestigd, zonder dat bij het aanbrengen of verwijderen van de

onderdelen één of meer aanpassingen aan het motorrijtuig moeten

plaatsvinden en/ of onderdelen (moeten) worden vervangen;

2. automatten;

3. zaken die de veiligheid bevorderen. Hiermee bedoelen wij een brand-

blusapparaat, een gevarendriehoek, een pechlamp, een sleepkabel en

een verbanddoos;

4. geluids- en beeldapparatuur die in het motorrijtuig is of wordt

gemonteerd, tot een waarde van maximaal e 500,-.

Deze accessoires zijn bij ons gratis meeverzekerd.

Niet onder accessoires verstaan wij:

a. die zaken waarvoor bij het aanbrengen aanpassingen aan het motor-

rijtuig moeten plaatsvinden of onderdelen moeten worden vervangen.

Wij bedoelen daarmee onder meer zaken zoals airconditioning,

gastank, lichtmetalen velgen, schuif- of kanteldak, spoilers, trekhaak,

fietsenrek;

b. autotelefoons en overige communicatieapparatuur, geluidsapparatuur,

beeldapparatuur, zendapparatuur, navigatieapparatuur, computer-

apparatuur, diefstalpreventieapparatuur.

Deze zaken kunnen (met uitzondering van geluids- en beeldappara-

tuur) tegen betaling van meerpremie worden meeverzekerd.

Verder rekenen wij niet tot de accessoires:

c. mobiele telecommunicatieapparatuur die in het motorrijtuig wordt

meegevoerd of daarin is bevestigd en detectieapparatuur;

d. zaken die los in of op het motorrijtuig worden meegevoerd, zoals

onder meer losse beeld- en geluidsapparatuur, cd’s, stratenboeken,

foto-/ filmapparatuur, paraplu’s, kleding, reserveonderdelen, dekzeilen,

gereedschap.

Deze zaken kunnen niet meeverzekerd worden.

Atoomkernreacties 

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting

of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

Bereddingskosten 

Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzeke-

ring door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden

getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend

gevaar van schade af te wenden, waarvoor de verzekering dekking biedt

of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit

verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier

bedoelde maatregelen worden ingezet.

Braak 

Het zich onrechtmatig toegang verschaffen door afsluitingen zo te 

verbreken, dat daarbij zichtbare beschadiging wordt toegebracht.

Brand 

Een door verbranding veroorzaakt vuur buiten een haard, dat met vlammen

gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen kracht te verspreiden. Onder

brand verstaan wij in ieder geval niet:

- broeien, schroeien, smelten, verkolen en zengen;

- het doorbranden van elektrische apparaten en motoren;

- het doorbranden, doorbreken en oververhitten van ovens en ketels.

Onder schade door brand verstaan wij ook de schade die door het blussen

van brand is ontstaan.

Contractsvervaldatum 

De datum waarop wij jaarlijks de premie en schadevrije jaren vaststellen

en waarop de verzekering (mits tijdig opgezegd) beëindigd kan worden.

Dagwaarde 

De verkoopwaarde van de verzekerde zaken in de staat zoals die was op

het moment direct voor de gebeurtenis.

Derde(n)

Iedereen, met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde.

Expertisekosten

Het salaris en de kosten van de deskundigen die voor de vaststelling van

de schade worden ingeschakeld.

Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden,

waardoor schade ontstaat.

Indirecte neerslag 

Water dat uitsluitend door hevige plaatselijke regenval buiten zijn nor-

male loop treedt. Onder hevige plaatselijke regenval verstaan wij neer-

slag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur,

op en/ of in de nabijheid van de locatie waar de schade is ontstaan.

Inundatie

Het bewust onder water zetten van een terrein.

Joyriding 

Het onrechtmatig gebruik van een voertuig of vaartuig zonder dat de

gebruiker de bedoeling heeft zich dat voertuig of vaartuig toe te eigenen.

(Schade door) Luchtverkeer 

1. Schade aan de verzekerde zaak door het geraakt worden door:

a. een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig of

ruimtevaartuig;

b. een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of

daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp;

c. een ander voorwerp dat geraakt is door een in dit artikel genoemd

voorwerp.

2. Schade door luchtdruk veroorzaakt bij het starten en/ of proefdraaien

van luchtvaartuigen of ruimtevaartuigen of door het daarmee door-

breken van de geluidsbarrière.

Molest 

1. Gewapend conflict 

Onder gewapend conflict verstaan wij elk geval waarin staten of andere

georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, bestrijden

met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict

verstaan wij ook het gewapend optreden van een Vredesmacht der

Verenigde Naties.

2. Burgeroorlog 

Onder burgeroorlog verstaan wij een min of meer georganiseerde

gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat, waarbij een

belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
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3. Opstand 

Onder opstand verstaan wij georganiseerd gewelddadig verzet

binnen een staat, dat is gericht tegen het openbaar gezag.

4. Binnenlandse onlusten 

Onder binnenlandse onlusten verstaan wij min of meer georganiseerde

gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen

een staat voordoen.

5. Oproer 

Onder oproer verstaan wij een min of meer georganiseerde plaatse-

lijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het openbaar

gezag.

6. Muiterij 

Onder muiterij verstaan wij een min of meer georganiseerde geweld-

dadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht

tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Deze 6 genoemde vormen van molest en de definities daarvan vormen

een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in

Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de Arrondissements-

rechtbank in Den Haag is gedeponeerd.

Motorrijtuigen

Alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de

grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechani-

sche kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig danwel door elek-

trische tractie met  stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt

aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppe-

ling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het

verkeer tot stilstand is gekomen.

Ongeval 

Een gebeurtenis waarbij een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel

is toegebracht door een plotseling op het lichaam inwerkend van buiten

komend geweld.

Ontploffing 

Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen,

met inachtneming van het hierna bepaalde. Als de ontploffing ontstaat

binnen een (al dan niet gesloten) vat, dan is aan het vereiste van een

eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de wand van het vat

onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen (onver-

schillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij

reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ont-

wikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het

uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde

opening, de drukken van binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar

gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een

vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de

onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een

scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of

een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. Bij gehele

of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing bieden

wij ook dekking voor de schade aan de verzekerde zaken, die als een

gevolg van die vernieling moet/ kan worden aangemerkt.

Opruimingskosten 

De kosten die worden gemaakt voor de afbraak, het wegruimen en het

afvoeren van de verzekerde zaken. Dit als deze kosten niet al in de vast-

stelling van de schade zijn opgenomen. De kosten moeten het noodzake-

lijk gevolg zijn van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis.

Onder opruimingskosten verstaan wij niet de kosten die worden gemaakt

voor het verwijderen of het voorkomen van verontreiniging(en) van de

bodem, het water of de lucht.

Overstroming 

Overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken,

kaden, sluizen of andere waterkeringen, ongeacht of de overstroming de

oorzaak of het gevolg is van een door de verzekering gedekte gebeurte-

nis. Ook verstaan wij onder overstroming de uitstroming van water via

scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.

Premie

Daar waar in de voorwaarden het woord premie wordt gebruikt, bedoelen

wij de premie en kosten inclusief de daarover verschuldigde assurantie-

belasting alsmede het eventueel door verzekerde te storten eigen risico.

De jaarlijks door u verschuldigde premie kan worden betaald in termijnen.

Rellen, relletjes en opstootjes 

Incidentele geweldsmanifestaties.

Schade

Onder schade verstaan wij:

1. Schade aan personen 

Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet met

de dood tot gevolg, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende scha-

de.

2. Schade aan zaken 

Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van roerende en/ of

onroerende zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Schaderegelaar (rechtsbijstand) 

SRK Rechtsbijstand 

Postbus 3020, 2700 LA  ZOETERMEER

Telefoon: 079- 344 81 81

Telefax: 079- 342 79 90

Bezoekadres: Bredewater 12 te Zoetermeer

Storm 

Wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht

7 of hoger).

U 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie wij de verzekering zijn

aangegaan en die als ’verzekeringnemer’ op het polisblad staat vermeld.

Vervolgpremie

Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie die u bij stilzwijgende

verlenging van de verzekering verschuldigd bent, alsmede de premie die

u in verband met de overeengekomen betalingstermijn per premiever-

valdatum verschuldigd bent.

Verzekerde 

1. De verzekeringnemer, de eigenaar, de bestuurder en de houder van

het motorrijtuig en de door het motorrijtuig vervoerde personen.

2. De werkgever van de personen die onder 1 staan genoemd, wanneer

deze op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aanspra-

kelijk is voor schade die door de verzekerde is veroorzaakt.

Verzekerd bedrag

Het bedrag dat op het polisblad staat vermeld als maximaal uit te keren

bedrag voor een verzekering of voor een specifieke dekking die onder

een verzekering valt.

Wij/ ons/ onze/ de maatschappij

Rialto Verzekeringen, gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 14, Postbus 1074,

2280 CB te Rijswijk, handelende namens de Verenigde Assurantie-

bedrijven Nederland N.V.
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Algemene Aandachtspunten

Aangifte van diefstal 

Bij diefstal van verzekerde zaken moet u aangifte doen bij de politie. In

het buitenland moet u er rekening mee houden dat de aangifte bij de

politie ter plaatse moet worden gedaan. Kunt u niet bij de politie ter

plaatse terecht, vraagt u dan om een verklaring van vermissing bij uw

hotel, op de luchthaven, van een hostess of om een verklaring van getui-

gen. Diefstal van uw motorrijtuig met een Nederlands kenteken moet u

ook bij de Nederlandse politie melden, evenals diefstal of vermissing van

uw paspoort of rijbewijs.

Alcohol, geneesmiddelen, opwekkende of bedwelmende middelen 

In de verzekeringsvoorwaarden is een uitsluiting opgenomen voor scha-

de die ontstaat door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen, opwek-

kende of bedwelmende middelen. Als een verzekerde onder invloed

ervan schade veroorzaakt, kan hij zijn recht op hulpverlening, een uit-

kering en/ of vergoeding van een cascoschade verliezen. In het geval 

de maatschappij verplicht is een uitkering aan derden te doen, zal deze

schade verhaald worden op de verzekerde die deze schade onder invloed

van genoemde middelen heeft veroorzaakt. De uitsluiting geldt ook als

een verzekerde een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.

Bedenktijd 

U kunt een verzekering binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad

waarop wij die verzekering voor de eerste keer vermelden, schriftelijk

beëindigen. Deze verzekering is dan vanaf het begin niet van kracht

geweest. De beëindiging geldt alleen voor de betreffende verzekering.

Schademelding 

Als er een gebeurtenis plaatsvindt waardoor wij eventueel een uitkering

of schadevergoeding moeten doen, moet u of de verzekerde die gebeur-

tenis zo snel mogelijk bij ons melden. Dat doet u door ons een volledig

ingevuld en ondertekend schadeformulier toe te zenden. Ook moet u 

ons zo snel mogelijk alle informatie en stukken toesturen die betrekking

hebben op de gebeurtenis of de schade.

Wijzigingen gedurende looptijd 

U dient wijzigingen, waarvan u aan mag nemen dat deze van belang zijn

voor de risicobeoordeling door de maatschappij en welke zich geduren-

de de looptijd voordoen, zo spoedig mogelijk bij ons te melden via uw

assurantieadviseur.

Algemene Voorwaarden

Inhoud 

Algemeen 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

Artikel 2 Geldigheidsgebied 

Aanvang, duur en einde van een verzekering 

Artikel 3 Aanvang en looptijd van de verzekering 

Artikel 4 Einde van de verzekering 

Uitsluitingen 

Artikel 5 Algemene uitsluitingen 

Schade 

Artikel 6 Verplichtingen bij schade en hulpverlening 

Artikel 7 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen

Artikel 8 Vaststelling schade verzekerde zaak/ zaken 

Artikel 9 Uitbetaling/ termijnen 

Artikel 10 Schaderegeling met benadeelden 

Premie 

Artikel 11 Bonus- / malusregeling

Artikel 12 Premiebetaling 

Artikel 13 Wijziging van premie en/ of voorwaarden 

Overige bepalingen 

Artikel 14 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig

Artikel 15 Strafgeding 

Artikel 16 Proceskosten en wettelijke rente 

Artikel 17 Wijzigingen gedurende de looptijd

Persoonsregistratie 

Toepasselijk recht en klachten 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door middel

van andere documenten verstrekte gegevens, gelden als grondslag

van de overeenkomst en worden geacht een geheel te vormen met de

polis.

2. De Algemene Begripsomschrijvingen en de Algemene Voorwaarden

zijn van toepassing op de verzekering die op het polisblad staat vermeld.

3. Op het polisblad staat de dekking evenals eventuele van toepassing

zijnde clausules en eigen risico’s vermeld die op deze verzekering van

toepassing zijn.

4. De bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden gaan boven de bepalin-

gen in deze Algemene Voorwaarden.

5. Deze overeenkomst beantwoordt (tenzij partijen uitdrukkelijk anders

zijn overeengekomen) aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld

in art. 7:925 BW, indien en voorzover de door verzekerde of een derde

geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectie-

velijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een

gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de ver-

zekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respec-

tievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van

omstandigheden zou ontstaan.

Artikel 2 Geldigheidsgebied

De verzekering is van kracht in de Europese en niet-Europese landen,

waarvoor het door de maatschappij afgegeven Internationale

Verzekerings Bewijs (IVB) van kracht is.

Artikel 3 Aanvang en looptijd van de verzekering

1. De verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum die op het polisblad

is aangegeven. Het exacte tijdstip van ingang van de dekking wordt

bepaald door de aantekening daarvan in de administratie van de

maatschappij.
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2. Op het polisblad staat de periode vermeld waarvoor de verzekering is

afgesloten. Wij verlengen de verzekering aan het eind van deze perio-

de stilzwijgend met de overeengekomen contractsduur.

Artikel 4 Einde van de verzekering  

1. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door 

verzekeringnemer:

a) tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur

met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden;

b) binnen één maand nadat een gebeurtenis die tot een uitkeringsver-

plichting kan leiden, door u of een van de andere verzekerden aan ons

is gemeld of nadat wij een uitkering krachtens de verzekering hebben

gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt op de in

de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee

maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;

c) binnen één maand nadat u van ons een schriftelijke mededeling heeft

ontvangen over een wijziging van de premie en/ of voorwaarden ten

nadele van u, de verzekeringnemer en/ of verzekerde(n). De verzeke-

ring eindigt op de dag waarop de wijziging volgens onze schriftelijke

mededeling ingaat;

d) tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol

verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging

geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd

verzekeringsjaar;

e) binnen twee maanden nadat wij tegenover de verzekeringnemer een

beroep op niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan

van de verzekering hebben gedaan. De verzekering eindigt op de

datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op

de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.

2. De verzekering eindigt doordat wij deze schriftelijk opzeggen:

a) tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur

met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;

b) binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor ons tot een uitke-

ringsverplichting kan leiden, door een verzekerde aan ons is gemeld

of nadat wij een uitkering krachtens de verzekering hebben gedaan

dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt op de in de

opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maan-

den na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behou-

dens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van

een verzekerde de maatschappij te misleiden;

c) tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol

verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging

geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd

verzekeringsjaar;

d) indien verzekeringnemer de premie, verschuldigd op de eerste pre-

mievervaldag, niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien

verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen;

e) indien wij de verzekeringnemer na het verstrijken van de premiever-

valdag zonder succes tot betaling van de vervolgpremie hebben aan-

gemaand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief

genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum

van dagtekening van de opzeggingsbrief;

f ) binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de

mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nageko-

men en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet ons

te misleiden of wij de verzekering niet zouden hebben gesloten

indien wij van de ware stand van zaken kennis hadden genomen. De

verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.

3. De verzekering eindigt automatisch

a) op het moment van (technisch) totaal verlies van de auto;

b) op het moment van eigendomsovergang (verkoop), tenzij u een ande-

re auto ter verzekering opgeeft en de wijziging door ons wordt geac-

cepteerd;

c) indien u komt te overlijden en zodra de erfgenamen geen belang

meer hebben bij de auto;

d) als u zich definitief in het buitenland vestigt;

e) wanneer het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald

en/of een buitenlands kenteken gaat voeren.

Verzekeringnemer respectievelijk de erfgenamen zijn gehouden ons van

het vorenstaande zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in kennis te stellen.

4. Restitutie van premie

Behalve bij opzegging wegens opzet de  maatschappij te misleiden,

wordt bij tussentijdse beëindiging van de verzekering restitutie van

premie verleend over het niet verstreken tijdvak, onder aftrek van

kosten. Indien een schadevergoeding is verleend op basis van totaal

verlies verlenen wij geen restitutie van premie. Over restitutie van 

premie wordt geen rente vergoed.

5. Schorsing

U kunt uitsluitend bij verkoop, diefstal, totaal verlies of schorsing van

het kenteken van het motorrijtuig de dekking schorsen. De onge-

bruikte premie blijft in dat geval gereserveerd totdat door u een

ander motorrijtuig ter verzekering bij ons wordt aangeboden. De

gereserveerde premie zal dan verrekend worden met de nieuw te

betalen premie. Indien de verzekering 12 maanden of langer opge-

schort staat, zullen wij deze alsnog beëindigen met restitutie van premie

onder aftrek van kosten.

Artikel 5 Algemene uitsluitingen 

Wij verlenen geen dekking voor schade:

1. die is veroorzaakt door of verband houdt met:

a. molest;

b. atoomkernreacties.

De uitsluiting van atoomkernreacties geldt niet:

1. als deze te maken hebben met radioactieve nucliden, die zich buiten

een kerninstallatie bevinden. Deze nucliden moeten gebruikt worden

of bestemd zijn om te gebruiken voor industriële, commerciële,

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden en 

2. er door de overheid een vergunning voor vervaardiging, gebruik,

opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen is afgegeven.

Voor zover er volgens de wet een derde voor de geleden schade aan-

sprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder wet verstaan wij de

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979 – 225). In

deze wet is de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid

op het gebied van de kernenergie opgenomen. Onder ’kerninstallatie’

verstaan wij een kerninstallatie in de zin van deze wet;

2. a. die op grond van een bestaande garantieregeling, leveringsover-

eenkomst of de verzekering van de reparateur en/ of handelaar

kan worden verhaald;

b. die gedekt is onder een andere (speciale) verzekering, al dan niet

van oudere datum. Deze uitsluiting geldt ook voor schade die

onder een andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering

niet zou hebben bestaan;

c. die al op basis van een wet of andere voorziening wordt vergoed.

In deze gevallen vergoeden wij uitsluitend de gedekte schade die

het bedrag overschrijdt waarop u of de verzekerde elders aan-

spraak kan maken.

3. als de premie niet betaald is, zoals omschreven in artikel 12.2;

4. die een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al

dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt, ongeacht of die

schade is veroorzaakt aan zijn eigen belang(en) of (ook) aan die van

(een) andere verzekerde(n). Onder verzekerden wordt in dit verband

mede verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en

huisgenoten, wiens/ wier belang is meeverzekerd, ongeacht of zij in

de polis als verzekerde worden aangemerkt;

5. als de verzekerde over een schade, ongeval of gebeurtenis opzettelijk

onware of onvolledige mededelingen doet of laat doen;

6. veroorzaakt door een bestuurder die zodanig onder invloed van alco-

holhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel is, dat

er geen sprake van kan zijn dat hij in staat is het motorrijtuig naar

behoren te besturen;

7. veroorzaakt terwijl de bestuurder de wettelijke norm van het alcohol-

gebruik in het land waar de schade plaats vond, heeft overschreden.

Het weigeren van een bloedproef of ademtest wordt hiermee gelijk

gesteld;

8. veroorzaakt in de periode dat de bestuurder een rijverbod opgelegd

heeft gekregen;
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9. in de periode dat het motorrijtuig in beslag is genomen door de

Nederlandse of een vreemde overheid;

10. veroorzaakt terwijl het motorrijtuig wordt gebruikt voor andere doel-

einden dan in de polis of de verzekeringsaanvraag is vermeld, waar-

onder tevens wordt verstaan verhuur of leasing, of voor een ander

doel dan door de wet is toegestaan;

11. veroorzaakt terwijl het motorrijtuig niet voldeed aan de voor het

betreffende motorrijtuig geldende wettelijke eisen en/ of voorschriften.

Artikel 6 Verplichtingen bij schade en hulpverlening

1. Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte

is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ons tot een uitke-

ringsplicht kan leiden, is hij verplicht:

a. die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is bij ons te

melden en ons een volledig ingevuld en ondertekend schadefor-

mulier toe te zenden;

b. meteen contact op te nemen met de Verzekeraarshulpdienst via

de VHD Alarmcentrale, als de hulp van deze instantie moet worden

ingeroepen;

c. zo spoedig mogelijk alle originele bewijsstukken, gegevens en

documenten die op de schade, de gebeurtenis en/ of het ongeval

betrekking hebben (waaronder dagvaardingen) naar ons door te

sturen. Als de Verzekeraarshulpdienst bepaalde stukken van de

verzekerde vraagt, dient hij deze zo spoedig mogelijk te overhan-

digen;

d. aanwijzingen van ons, van de door ons aangewezen deskundigen

of van de Verzekeraarshulpdienst op te volgen;

e. zijn volledige medewerking te verlenen aan de schaderegeling en

alles na te laten wat onze belangen kan schaden;

f. alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om schade te voorkomen,

verminderen of beperken.

2. Als er een gebeurtenis plaatsvindt, die voor ons een aanleiding kan

zijn om een vergoeding te doen, mag de verzekerde zich niet uitlaten

over zijn eventuele aansprakelijkheid.

3. De verzekerde moet bij diefstal, vermissing, verduistering of enig

ander strafbaar feit direct aangifte doen bij de politie.

Het bewijs van de aangifte dient verzekerde ons direct toe te sturen.

Als wij daarom vragen, moet de verzekerde zijn rechten op de gestolen

of vermiste zaak aan ons overdragen.

4. De informatie die de verzekerde verstrekt, gebruiken wij om het recht

op vergoeding te bepalen en de omvang van de vergoeding vast te

stellen.

5. De verzekerde(n) en de begunstigde(n) moeten alles doen, nalaten of

toestaan waartoe zij volgens de bijzondere dekkingsvoorwaarden

verplicht zijn.

6. De verzekerde moet het ons zo spoedig mogelijk melden als er een

strafvervolging tegen hem wordt ingesteld in verband met de

gebeurtenis die leidde tot de gemelde schade. Als wij besluiten een

advocaat aan te wijzen, moet hij zich door deze advocaat laten bijstaan.

Artikel 7 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien ver-

zekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een of meer van boven-

staande verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van

de maatschappij heeft benadeeld.

Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de

tot uitkering gerechtigde de hiervoor genoemde verplichtingen niet is

nagekomen met het opzet de maatschappij te misleiden, tenzij de mislei-

ding het verval van recht op uitkering niet rechtvaardigt.

Artikel 8 Vaststelling schade verzekerde zaak/ zaken

Bij schade aan of verlies van de verzekerde zaak/ zaken wordt de omvang

van de schade vastgesteld:

1. in overleg met de verzekerde of 

2. door een door ons benoemde deskundige.

U mag bij een geschil met de door ons benoemde deskundige zelf een

deskundige benoemen. Voor het geval dat beide deskundigen het niet

eens kunnen worden over het schadebedrag, benoemen zij vooraf een

derde deskundige. De derde deskundige overlegt met de twee andere

deskundigen en stelt daarna de omvang van de schade bindend vast

binnen de grenzen van de door de andere deskundigen vastgestelde

bedragen. Alle hiervoor genoemde deskundigen moeten zich hebben

geconformeerd aan de ’Gedragscode Expertiseorganisaties’. Wij vergoe-

den het salaris en de kosten van alle deskundigen, behalve wanneer zij

zich niet hebben geconformeerd aan de hiervoor genoemde gedragscode.

Het salaris en de kosten van de door de verzekerde benoemde deskundige

vergoeden wij tot maximaal de hoogte van het salaris en de kosten van

de door ons benoemde deskundige. Wanneer dat nodig is, vergoeden wij

de kosten boven het verzekerde bedrag dat voor de betreffende verzeke-

ring van toepassing is.

Artikel 9 Uitbetaling / termijnen

1. Wij vergoeden de schade aan de verzekerde zaak binnen 

vier weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens met betrek-

king tot de schade. Binnen deze termijn zijn wij geen wettelijke rente

verschuldigd.

2. Als een gebeurtenis, die voor ons een aanleiding kan zijn om een

(schade)vergoeding te doen, niet wordt gemeld binnen drie jaar

nadat de verzekerde op de hoogte was of op de hoogte had kunnen

zijn van deze gebeurtenis, verjaart de vordering tot vergoeding van de

schade of uitkering.

3. De verzekerde of zijn gemachtigde ontvangt een mededeling als wij

een definitief standpunt hebben ingenomen over het verzoek tot ver-

goeding. Een definitief standpunt houdt in:

a. afwijzing van het verzoek tot vergoeding of 

b. (een aanbod van) vergoeding als definitieve regeling.

De verzekerde kan ons standpunt betwisten. Hij moet dit doen binnen

een termijn van zes maanden. Die termijn gaat in op de dag dat de

rechthebbende of zijn gemachtigde van ons standpunt op de hoogte

was of hiervan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn. Na deze

termijn vervalt het recht op dekking voor de betreffende gebeurtenis.

4. Als wij een uitkering doen aan de tussenpersoon, zijn wij tegenover

de tot uitkering gerechtigde gekweten voorzover hetgeen aan de tot

uitkering gerechtigde verschuldigd is, aan deze laatste is voldaan,

doch in ieder geval voorzover de tot uitkering gerechtigde door de

betaling aan de tussenpersoon is gebaat.

Artikel 10 Schaderegeling met benadeelden

Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade van benadeelden

(anderen dan de verzekerden) op ons. Wij hebben het recht benadeelden

rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. Wij

houden daarbij rekening met de belangen van de verzekerde.

Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen

worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde

in artikel 7:954 BW (Directe actie).
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Artikel 11 Bonus- / malusregeling

Behalve wanneer op het polisblad staat vermeld dat de bonus-/ malus-

regeling niet van toepassing is, stellen wij de premie volgens de bonus-/

malusladder vast.

Na ieder verzekeringsjaar bepalen wij op de contractsvervaldatum welke

trede van de bonus-/ malusladder voor het nieuwe jaar van toepassing is

en daarmee welke korting (bonus) of toeslag (malus) u op de premie krijgt.

Die trede is ook afhankelijk van het aantal gebeurtenissen in het verzeke-

ringsjaar vóór de contractsvervaldatum waaruit schade is of kan ontstaan.

a. De vaststelling van de premie vindt plaats op basis van de aan de 

verzekeringnemer toegekende bonus/malus trede, als volgt:

Bonus-/ Verschuldigd Zonder Met 1 Met 2

malus premie- schade- schade- schade-

trede percentage geval geval gevallen

naar naar naar

trede trede trede

20 25 20 14 8

19 25 20 13 8

18 25 19 12 7

17 25 18 11 7

16 25 17 10 6

15 25 16 9 6

14 25 15 8 5

13 30 14 7 4

12 35 13 6 3

11 40 12 5 2

10 45 11 4 2

9 50 10 3 2

8 60 9 2 1

7 70 8 2 1

6 75 7 2 1

5 85 6 2 1

4 100 5 2 1

3 110 4 1 1

2 125 3 1 1

1 140 2 1 1

Na 3 of meer schadegevallen in een verzekeringsjaar is premie volgens

trede 1 verschuldigd.

b. Voor de bonus-/ malusregeling hebben geen gevolg:

1. gebeurtenissen waarvoor wij geen schadevergoeding hebben verleend

en/ of in de toekomst hoeven te verlenen;

2. gebeurtenissen waarvoor wij uitsluitend de expertisekosten hebben

betaald;

3. vergoedingen die wij doen voor schade die in artikel 22 (vervoer van

gewonden) staat omschreven;

4. vergoedingen die wij volledig op de tegenpartij hebben verhaald;

5. vergoedingen die wij niet of niet geheel kunnen verhalen op grond

van een overeenkomst die tussen verzekeraars is gesloten;

6. hulpverlening of vergoeding van kosten door de VHD;

7. schaden welke zijn ontstaan als gevolg van een in artikel 25 (omvang

van de dekking), lid 1 t/m 11, genoemd evenement.

Indien verzekerde de gedane uitkeringen aan ons heeft terugbetaald

binnen 1 jaar nadat hem de omvang daarvan is medegedeeld, zullen wij

de bonus-/ maluspositie herstellen naar de situatie zoals deze zou zijn

geweest indien de desbetreffende schade niet had plaatsgevonden.

Een schadegeval op de aansprakelijkheidsdekking of op de cascodekking

beïnvloedt de premie voor beide dekkingen.

Artikel 12 Premiebetaling 

1. Premiebetaling 

U dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantie-

belasting vooruit te betalen op de contractsvervaldatum. Ongeacht of

de door u verschuldigde premie in termijnen wordt voldaan, blijft u

gehouden de volledige premie over de periode waarvoor de verzeke-

ring is afgesloten, te voldoen.

2. Niet betalen van de premie 

1. Indien u de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na

dagtekening van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen,

wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door de maat-

schappij is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van gebeur-

tenissen die nadien hebben plaatsgevonden.

2. Indien u de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking

verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben

plaatsgevonden.

3. Indien u de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking

verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsge-

vonden vanaf de vijftiende dag nadat u (na de vervaldag) door ons

schriftelijk bent aangemaand en betaling is uitgebleven.

4. U blijft gehouden de volledige premie voor de overeengekomen

contractsduur te voldoen.

5. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben

plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen u verschuldigd bent,

voor het geheel door ons is ontvangen. In geval van overeengeko-

men termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt

hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan.

Artikel 13 Wijziging van premie en/ of voorwaarden 

1. Wij hebben het recht de premie en/ of de voorwaarden van alle ver-

zekeringen in een bepaalde groep tegelijk te wijzigen. Behoort uw

verzekering tot die groep, dan kunnen wij de premie en/ of de voor-

waarden volgens die wijziging aanpassen. Ook de Algemene

Voorwaarden kunnen wij en-bloc aanpassen.

2. Wij brengen u van wijzigingen in de premie en/ of voorwaarden

schriftelijk op de hoogte. Als u het niet eens bent met een wijziging,

moet u ons dat binnen dertig dagen na onze berichtgeving schriftelijk

laten weten. Als wij geen bericht van u ontvangen, nemen wij aan dat

u met de wijziging hebt ingestemd. Als u de wijziging niet accepteert,

eindigt de betreffende verzekering op de dag dat de wijziging ingaat.

3. De mogelijkheid om uw verzekering op te zeggen geldt niet als:

a. de wijziging van de premie en/ of de voorwaarden het gevolg is

van wettelijke regelingen of bepalingen;

b. wij de premie verlagen, maar de dekking niet beperken;

c. wij de dekking uitbreiden, maar de premie niet verhogen.

Artikel 14 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig 

In de tijd dat het motorrijtuig voor onderhoud of reparatie tijdelijk buiten

gebruik is, bieden wij maximaal 14 dagen dekking  voor een vervangend,

gelijkwaardig motorrijtuig dat niet uw eigendom is. Als er al een verzeke-

ring voor dit motorrijtuig is afgesloten, bieden wij geen dekking.

Artikel 15 Strafgeding 

1. Als een verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, kunnen wij hem

niet verplichten hoger beroep in te stellen.

2. Wij vergoeden geen geldboetes of bedragen, die de verzekerde

betaalt om strafvervolging te voorkomen.

Artikel 16 Proceskosten en wettelijke rente

Ongeacht of het verzekerde bedrag, dat voor een verzekering van toe-

passing is, voldoende is om bij een gebeurtenis de schade te vergoeden,

betalen wij:

1. de kosten van procedures die met ons goedvinden of op ons verzoek

worden gevoerd;

2. de kosten van rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend;

3. de verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering

gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Artikel 17 Wijzigingen gedurende de looptijd

U dient wijzigingen, waarvan u aan mag nemen dat deze van belang zijn

voor de risicobeoordeling door de maatschappij en welke zich gedurende

de looptijd voordoen, zo spoedig mogelijk bij ons te melden via uw 

assurantieadviseur.
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Persoonsregistratie

Persoonsgegevens die de verzekerde verstrekt bij de aanvraag of wijzi-

ging van een verzekering worden door ons of een andere tot de

Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. behorende maatschappij

verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkom-

sten of andere financiële diensten en het beheren van de relaties die

daaruit voortvloeien. De door de verzekerde aangeleverde gegevens wor-

den ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van fraude en voor

activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Deze laatst-

genoemde activiteiten vinden in principe via uw verzekeringsadviseur

plaats, omdat de distributie van onze producten en diensten via deze

adviseur verloopt. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de

gedragscode ’Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van

toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van par-

tijen bij de verwerking van gegevens weergegeven. De volledige tekst

kan de verzekerde opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond

van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel. (070) 333 87 77.

Toepasselijk recht en klachten

1. Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Klachten 

a. Intern klachtenbureau 

Als de verzekerde klachten heeft over de bemiddeling, de totstandko-

ming en/ of de uitvoering van de verzekeringen, kan hij deze klachten

voorleggen aan ons intern klachtenbureau.

b. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Als de verzekerde ons oordeel niet bevredigend vindt, kan hij zich

wenden tot:

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Postbus 93560 

2509 AN Den Haag 

tel.: (070) 333 89 99

fax: (070) 333 89 00

www.klachteninstituut.nl 

c. De rechter 

Als de verzekerde geen gebruik wil maken van de klachtenbehande-

lingsmogelijkheden, of de behandeling of uitkomst niet bevredigend

vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering

(Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad

blijkt dat aansprakelijkheid verzekerd is) 

Inhoud 

Dekking

Artikel 18 Omvang van de dekking 

Artikel 19 Eigen Risico W.A. (depot)

Artikel 20 Dekking voor schade aan eigen voertuigen 

Artikel 21 Kosten ter voorkoming en vermindering van schade 

(bereddingskosten)

Artikel 22 Vervoer van gewonden

Artikel 23 Aanvullende uitsluitingen

Artikel 24 Verhaal op de verzekerde 

Artikel 18 Omvang van de dekking 

1. Deze verzekering wordt geacht aan de eisen te voldoen die in de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) worden gesteld.

2. Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden

voor schade die met of door het motorrijtuig aan personen en/ of

zaken wordt toegebracht, tot maximaal het verzekerde bedrag per

gebeurtenis.

3. Indien uit het polisblad blijkt dat het verzekerde motorrijtuig wordt

gebruikt voor het vervoer van personen tegen betaling (taxi-doelein-

den), is de aansprakelijkheid van verzekeringnemer, welke voortvloeit

uit de Wet Personenvervoer, verzekerd. Het aan de voorzijde van de

polis vermelde maximum verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid

geldt uitsluitend ten aanzien van schade, veroorzaakt aan personen

en zaken die zich buiten het motorrijtuig bevinden.

4. Vindt de gebeurtenis plaats in een land dat behoort tot het geldig-

heidsgebied, waar op grond van een met de W.A.M. overeenkomende

wet een hoger maximum bedrag is voorgeschreven, dan geldt dat

hogere bedrag ook voor deze verzekering.

5. Wij bieden ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade die

aan personen en/ of zaken is toegebracht:

a. met of door een aanhanger die aan het motorrijtuig is gekoppeld;

b. met of door een aanhanger die niet meer aan het motorrijtuig is

gekoppeld, maar niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is

gekomen;

c. tijdens het bij wijze van vriendendienst met het motorrijtuig slepen

van een ander motorrijtuig. De schade die is toegebracht aan het

gesleepte motorrijtuig en aan de personen en zaken die zich daar-

aan, daarin of daarop bevinden, is van deze dekking uitgesloten;

d. met of door zaken die worden vervoerd met het motorrijtuig en/

of de aanhanger die aan het motorrijtuig is gekoppeld en:

• zich daaraan, daarin of daarop bevinden,

• daar vanaf of daaruit vallen of 

• daar vanaf of daaruit zijn gevallen;

e. door passagiers die zich in het motorrijtuig bevinden of daar in- of

uitstappen.

Artikel 19 Eigen Risico W.A. (depot)

Bij het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst bent u verplicht om

het gestelde eigen risico voor schade aan derden aan ons over te maken.

Dit bedrag zal tot onze beschikking blijven voor het geval een dergelijke

schade zich tijdens de looptijd van de verzekering voordoet. Indien u

meerdere verzekeringen bij ons heeft ondergebracht tegen het risico van

schade aan derden, bent u slechts verplicht om eenmaal het gestelde

eigen risico aan ons over te maken, tenzij bij de acceptatie van deze ver-

zekeringen anders is bepaald.
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Indien wij als gevolg van een schade aan derden dienen over te gaan tot

het doen van een uitkering, vervalt het door u voorgeschoten eigen risico

aan de maatschappij. Bij voortzetting van de verzekering dient u dit eigen

risico wederom aan ons over te maken.

Bij beëindiging van de verzekeringsovereenkomst zal het onverbruikte

(deel van het) eigen risico voor schade aan derden aan u overgemaakt

worden, tenzij wij op dat moment nog schaden in behandeling hebben.

In dat geval zullen wij pas tot uitkering overgaan nadat definitieve afwik-

keling van de lopende schaden heeft plaatsgevonden en wij geen uitke-

ring aan derden hebben moeten doen. Over het in depot gestorte eigen

risico wordt  geen rente vergoed.

Artikel 20 Dekking voor schade aan eigen voertuigen 

1. Particuliere voertuigen 

Wij bieden dekking voor schade die door de feitelijke bestuurder is

toegebracht met of door het motorrijtuig aan een ander motorrijtuig

of een aanhanger waarvan u, uw echtgenoot/ echtgenote en/ of degene

met wie u in gezinsverband samenwoont, particulier bezitter of houder

bent. Dit op voorwaarde dat het motorrijtuig en het voertuig waaraan

schade is veroorzaakt hoofdzakelijk door de eerder genoemde perso-

nen worden bestuurd of gebruikt. De dekking geldt ook voor de even-

tuele waardevermindering die ontstaat door de schade aan het

betreffende voertuig.

2. Bedrijfsvoertuigen 

Wij bieden dekking voor schade die door een fout van de feitelijke

bestuurder is toegebracht met of door het motorrijtuig aan een ander

motorrijtuig of een aanhangwagen waarvan uw eigen bedrijf bezitter

of houder is. Wij verlenen geen dekking voor de bedrijfsschade en/ of

waardevermindering.

3. Uitsluitingen 

De dekking die in lid 1 en 2 van dit artikel is omschreven geldt niet

voor:

1. schade aan het motorrijtuig;

2. schade aan een aanhanger of oplegger die is gekoppeld aan het

motorrijtuig dat de schade veroorzaakt;

3. schade die is toegebracht in de gebouwen of op de terreinen die

bij uw bedrijf horen.

Artikel 21 Kosten ter voorkoming en vermindering van schade

(bereddingskosten)

Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om de schade te ver-

goeden, bieden wij dekking voor kosten van maatregelen die tijdens de

geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer

of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om

het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor

(indien gevallen) de verzekering dekking biedt, of om die schade te

beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede ver-

staan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatre-

gelen worden ingezet. De vergoeding zal nimmer meer bedragen dan het

op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis.

Artikel 22 Vervoer van gewonden 

Wij bieden dekking voor schade aan of verontreiniging van de bekleding

van het motorrijtuig, die ontstaat als de verzekerde kosteloos personen

vervoert die bij een ongeval gewond zijn geraakt. In deze gevallen is het

eigen risico niet van toepassing.

Artikel 23 Aanvullende uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen,

gelden de volgende bepalingen.

1. Wij verlenen geen dekking voor schade die is ontstaan:

a. tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden tot snelheidsritten

en wedstrijden. Wij bieden wel dekking tijdens het deelnemen aan

betrouwbaarheids- of puzzelritten of soortgelijke evenementen;

b. veroorzaakt terwijl het motorrijtuig is verhuurd of wordt gebezigd

voor vervoer van personen tegen betaling, dan wel voor andere

doeleinden dan in de polis of de verzekeringsaanvraag is vermeld

of voor een ander doel dan in de wet is toegestaan;

c. als de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig wet-

telijk voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijtuig met de even-

tueel daaraan gekoppelde aanhanger. Deze uitsluiting geldt niet

wanneer de bestuurder minder dan 3 maanden voor de gebeurte-

nis is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar het rijbewijs

nog niet is uitgereikt;

d. als de feitelijke bestuurder niet bevoegd is een motorrijtuig te

besturen op grond van een wet of een onherroepelijke rechterlijke

uitspraak;

e. als uit het Kentekenregister van de Rijksdienst voor het

Wegverkeer blijkt dat het kenteken van het motorrijtuig op het

moment van de gebeurtenis niet op uw naam geregistreerd stond.

Deze uitsluiting geldt niet wanneer u ons de afwijkende tenaam-

stelling hebt gemeld en wij die tenaamstelling hebben geaccep-

teerd.

2. Ook verlenen wij geen dekking voor de aansprakelijkheid voor:

a. personenschade die is toegebracht aan de bestuurder van het

motorrijtuig waarmee het ongeval is veroorzaakt;

b. schade die is veroorzaakt door een persoon die niet uitdrukkelijk

of stilzwijgend van een daartoe bevoegde persoon toestemming

heeft gekregen om als bestuurder of als passagier gebruik te

maken van het motorrijtuig;

c. schade die is toegebracht aan zaken die met het motorrijtuig 

worden vervoerd;

d. schade die is ontstaan tijdens het laden of lossen van het motor-

rijtuig;

e. schade die is toegebracht aan roerende of onroerende zaken, die u

of de bestuurder toebehoren of in bezit hebben. Deze uitsluiting

geldt niet voor de dekking die is omschreven in artikel 20.

De uitsluitingen in lid 1a t/m c en e gelden niet als de verzekerde 

aantoont dat de genoemde omstandigheden hem niet kunnen worden

verweten.

Artikel 24 Verhaal op de verzekerde 

1. Het is mogelijk dat wij volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering

Motorrijtuigen, een overeenkomende buitenlandse wet of op grond

van deze verzekering schade en kosten moeten voldoen, die wij op

grond van een uitsluiting niet zouden hebben vergoed. In dat geval

hebben wij het recht het bedrag van de schade en kosten te verhalen

op de verzekerde voor wie de uitsluiting geldt.

2. Wij zullen geen verhaal nemen op een verzekerde die aantoont dat de

schadeveroorzakende omstandigheden zich buiten zijn weten of

tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van die

omstandigheden in redelijkheid niets te verwijten valt. Er wordt echter

geen afstand van verhaal gedaan ten opzichte van degene aan wie

het motorrijtuig wegens onderhoud, reparatie, revisie en dergelijke

was toevertrouwd.
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Bijzondere Voorwaarden 

(Beperkt-) Cascodekking

(Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad

blijkt dat het (beperkt-)cascorisico verzekerd is) 

Inhoud

Dekking

Artikel 25 Omvang van de dekking 

Artikel 26 Dekking boven het verzekerde bedrag 

Artikel 27 Aanvullende uitsluitingen 

Artikel 28 Eigen risico ruitschaden

Artikel 29 Vaststelling van de schade 

Artikel 30 Regelingen in geval van verlies 

Artikel 31 Afstand van verhaal 

Artikel 25 Omvang van de dekking

Wij bieden dekking voor de schade aan of het verlies van het motorrijtuig

door:

1. brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting;

2. ruitbreuk (inclusief zonnedak), voor zover er geen andere schade aan

het motorrijtuig is ontstaan dan schade die is veroorzaakt door scherven

van de ruit;

3. diefstal, braak, oplichting, joyriding, vermissing en poging tot diefstal,

braak en joyriding;

4. rellen, relletjes en opstootjes (waaronder wij niet verstaan kwaadwillige

beschadiging);

5. storm en door storm vallende of bewegende voorwerpen;

6. aardbeving, aardverschuiving, hagel, instorting ten gevolge van een

natuurverschijnsel, inundatie, lawines, overstroming, van een berg of

natuurlijke helling vallend gesteente, vloedgolf, vulkanische uitbar-

sting;

7. luchtverkeer;

8. botsing met vogels of loslopende dieren. Wij verlenen geen dekking

voor de schade die ontstaat door een botsing of aanraking met andere

zaken als gevolg van de botsing met vogels of loslopende dieren;

9. een van buiten komend onheil tijdens vervoer van het motorrijtuig

door een transportondernemer. Wij verlenen geen dekking voor schade

die is ontstaan tijdens:

a. het vervoer, als die schade uitsluitend bestaat uit schrammen, krassen

of lakschade;

b. takelen en slepen;

10. bevriezing die het gevolg is van een onder deze verzekering gedekte

gebeurtenis.

Indien uit het polisblad blijkt dat het volledig cascorisico onder deze polis

is verzekerd, geldt tevens dat wij dekking verlenen voor schade aan of het

verlies van het motorrijtuig door:

11. kwaadwillige beschadiging;

12. botsen, stoten, omslaan, slippen, te water of anderszins van de weg

raken;

13. ieder ander onverwacht van buitenkomend onheil.

De dekking die staat omschreven onder 1, 2 en 12 geldt ook wanneer de

gebeurtenis een gevolg is van een eigen gebrek van het motorrijtuig.

Artikel 26 Dekking boven het verzekerde bedrag 

Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte

gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij voor het motorrijtuig

dekking voor:

1. de kosten die de verzekerde in redelijkheid maakt voor:

a. de berging en opruiming;

b. de bewaking en stalling;

c. het vervoer naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade

kan worden hersteld of  beoordeeld;

d. de noodzakelijke demontage om de kosten van het herstel te kunnen

vaststellen;

e. een eventuele noodreparatie;

2. de bijdrage in averij-grosse die van de verzekerde wordt gevorderd;

3. de schade aan of het verlies van de accessoires. Hiervan uitgezonderd

zijn autotelefoons en overige communicatieapparatuur, geluidappa-

ratuur, beeld- apparatuur, zendapparatuur, navigatie-apparatuur,

detectieapparatuur en computer-apparatuur. Schade aan of verlies

van de geluids- en beeldapparatuur die in het motorrijtuig is gemon-

teerd, is verzekerd tot maximaal e 500,- per gebeurtenis;

4. een tegemoetkoming in de extra kosten die de verzekerde maakt in

de tijd dat de verzekerde het motorrijtuig niet kan gebruiken ten

gevolge van diefstal, oplichting, joyriding en vermissing. De vergoe-

ding hiervoor bedraagt e 12,50 per dag met een maximum van e 375,-

per gebeurtenis. Deze dekking geldt niet als voor de hiervoor

genoemde gebeurtenissen een uitsluiting in de polis staat.

Artikel 27 Aanvullende uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen die in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden en

in artikel 23 van de Bijzondere Voorwaarden zijn opgenomen, gelden de

volgende bepalingen.

Wij verlenen geen dekking voor diefstalschade:

1. als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft geno-

men om diefstal te voorkomen. Hiervan is sprake wanneer de verze-

kerde het motorrijtuig onbeheerd heeft achtergelaten terwijl hij:

- dat niet goed heeft afgesloten en/ of 

- de sleutels daarop of daarin heeft  achtergelaten;

2. als er sprake is van diefstal van het gehele motorrijtuig, dat op het

moment van diefstal niet was voorzien van een door ons verplicht

voorgeschreven goedgekeurd anti-diefstalsysteem.

Deze uitsluitingen gelden niet als de verzekerde aantoont dat de

genoemde omstandigheden hem niet kunnen worden verweten.

Artikel 28 Eigen risico ruitschade

Ten aanzien van het risico als vermeld in artikel 25 lid 2 geldt het volgen-

de:

1 Wanneer een beschadiging van een ruit wordt hersteld, berekenen wij

geen eigen risico.

2 In het geval van een ruitschade, waarbij de ruit vervangen wordt door

een met ons samenwerkend herstelbedrijf, worden de volgende eigen

risico’s berekend:

a. Personenauto’s e 75,-

b. Bestel/ vrachtauto’s e 225,-

c. Touringcars e 500,-

Tenzij op het polisblad anders is vermeld.

Indien overgegaan wordt tot vervanging van een beschadigde ruit bij

een niet met ons samenwerkend herstelbedrijf worden bovengenoemde

eigen risico’s verdubbeld.

Artikel 29 Vaststelling van de schade 

1. In geval van beschadiging van het motorrijtuig stellen de experts de

schade vast op de kosten van het herstel tot ten hoogste het verschil

tussen de waarde van het motorrijtuig in Nederland onmiddellijk vóór

de schade en de waarde van de restanten onmiddellijk na de schade.

2. Als het motorrijtuig naar het oordeel van de experts zodanig bescha-

digd is dat herstel redelijkerwijs niet mogelijk is, stellen zij de schade

vast op het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig in

Nederland onmiddellijk vóór de schade en de waarde van de restanten

onmiddellijk na de schade. In dat geval kan de maatschappij eisen dat

de restanten worden overgedragen aan een door haar aan te wijzen

partij.
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3. In geval van verlies van het motorrijtuig door joyriding, oplichting of

diefstal stellen de experts de schade vast op de waarde van het

motorrijtuig in Nederland onmiddellijk vóór die gebeurtenis. De

maatschappij is in dit geval pas vergoeding verschuldigd na verloop

van dertig dagen nadat van deze gebeurtenis aangifte gedaan is bij

de politie. Als het motorrijtuig binnen deze dertig dagen wordt terug-

gevonden, wordt de schade alsnog vastgesteld op basis van het in lid

1 en 2 bepaalde.

4. De vergoeding voor schade aan het motorrijtuig wordt uitgekeerd tot

maximaal het verzekerde bedrag. In alle gevallen brengen wij het

eigen risico dat voor deze verzekering geldt in mindering op de ver-

goeding.

Artikel 30 Regelingen in geval van (totaal) verlies

1. Wanneer het motorrijtuig binnen dertig dagen na een gebeurtenis

zoals omschreven in artikel 25.3 (diefstal enz.) wordt terugverkregen,

moet u deze terug nemen. Wij vergoeden in dat geval de kosten van

het herstel van de schade die aan het motorrijtuig is ontstaan in de

tijd dat u deze niet ter beschikking had tengevolge van die gebeurtenis.

2. Wanneer het gestolen motorrijtuig na dertig dagen wordt terugver-

kregen, kunt u het motorrijtuig terugnemen nadat u het schade-

bedrag, verminderd met het bedrag van de herstelkosten die in lid 1

staan omschreven, hebt terugbetaald.

3. Bij verlies van het motorrijtuig vergoeden wij de schade pas:

a. na een termijn van dertig dagen,

b. nadat u de eigendomsrechten van het motorrijtuig aan ons hebt

overgedragen en 

c. u alle nog in uw bezit zijnde sleutels alsmede alle delen van het

kentekenbewijs en het overschrijvingsbewijs aan ons hebt over-

handigd.

4. Bij totaal verlies van het motorrijtuig vergoeden wij de schade pas

nadat het motorrijtuig of het restant daarvan aan ons of een door ons

aan te wijzen partij is overgedragen. Dit geldt voor het motorrijtuig

inclusief de extra voorzieningen en accessoires die wij vergoeden. Het

kentekenbewijs, het overschrijvingsbewijs en/ of de sleutels van het

motorrijtuig moet u aan ons of aan de door ons aan te wijzen partij

overhandigen. Deze regeling geldt niet wanneer u het motorrijtuig

daadwerkelijk hebt laten herstellen, zoals omschreven in artikel 29.1.

Artikel 31 Afstand van verhaal 

Wij behouden ons het recht voor, in geval het motorrijtuig tijdens de

schadegebeurtenis niet werd bestuurd door de verzekeringnemer zelf, de

door ons betaalde schade van de bestuurder terug te vorderen. Wij doen

afstand van ons recht op verhaal van de vergoeding die wij verlenen voor

de schade aan of het verlies van het motorrijtuig tegenover de

gemachtigde bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig op voor-

waarde dat de schade niet is te wijten aan de opzet van die bestuurder

en/ of de schade niet ontstond onder een omstandigheid als omschreven

in artikel 5. Afstand van dit recht doen wij ook tegenover zijn/ hun werk-

gever, wanneer deze (mede-)aansprakelijk is. Deze bepaling is niet van

toepassing wanneer voor de genoemde personen een uitsluiting geldt.
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Hulpverlening 

Inhoud

Artikel 32 Hulpverlening algemeen

Artikel 33 Hulpverlening binnenland

Artikel 34 Hulpverlening buitenland

Artikel 35 Hulpverlening buitenland volledig casco

Artikel 32 Hulpverlening algemeen

1. Als de maatschappij voor het motorrijtuig een Verzekeraarshulpkaart

heeft afgegeven, heeft verzekerde recht op hulp en/ of vergoeding

van kosten zoals vermeld in artikel 33 en 34, als door een aan het

motorrijtuig overkomen ongeval, brand of ander plotseling van buiten

komend onheil:

a. het motorrijtuig en/ of de aangekoppelde aanhangwagen niet

meer kan rijden en/ of;

b. noch de bestuurder noch een van de inzittenden in staat is het

motorrijtuig verder te besturen;

c. de hulpverlening en/ of de kosten tot stand komen in overleg met

en na verkregen instemming van de Verzekeraarshulpdienst (VHD)

en/ of de VHD Groep;

d. de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt tegen-

gehouden door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,

binnenlandse onlusten, muiterij of oproer, atoomkernreacties of

natuurrampen.

2. De hulpverlening heeft geen invloed op de korting wegens schadevrij

rijden. Een eigen risico is niet van toepassing.

De verzekerde is verplicht de aanwijzingen vermeld op de Verzeke-

raarshulpkaart op te volgen.

Alle in verband met de hulpverlening door de maatschappij voorgeschoten

kosten, die niet in de polis zijn verzekerd, zijn voor rekening van de 

verzekerde. Bij bedragen boven e 750,- kan een betaling vooraf worden

verlangd.

Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal de VHD Groep niet verwijzen

naar andere hulpinstanties. De maatschappij behoudt zich het recht voor

eventueel te verhalen bij andere verzekeraars.

Artikel 33 Hulpverlening binnenland

De hulpverlening na een ongeval, brand of ander plotseling van buiten

komend onheil binnen Nederland bestaat uit:

1. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en de eventuele aan-

hangwagen naar een door de verzekerde te bepalen herstelbedrijf of

ander adres in Nederland.

2. het vervoer van de bestuurder en de eventuele inzittenden met hun

bagage per taxi naar een door de bestuurder te bepalen adres in

Nederland.

Artikel 34 Hulpverlening buitenland

De hulpverlening na een ongeval, brand of ander plotseling van buiten

komend onheil buiten Nederland strekt zich uit tot alle landen, vermeld

op de groene kaart, als de aansprakelijkheidsverzekering ook voor die

landen van kracht is, en bestaat uit:

1. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en de eventuele aan-

hangwagen naar een door de verzekerde te bepalen herstelbedrijf of

ander adres in Nederland, als het motorrijtuig of de aanhanger niet

binnen vier werkdagen, eventueel door middel van noodreparatie,

zodanig gerepareerd kan worden dat de (terug) reis op technisch ver-

antwoorde wijze kan plaatsvinden. Als dit vervoer economisch niet

verantwoord is, heeft de verzekerde recht op vergoeding van de

betaalde kosten voor de invoering of vernietiging van het beschadig-

de motorrijtuig en eventueel vervoer van bagage van Nederland;

2. de kosten voor bewaken, bergen en stallen;

3. vergoeding van de kosten van vervoer van de bestuurder en eventue-

le inzittenden naar een plaats naar keuze in Nederland op basis van

treinkosten tweede klas vermeerderd met de kosten van het eventu-

eel vervoer per taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation.

Artikel 35 Hulpverlening buitenland volledig casco 

Als voor het motorrijtuig een volledig cascoverzekering is afgesloten dan

heeft verzekerde ook recht op hulp in geval door een mechanisch gebrek

aan het motorrijtuig en/ of de aangekoppelde aanhangwagen er niet

meer met het object gereden kan worden. Deze hulpverlening bestaat

uit:

1. de in artikel 34 beschreven hulpverlening;

2. de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg na

het tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek, tot

een maximum van e 125,- per gebeurtenis. De kosten van onderdelen

en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Evenmin

worden de kosten vergoed als de reparatie plaatsvindt bij een garage;

3. het namens de verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen

die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig rijklaar te maken, als deze

onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn.

De kosten van de onderdelen zelf worden niet vergoed.
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Bijzondere voorwaarden van 

Rechtsbijstandverzekering 

(Indien uit de polis blijkt dat rechtsbijstand is medeverzekerd zijn tevens de

onderstaande voorwaarden van kracht)

Inhoud

Artikel 36 Overdracht

Artikel 37 Begripsomschrijving

Artikel 38 Gebeurtenis en behoefte aan rechtsbijstand

Artikel 39 Wachttermijn

Artikel 40 Verzekerden

Artikel 41 Aard van de dekking

Artikel 42 Omschrijving van de dekking

Artikel 43 Franchise

Artikel 44 Verlenen van rechtsbijstand

Artikel 45 Uitbesteding van rechtsbijstandverlening

Artikel 46 Inschakeling mediators

Artikel 47 Vergoeding van kosten

Artikel 48 Gedeeltelijke dekking

Artikel 49 Vergoeding van kosten bij groepsactie

Artikel 50 Onvermogen

Artikel 51 Uitsluitingen

Artikel 52 Aanmelding/ verplichtingen van verzekerde

Artikel 53 Onderlinge geschillen/ belangenconflict

Artikel 54 Inschakeling van experts

Artikel 55 Terugbetaling van gemaakte kosten

Artikel 56 Geschillen over behandeling SRK

Artikel 57 Geschillen over dekking

Artikel 58 Verjaring

Artikel 59 Klachten

Artikel 60 Verwerking persoonsgegevens

Artikel 36 Overdracht

SRK: SRK Rechtsbijstand

Wij hebben de uitvoering van de polis overgedragen aan: SRK

Rechtsbijstand, verder te noemen het SRK (Stichting Schaderegelings-

kantoor voor Rechtsbijstandverzekering),

bezoekadres : Bredewater 12, 2715 CA Zoetermeer

postadres : Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer

telefoon : 079 – 344 81 81

telefax : 079 – 342 79 90

internet : www.srk.nl

Wij garanderen nakoming door het SRK van de in de voorwaarden

genoemde verplichtingen.

Artikel 37 Begripsomschrijvingen

In deze polis wordt verstaan onder:

1. rechtens bevoegde deskundige:

een ter zake kundige, die krachtens toepasselijke regels inzake pro-

cesbevoegdheid in de gerechtelijke of administratieve procedure de

noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen.

2. expert:

erkende deskundige op het gebied van bijvoorbeeld agrarische-,

auto-, medische-, technische expertise en andere gebieden, die ter

ondersteuning van een zaak een rapport uitbrengt.

Artikel 38 Gebeurtenis en behoefte aan rechtsbijstand

1. Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat aanleiding is voor

een juridisch geschil waardoor voor verzekerde behoefte aan rechts-

bijstand ontstaat. Een juridisch geschil wordt geacht te zijn ontstaan

op het moment dat voor het eerst een belangentegenstelling met de

wederpartij bestaat.

2. Indien sprake is van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, is

het tijdstip van de eerste gebeurtenis in die reeks bepalend voor de

vaststelling van het tijdstip van de gebeurtenis.

3. De gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbij-

stand moet zich hebben voorgedaan gedurende de looptijd van de

verzekering en buiten de wachttermijn voorzover deze van toepas-

sing is.

4. Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden ontleend indien

de verzekerde een gebeurtenis aanmeldt:

a. die bij het tot stand komen van de verzekering te verwachten of

redelijkerwijs te voorzien is geweest

b. meer dan twaalf maanden na het plaatsvinden daarvan, doch

nooit meer dan zes maanden na beëindiging van de verzekering.

5. Indien ter zake van een gebeurtenis geen rechten aan deze verzeke-

ring kunnen worden ontleend zijn ook de hieruit voortvloeiende en/

of daarmee samenhangende juridische geschillen uitgesloten van

dekking.

Artikel 39 Wachttermijn

1. Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden ontleend wan-

neer de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit uit of verband houdt

met een gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan in de wachttermijn

van deze verzekering. Deze termijn is in de bijzondere voorwaarden

nader omschreven en geldt vanaf de ingangsdatum van de verzeke-

ring

2. De wachttermijn is niet van toepassing indien deze verzekering is

gesloten direct aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering,

voor zover verzekerde daaraan voor de aangemelde zaak bij voortbe-

staan gelijke rechten had kunnen ontlenen

Artikel 40 Verzekerden

De verzekerden zijn:

1. de verzekeringnemer;

2. de door deze gemachtigde bestuurder en de personen die vervoerd

worden met het op deze polis verzekerde motorrijtuig;

3. de nagelaten betrekkingen van de verzekerden, indien en voor zover

zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van

levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis waarbij de ver-

zekerde is betrokken en waarvoor krachtens de verzekering aanspraak

op rechtsbijstand bestaat.

Artikel 41 Aard van de dekking

1. Deze verzekering dekt:

• het verlenen van rechtsbijstand, waarbij de juridische belangen

van verzekerde in een juridisch geschil worden behartigd;

• het vergoeden of voorschieten van de onder a. verbonden kosten

van rechtsbijstand.

2. De omvang van de dekking wordt nader bepaald in artikel 42 van

deze voorwaarden.

3. Indien twijfelachtig is of de door verzekerde gemelde gebeurtenis een

juridisch geschil in de zin van artikel 38 lid 1 oplevert, dient verzekerde

op verzoek van het SRK door middel van een deskundigenrapport, dat

uitsluitsel geeft omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevol-

gen van een gebeurtenis, de aanwezigheid van het juridisch geschil

aan te tonen. Geeft het rapport voldoende grond voor juridische actie,

dan vergoedt het SRK de aan het opmaken van het rapport verbonden

(redelijke) kosten.

Artikel 42 Omschrijving van de dekking

1. Verhaalsrechtsbijstand

Rechtsbijstand bij het verhalen van een door de verzekerde geleden

schade (niet mede uit overeenkomst) die is ontstaan door een ver-

keersongeval of een ander van buitenkomend onheil waarbij het

motorrijtuig was betrokken en werd beschadigd

a. Optreden: alleen eisend.

b. Dekkingsgebied: het dekkingsgebied als bedoeld in artikel 2 van

deze verzekering.
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c. Toepasselijk recht: het recht van een van de landen van het 

dekkingsgebied.

d. Wachttermijn: geen.

e. Geen rechtsbijstand wordt verleend:

Indien de te verhalen schade is veroorzaakt of verband houdt met

een door verzekerde afgesloten overeenkomst

Bij sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties die niet van belang zijn

voor het vaststellen van de door verzekerde geleden schade.

2. Passieve rechtsbijstand

Uitsluitend dan wordt strafrechtsbijstand verleend:

Indien het SRK dat in het belang van de te verlenen verhaalsrechtsbij-

stand noodzakelijk acht en eerst dan nadat een verzekerde naar aan-

leiding van een verkeersongeval, verdacht van een verkeersovertre-

ding of een verkeersmisdrijf, waarbij het motorrijtuig was betrokken

en werd beschadigd, is gedagvaard

a. Dekkingsgebied: het dekkingsgebied als bedoeld in artikel 2 van

deze verzekering.

b. Toepasselijk recht: het recht van een van de landen van het 

dekkingsgebied.

c. Wachttermijn: geen.

d. Deze rechtsbijstand wordt in ieder geval niet verleend, indien:

1. Door betaling van een geldsom (verdere) strafvervolging

kon/kan worden voorkomen, dan wel bij de handhaving van

een verkeersvoorschrift een administratieve sanctie wordt

opgelegd in de vorm van een boete.

2. Sprake is van een (voorwaardelijk-) opzetdelict, danwel opzet

(mede) ten laste wordt gelegd.

3. Zekerheidstelling.

a. Indien een buitenlandse overheid van een verzekerde in verband

met een gedekte strafzaak cautie (te stellen zekerheid) eist ter

opheffing van een hem opgelegde vrijheidsbeperking of van een

beslag op zijn motorrijtuig, schiet het SRK die cautie voor tot een

bedrag van e 25.000,– per gebeurtenis voor alle verzekerden teza-

men.

b. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde

het SRK onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer

wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting zijn volle

medewerking te verlenen tot onverwijlde restitutie aan het SRK.

c. Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling de gestelde

cautie niet of slechts ten dele wordt vrijgegeven, is de verzekerde

verplicht het niet vrijgegeven bedrag onverwijld aan het SRK terug

te betalen.

4. Teruggave rijbewijs of inbeslaggenomen motorrijtuig

Rechtsbijstand bij verzoeken tot teruggave, gericht aan een over-

heidsinstantie, ter zake van:

• Een inbeslaggenomen rijbewijs;

• Een inbeslaggenomen kentekenbewijs van een motorrijtuig van

de verzekerde;

• Een ingevorderd of inbeslaggenomen motorrijtuig van de verze-

kerde.

a. Dekkingsgebied: voor de Europese landen, waarvoor het door de

maatschappij afgegeven verzekeringsbewijs geldt

b. Toepasselijk recht: het recht van een van de landen van het 

dekkingsgebied

c. Wachttermijn: geen

Geen rechtsbijstand wordt verleend:

• Indien het innemen van het rijbewijs of inbeslagname van het

motorrijtuig verband houdt met een snelheidsovertreding of bij

een uit het proces-verbaal blijkend alcoholpromillage van  mini-

maal 0,5 

• Indien de inbeslagname van het motorrijtuig het gevolg is van de

wijze van gebruik van het motorrijtuig door verzekerde of de

gemachtigd bestuurder.

5. Revindicatie

Rechtsbijstand bij het terugvorderen van het motorrijtuig, in de zin

van het Burgerlijk Wetboek.

• Optreden: eisend, als eigenaar, verwerend, als bezitter te goeder

trouw.

• Dekkingsgebied: voor de Europese landen, waarvoor het door de

maatschappij afgegeven verzekeringsbewijs geldt.

• Toepasselijk recht: het recht van een van de landen van het 

dekkingsgebied.

• Wachttermijn: 3 maanden.

• Geen rechtsbijstand wordt verleend als het een motorrijtuig

betreft dat:

- Tweedehands is gekocht zonder BOVAG (of daaraan gelijk-

waardig) garantiebewijs;

- In een vrijwaringsprocedure is of wordt betrokken.

6. Contractsrechtsbijstand motorrijtuigen

Rechtsbijstand bij juridische geschillen van de verzekerde:

• Inzake aankoop, onderhoud, reparatie of revisie van het motorrij-

tuig.

• Met contractspartijen ter zake van het verhalen van de conform

artikel 42 lid 1 van deze verzekering gedekte personenschade.

a. Optreden: eisend en verwerend.

b. Dekkingsgebied: Europese Unie.

c. Toepasselijk recht: het recht van een van de landen van de

Europese Unie.

d. Wachttermijn: drie maanden.

e. Geen rechtsbijstand wordt verleend bij:

- Juridische geschillen omtrent tweedehands gekochte motor-

rijtuigen zonder BOVAG (of daaraan gelijkwaardig) garantiebe-

wijs, alsmede voor (nieuwe) motorrijtuigen die niet in

Nederland zijn gekocht.

- Geschillen met de cascoverzekeraar voorzover het geschil niet

de personenschade betreft.

Artikel 43 Franchise

De verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering ontlenen indien

het financiële belang van de verzekerde minder dan e 75,- bedraagt.

Deze bepaling geldt niet voor strafrechtsbijstand.

Artikel 44 Verlenen van rechtsbijstand

a. De aangemelde zaken worden behandeld door de eigen medewerkers

van het SRK, waaronder mede begrepen advocaten die in dienstbe-

trekking staan tot het SRK. Het SRK zal daarbij altijd, voorzover mogelijk,

in eerste instantie een regeling in der minne nastreven.

b. Indien een procedure in rechte gevoerd moet worden, zal het SRK

voorzover mogelijk zelf, de bijstand verlenen.

c. Het SRK zal de rechtsbijstand (blijven) verlenen voorzover naar de

mening van het SRK een redelijke kans bestaat het beoogde resultaat

te bereiken. Indien succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal het

SRK dit gemotiveerd meedelen aan de verzekerde.

d. Het SRK is gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verle-

nen, de verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte van het

financieel belang. De rechten die ter zake deze gebeurtenis voor de

verzekerde voortvloeien uit deze verzekering, komen na betaling van

het bedrag te vervallen (afkoop).

Artikel 45 Uitbesteding van rechtsbijstandverlening

a. Indien ingevolge de voorwaarden of naar de mening van het SRK een

zaak aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige bui-

ten het SRK besteed moet worden, heeft de verzekerde het recht deze

naar eigen keuze aan te wijzen. Heeft verzekerde geen voorkeur, dan

geeft het SRK opdracht aan een advocaat of andere rechtens bevoeg-

de deskundige van zijn keuze.

b. Uitsluitend het SRK heeft de bevoegdheid om namens de verzekerde

de opdracht aan de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige

te verstrekken.

c. Als de Nederlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advocaten

en andere rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die in

Nederland zijn ingeschreven of rechtens zijn toegelaten en in

Nederland kantoor houden.

d. Als een buitenlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advoca-

ten en andere rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die bij

het desbetreffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven of rech-

tens zijn toegelaten.
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e. Als bij een verkeersongeval buiten Nederland rechtsbijstand direct

noodzakelijk is, dient verzekerde contact op te nemen met VHD, tele-

foonnummer: 055-5775077.

f. Indien een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige is inge-

schakeld, is de verzekerde verplicht (al dan niet via zijn advocaat of

zijn deskundige) het SRK op de hoogte te houden van de voortgang.

g. Alvorens tot het aanwenden van rechtmiddelen over te gaan of werk-

zaamheden buiten de door het SRK verstrekte opdracht te verrichten

dient de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige toestem-

ming te hebben van het SRK.

h. Het SRK zal per aangemelde gebeurtenis slechts aan één advocaat of

aan één andere rechtens bevoegde deskundige opdracht verstrekken

voor het verlenen van rechtsbijstand

i. Het SRK is jegens de verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen

die zouden kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat of

andere rechtens bevoegde deskundige of de door deze verrichte

diensten

Artikel 46 Inschakeling mediators 

a. Indien naar de mening van het SRK de zaak door middel van mediation

kan worden opgelost, dan kan een mediator worden ingeschakeld.

b. Alleen mediators die aangesloten zijn bij het Nederlands Mediation

Instituut (NMI) komen voor inschakeling in aanmerking.

c. Deze dekking omvat maximaal 5 sessies van ieder maximaal 2 uur.

Artikel 47 Vergoeding van kosten

1. Vergoed worden:

a. De honoraria en de verschotten van de overeenkomstig deze voor-

waarden ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder, andere

rechtens bevoegde deskundige en expert.

b. De kosten van de overeenkomstig deze voorwaarden ingeschakel-

de mediator, echter alleen voor wat betreft het aandeel daarin,

voorzover dit niet meer bedraagt dan 50% van de totale kosten,

van verzekerde.

c. De proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage of de

kosten van bindend advies; hieronder zijn niet inbegrepen afkoop-

sommen, boeter en andere bij wijze van straf opgelegde maatre-

gelen.

d. De kosten van getuigen in een gerechtelijke en administratieve

procedure voorzover door een rechter toegewezen.

e. De proceskosten van de tegenpartij, waaronder de buitengerech-

telijke kosten begrepen waartoe verzekerde in een onherroepelijk

vonnis is veroordeeld.

f. De noodzakelijke, in overleg met het SRK te maken reis- en ver-

blijfkosten van de verzekerde indien zijn persoonlijk verschijnen

door een buitenlandse rechterlijke instantie is bevolen of drin-

gend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat of andere

rechtens bevoegde deskundige.

g. De redelijke kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging

van een vonnis, gedurende maximaal 5 jaar na de datum waarop

het vonnis is gewezen.

2. Het SRK heeft het recht de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan

belanghebbende te betalen.

3. Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot

vergoeding in de kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van die

kosten, voorzover zij voor rekening van het SRK zijn geweest, ten 

gunste van het SRK.

4. Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem 

verschuldigde BTW-afdrachten, komt die BTW-toeslag niet voor 

vergoeding in aanmerking.

5. Indien de verzekerde op grond van een contractuele of een wettelijke

bepaling de kosten van rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk vergoed

kan krijgen, komen die kosten niet in aanmerking voor vergoeding

krachtens deze verzekering. Dit vindt geen toepassing indien verze-

kerde een beroep kan doen op de Wet op de Rechtsbijstand. Het SRK

zal de verzekerde, ter compensatie van de door het SRK voorgescho-

ten kosten, bijstand verlenen bij het terugvragen of verhalen van die

kosten.

Artikel 48 Gedeeltelijke dekking

Indien een door verzekerde gemelde zaak slechts gedeeltelijk onder de

dekking van de polis valt, worden de daaraan verbonden kosten, zoals

genoemd in artikel 47 van deze voorwaarden, naar verhouding tot het

gedekte gedeelte vergoed

Artikel 49 Vergoeding van kosten bij groepsactie

Indien anderen bij een actie van een of meer verzekerden op dezelfde

juridische grond en zonder dat er sprake is van een onderlinge belangen-

tegenstelling een concreet belang hebben, ongeacht of zij in het geheel

geen actie nemen of slechts voor een deel betrokken zijn bij de gebeur-

tenis, vergoedt het SRK de kosten van rechtsbijstand in verhouding van

de belanghebbende verzekerde(n) tot het totaal aantal belanghebben-

den.

Artikel 50 Onvermogen

1. Het SRK betaalt de materiële schade (tot een maximum van 

e 1.000,–, per gebeurtenis) indien aan alle volgende vereisten is vol-

daan:

a. er is bewezen, of het is aannemelijk, dat een derde aansprakelijk is

uitsluitend op grond van een door deze derde gepleegde onrecht-

matige daad in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

b. er is geen verhaal op die derde mogelijk uitsluitend wegens diens

onvermogen;

c. een geheel of gedeeltelijk verhaal of vergoeding van de schade is

niet mogelijk geweest;

d. de onvermogende derde woonde ten tijde van de gebeurtenis in

Nederland.

2. Bij aanvaarding van de in lid 1 bedoelde uitkering draagt de verzekerde

alle rechten, die verband houden met de te verhalen schade, aan het

SRK over.

3. Deze dekking is niet van toepassing voor motorrijtuigen die worden

verhuurd of gebruikt als taxi of voor lesdoeleinden.

Artikel 51 Uitsluitingen

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien:

1. de verzekerde zijn verplichtingen zoals genoemd in de polisvoor-

waarden niet nakomt en daardoor de belangen van het SRK/de maat-

schappij schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake indien:

a. de zaak dusdanig laat wordt aangemeld dat het SRK:

1. niet meer in staat is zelf de rechtsbijstand te verlenen, of dit

alleen maar met extra inspanning of met extra kosten van

rechtsbijstand zou kunnen doen;

2. onnodige proceskosten en/ of andere kosten van rechtsbij-

stand zou moeten vergoeden;

3. geen regeling meer kan treffen in der minne, of dat alleen met

extra kosten kan doen.

b. De verzekerde niet alle van belang zijnde informatie aan het SRK

(heeft) verstrekt.

c. de verzekerde zich niet houdt aan de aanwijzingen van het SRK, de

advocaat, de andere rechtens bevoegde deskundige, de mediator

of de expert.

d. de verzekerde zonder zijn toestemming van het SRK een advocaat,

andere rechtens bevoegde deskundige, een mediator of een

expert inschakelt.

e. de verzekerde de tegenpartij benadert over de zaak zonder het

SRK, de ingeschakelde advocaat, andere rechtens bevoegde des-

kundige of mediator vooraf te raadplegen.

2. de verzekerde bij een beroep op deze verzekering een onjuiste of

onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven, waarvan hij redelij-

kerwijs had moeten begrijpen dat dit de behandeling van de zaak of

de belangen van het SRK zou schaden.

3. de gebeurtenis die de behoefte aan rechtsbijstand doet ontstaan het

beoogde of naar redelijke maatstaven voorzienbare gevolg is van het

handelen of nalaten van de verzekerde of indien de verzekerde de
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mogelijkheid van het plaatsvinden van de gebeurtenis willens en

wetens heeft geaccepteerd, om enig voordeel te behalen of te behou-

den.

4. de verzekerde in de strafzaak wordt verdacht van een (voorwaardelijk)

opzetdelict, dan wel opzet (mede) ten laste is gelegd. De redelijk

gemaakte kosten van rechtsbijstand worden uitsluitend alsnog ver-

goed nadat verzekerde bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is

vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.

5. u rechten kunt ontlenen aan een andere verzekering, die voorziet in

het vergoeden van de schade, het verlenen van rechtshulp, het geven

van juridische adviezen, het betalen van een waarborgsom of het ver-

goeden van kosten van rechtshulp en u die andere verzekering reeds

hebt ingeschakeld. U bent verplicht, indien er een andere verzekering

is/ andere verzekeringen zijn, deze op te geven aan SRK bij melding

van een zaak. Omdat bij een rechtsbijstandverzekering de rechtshulp

veelal in natura wordt verleend, is het van groot belang deze gege-

vens te verstrekken, want de rechtshulp kan niet door meerdere

instanties tegelijkertijd worden verleend.

6. het een vordering betreft van een verzekerde, anders dan verzeke-

ringnemer, op de aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere ver-

zekerde.

7. in verband met faillissement van verzekerde een curator is aangewe-

zen voor het beheer en de vereffening van het vermogen van verze-

kerde. Vanaf dat moment kunnen ook voor nog in behandeling zijnde

zaken bij het SRK of door het SRK uitbestede zaken geen verdere rech-

ten aan deze verzekering worden ontleend.

8. de gebeurtenis is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend

conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of mui-

terij. De zes genoemde vormen van molest alsmede de definities daar-

van vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van

Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 onder NR. 136/1981

ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gede-

poneerd.

9. de gebeurtenis die de behoefte aan rechtsbijstand doet ontstaan, is

veroorzaakt door, opgetreden bij, of voortvloeit uit:

a. een atoomkernreactie, tenzij de schade van de verzekerde voort-

vloeit uit een onjuiste medische behandeling met radioactieve

straling;

b. een natuurramp.

Artikel 52 Aanmelding/ verplichtingen van verzekerde

1. Indien een gebeurtenis plaatsvindt waarbij de verzekerde rechten aan

deze verzekering wil ontlenen, is hij verplicht:

a. de gebeurtenis zo spoedig mogelijk (bij voorkeur via internet) te

melden bij het SRK onder vermelding van alle gegevens, alle feiten

en alle omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid;

b. alle door het SRK verlangde medewerking te verlenen, ook als het

gaat om terugvordering van kosten;

c. het SRK op de hoogte te blijven houden van nieuwe feiten en ont-

wikkelingen in de zaak en volle medewerking te blijven verlenen

bij de uitvoering van deze verzekering, ook indien de zaak door

een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige wordt

behandeld;

d. zich te onthouden van alles wat de belangen van het SRK  of de

maatschappij zou kunnen schaden;

e. zich op het verzoek van het SRK bij een strafzaak civiele  partij te

stellen;

f. bij melding alle inlichtingen en bescheiden die tot de gebeurtenis

hebben geleid te verschaffen die voor SRK van belang zijn om te

beoordelen of rechten uit deze verzekering kunnen worden ont-

leend en of er recht op het verlenen van rechtshulp is.

2. Door de gebeurtenis aan te melden machtigt de verzekerde het SRK,

onder uitsluiting van ieder ander, tot het (zowel in als buiten rechte)

behartigen van zijn belangen.

3. Na aanmelding van een  zaak  bij het SRK dient verzekerde zorg te dra-

gen dat zijn juiste adres steeds bij het SRK bekend is.

Artikel 53 Onderlinge geschillen/ belangenconflict

Er is sprake van een belangenconflict als blijkt dat beide partijen zich als

verzekerde tot het SRK wenden en beiden aanspraak kunnen maken op

het verlenen van rechtsbijstand door het SRK, dan geldt:

a. dat in een geschil tussen verzekeringnemer en een andere verzekerde

op één polis alleen verzekeringnemer rechten aan de verzekering kan

ontlenen;

b. dat in een geschil tussen twee of meer verzekeringnemers op één

polis geen rechten aan de verzekering kunnen worden ontleend;

c. dat in een geschil tussen twee verzekerden, niet  zijnde verzekering-

nemer, op één polis alleen die verzekerde die door verzekeringnemer

is aangewezen rechten aan de verzekering kan ontlenen;

d. dat in een geschil op twee verschillende polissen beide verzekerden

het recht hebben hun belangen door een advocaat of andere rechtens

bevoegde deskundige van vrije keuze, zoals geregeld in artikel 45 van

deze voorwaarden, te laten behartigen. Het SRK doet hiervan mede-

deling aan beide verzekerden.

Artikel 54 Inschakeling van experts

1. Indien het SRK meent dat een expertiserapport moet worden uitge-

bracht, dan zal het SRK voor inschakeling van de expert zorgdragen en

hem namens de verzekerde de opdracht verstrekken. Het SRK bepaalt

de keuze van de expert.

2. Als de verzekerde het niet eens is met het expertiserapport staat het

hem vrij voor eigen rekening een tweede rapport door een andere

expert te laten opmaken.

3. Mocht het SRK het tweede rapport in de zaak betrekken dan zal het de

kosten die aan dat rapport verbonden zijn aan de verzekerde terug-

betalen.

4. Het SRK is jegens de verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen

die zouden kunnen voortvloeien uit de door de expert verrichte diensten.

Artikel 55 Terugbetaling van gemaakte kosten

De verzekerde is verplicht de schade te vergoeden die voor het SRK of de

maatschappij ontstaat als hij de verplichting die voortvloeit uit de verze-

keringsovereenkomst niet nakomt of zijn machtiging tot behandeling

van de aangemelde zaak intrekt, onverminderd hetgeen overigens in de

voorwaarden is bepaald.

Artikel 56 Geschillen over behandeling door SRK

Gedragslijn bij verschil van mening tussen SRK en verzekerde over de

regeling van het geschil waarvoor een beroep op deze verzekering is

gedaan.

De verzekerde kan een beroep doen op de onderstaande geschillenrege-

ling als hij het niet eens is met de mededeling van het SRK, dat ingevolge

artikel 44 lid c van deze voorwaarden geen redelijke kans aanwezig is het

beoogde resultaat te bereiken of als hij het niet eens is met de wijze van

juridische aanpak van de zaak.

De verzekerde dient in dat geval schriftelijk aan het SRK op basis van voor

het SRK bekende feiten en omstandigheden te motiveren waarom hij het

niet eens is met het SRK.

De geschillenregeling omvat het volgende:

a. het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven advocaat voorzover

deze niet in dienstbetrekking staat van het SRK, advies uit te brengen

over de vraag of een verdere behandeling van de zaak een redelijke

kans heeft het beoogde resultaat te bereiken, dan wel of juridische

aanpak van de zaak al dan niet de juiste is. De advocaat betrekt hierbij

de standpunten van zowel het SRK als de verzekerde.

b. de verzekerde heeft hierbij het recht van vrije advocatenkeuze. Indien

verzekerde geen advocaat van eigen keuze heeft, overlegt het SRK

met verzekerde welke advocaat gevraagd zal worden het juridisch

advies uit te brengen.
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c. het SRK zorgt draagt zorg voor het toezenden van het dossier aan de

gekozen advocaat, teneinde hem in staat te stellen het juridisch

advies uit te brengen.

d. het uitgebrachte advies is voor het SRK bindend.

e. het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies.

f. deelt de advocaat de mening van verzekerde, dan kan het SRK de zaak

volgens het uitgebrachte advies verder behandelen. Behandelt het

SRK verder niet zelf, dan heeft verzekerde de vrije keuze wie de zaak

verder volgens het uitgebrachte advies zal behandelen. De in het

kader van deze geschillenregeling ingeschakelde advocaat of een

kantoorgenoot van hem mag de zaak verder niet behandelen. Het SRK

verstrekt voor de verdere behandeling schriftelijk opdracht.

g. deelt de advocaat de mening van het SRK, dan kan de verzekerde de

zaak tot zich trekken en op eigen kosten voortzetten. Als uit de defini-

tieve uitslag van de zaak (die verzekerde verplicht is binnen een

maand nadat de zaak is beëindigd aan het SRK te zenden) blijkt dat

het beoogde resultaat geheel werd bereikt, zal het SRK alsnog de

gemaakte kosten, zoals genoemd in artikel 47 van deze voorwaarden,

vergoeden. Als het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd

bereikt, zal het SRK deze kosten in verhouding tot het behaalde resul-

taat vergoeden.

h. de verzekerde kan geen beroep doen op de geschillenregeling als met

de goedkeuring van verzekerde door het SRK reeds een advocaat,

voorzover deze niet in dienstbetrekking staat van het  SRK, of andere

rechtens bevoegde deskundige is ingeschakeld voor de behandeling

van de zaak of een advocaat reeds een advies in het kader van de

geschillenregeling voor het geschil heeft uitgebracht.

Artikel 57 Geschillendekking

1. De verzekeringnemer kan een rechtsvordering tegen het SRK instellen

als het SRK meent dat de verzekerde ter zake van de gebeurtenis geen

rechten aan deze verzekering kan ontlenen.

2. Indien de rechter de verzekeringnemer in het gelijk stelt, zal het SRK

de redelijkerwijs gemaakte kosten, zoals genoemd in artikel 47 van

deze voorwaarden, vergoeden.

Artikel 58 Verjaring

Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het verlenen van rechts-

hulp verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, vol-

gende op die waarop u met de opeisbaarheid daarvan bekend is gewor-

den.

Artikel 59 Klachten

Voor alle klachten over het SRK kunt u schriftelijk terecht bij:

SRK-klachtenbureau

Postbus 3020

2700 LA Zoetermeer

Het SRK-klachtenbureau bestaat uit een aantal klacht-functionarissen. De

klachtfunctionaris heeft tot taak de klacht te onderzoeken en af te laten

handelen. Hij probeert zo snel mogelijk met de klager in contact te treden

en stuurt binnen één week daarna een schriftelijke bevestiging van wat

er is besproken, wie de klacht verder afhandelt en wanneer de klager een

inhoudelijke reactie krijgt.

Artikel 60 Verwerking persoonsgegevens

1. Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand worden uw gegevens

door SRK Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van

de rechtsbijstandzaak en/of juridische dienstverlening, voor het ren-

dementsbeheer en ter voorkoming en bestrijding van fraude.

2. SRK informeert de maatschappij omtrent het feit dat een melding

heeft plaatsgevonden, welk rechtsgebied de zaak betreft en met de

daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft gemaakt.

3. Op deze verwerking is de gedragscode ”Verwerking Persoons-

gegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De tekst van de

gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars,

Postbus 93450, 2509 AL Den Haag (telefoon 070 - 3338500) of raad-

plegen op de website www.verzekeraars.nl

17

62740_polis motorrijtuig.qxd  14-09-2006  11:39  Pagina 17



Terrorismedekking

(Ondergebracht bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor

Terrorismeschaden N.V. (NHT))

Inhoud

Artikel 61 Begripsomschrijvingen

Artikel 62 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

Artikel 63 Uitkeringsprotocol NHT 

Artikel 61 Begripsomschrijvingen 

In de hierna volgende artikelen en de daarop berustende bepalingen

wordt (voor zover niet anders blijkt) verstaan onder:

1. Terrorisme:

Gewelddadige handelingen en/ of gedragingen (begaan buiten het

kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verze-

keringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest) in de vorm van

een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samen-

hangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/ of aantasting van

de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/ of scha-

de aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen

worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks (al

dan niet in enig organisatorisch verband) is beraamd en/ of uitge-

voerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/ of religieuze en/ of

ideologische doelen te verwezenlijken.

2. Kwaadwillige besmetting:

Het (buiten het kader van een van de zes in artikel 64   lid 2 van de Wet

toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest)

(doen) verspreiden van ziektekiemen en/ of stoffen die als gevolg van

hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwer-

king letsel en/ of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood

tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/ of

schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economi-

sche belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het

(doen) verspreiden (al dan niet in enig organisatorisch verband) is

beraamd en/ of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke

en/ of religieuze en/ of ideologische doelen te verwezenlijken.

3. Preventieve maatregelen:

Van overheidswege en/ of door verzekerden en/ of  derden getroffen

maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/

of kwaadwillige besmetting af te wenden of (indien dit gevaar zich

heeft verwezenlijkt) de gevolgen daarvan te beperken.

4. Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 

Terrorismeschaden N.V. (NHT):

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte her-

verzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit

hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toe-

gelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de ver-

wezenlijking van de in artikel 61.1, 61.2 en 61.3 omschreven risico’s, in

herverzekering kunnen worden ondergebracht.

5. Verzekeringsovereenkomsten:

a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkom-

stig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van de Wet toezicht verzeke-

ringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s.

b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een

verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien

verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland

gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering

betrekking heeft.

c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten

met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in

Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de

in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de

verzekering betrekking heeft.

6. In Nederland toegelaten verzekeraars:

a. Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van

de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en 

b. natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toe-

zicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd zijn om in

Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 62 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 

1. Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 61.1, 61.2 en

61.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende

polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurte-

nis die (direct of indirect) verband houdt met:

a. terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,

b. handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme,

kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna

gezamenlijk aan te duiden als ’het terrorismerisico’, geldt dat de

uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar

ingediende aanspraak op schadevergoeding en/ of uitkering, is

beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake

van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het ter-

rorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met ver-

mogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde

van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensop-

bouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gereali-

seerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toe-

zicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten

aanzien van de betrokken verzekering.

2. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde

aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar.

Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en

geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een

eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk

verschijnende dagbladen.

3. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde,

geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:

a. schade aan onroerende zaken en/ of de inhoud daarvan;

b. gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/ of de inhoud

daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar

maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden

uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in

artikel 61 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie

verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer

verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door

verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/ of de

bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoa-

dres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door

verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter

afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het

risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor

rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een

groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat

alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een ver-

zekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groeps-

maatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Artikel 63 Uitkeringsprotocol NHT 

1. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing

het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op

grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder

meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verze-

kerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of

en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om

alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor

het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende finan-

ciële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig

bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar

te doen.
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2. De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het

Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeur-

tenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als

een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden

aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde

bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,

verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk

bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering

tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de

tot uitkering gerechtigde op de in artikel 63.1 bedoelde uitkering ter-

zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

4. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van

het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding

en/ of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT

van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld

dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van

artikel 61, 62 en 63 wordt beschouwd.
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Rialto Verzekeringen 

Postbus 1074

2280 CB Rijswijk

telefoon 09002-742586

fax (070) 340 81 01

e-mail info@rialto.nl
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