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1

Begripsomschrijvingen

In de voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

bonus

verschul-

De overgang naar een andere

malus

digd

bonus/malustrede geschiedt:

trede

premie-

na een verzekeringsjaar

Polisblad

met 1

met 2

Het bij deze polis behorende blad met de gegevens en de

schade-

schade-

schade-

nadere bepalingen ten aanzien van de voorwaarden van deze

geval

geval

gevallen

verzekering;

naar trede:

naar trede:

naar trede:

1.2

Motorrijtuig

percentage zonder

19

25

19

14

8

a. Het op het polisblad omschreven motorrijtuig;

18

25

19

13

7

b.	Een niet aan de verzekeringnemer toebehorend

17

25

18

12

7

gelijksoortig motorrijtuig dat het onder a. vermelde

16

25

17

11

6

vervangt gedurende de tijd waarin dat voor reparatie

15

25

16

10

6

en/of onderhoud tijdelijk buiten gebruik is;
1.3

Schadegeval

14

25

15

9

5

13

30

14

8

4

12

32,5

13

7

3

11

35

12

6

2

houdende gebeurtenissen, waaruit voor de verzekeraar een

10

40

11

6

2

verplichting tot schadevergoeding zou kunnen ontstaan.

9

45

10

5

1

8

50

9

4

1

2

Premie

7

55

8

3

1

6

60

7

2

1

2.1

Bonus/malusregeling

5

65

6

1

1

Iedere gebeurtenis of een reeks van met elkaar verband-

a.	Indien uit het polisblad blijkt dat de bonus/malus
regeling van toepassing is, geldt de volgende schaal

4

75

5

1

1

3

85

4

1

1

waardoor de verschuldigde premie afhankelijk is van het

2

95

3

1

1

aantal in het voorafgaande verzekeringsjaar ontstane

1

125

2

1

1

schadegevallen:
Na 3 of meer schadegevallen in een verzekeringsjaar is

2.2

premie volgens trede 1 verschuldigd.

De premie wordt berekend overeenkomstig de op het

Premievaststelling

polisblad genoemde gegevens. Wijziging in een van die
b.	Een schadegeval heeft geen invloed op deze regeling,

gegevens kan wijziging van de premie tot gevolg hebben.

wanneer:
•	de verzekeraar geen schadevergoeding verschuldigd
is;
•	de verzekeraar de door hem betaalde schade geheel
heeft verhaald;

2.3

Premiebetaling

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en/of de
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30-ste
dag nadat zij verschuldigd worden.

•	de verzekerde de gedane uitkeringen aan de
verzekeraar heeft terugbetaald binnen 1 jaar nadat

2.4

hem de omvang daarvan is medegedeeld.

Bij de beëindiging van de verzekering, anders dan

Terugbetaling van premie

De gevolgen van schaderegelingsovereenkomsten tussen

wegens kwade trouw van de verzekeringnemer, heeft de

verzekeraars onderling blijven buiten beschouwing.

verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over

c.	Een schadegeval op de aansprakelijkheidsverzekering

de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is.

of op de casco-verzekering beïnvloedt de premies voor

Dit recht heeft de verzekeringnemer niet in het geval

beide verzekeringsvormen.

genoemd in artikel 5.3 tenzij de verzekering binnen 3 jaar na
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de datum van beëindiging bij nadere overeenkomst wordt

5.2		overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde, indien de

voortgezet voor een ander motorrijtuig.

verzekeringnemer weigert de wijziging van premies
en/of voorwaarden te accepteren, die de verzekeraar

3

Wijziging van premies en/of voorwaarden

op grond van dat artikel kan verlangen;

De verzekeraar heeft het recht de premies en/of de
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc

5.3		zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen

te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is

ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig

de verzekeraar gerechtigd de premies en/of de voorwaarden

en tevens de feitelijke macht erover verliezen; de

van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te

verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht

passen en wel met ingang van de eerste premievervaldag na

de verzekeraar hiervan ten spoedigste, doch in ieder

de invoering hiervan.

geval binnen 30 dagen, kennis te geven;

De verzekeringnemer wordt voor de premievervaldag van

5.4		indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland

de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te

wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat

hebben ingestemd tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen na de

voeren; de verzekeringnemer is verplicht de

premievervaldag schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In

verzekeraar hiervan ten spoedigste, doch in ieder

dit laatste geval eindigt de verzekering op de desbetreffende

geval binnen 30 dagen, kennis te geven;

vervaldag of – indien de weigering van de aanpassing daarna
plaatsvindt – op het tijdstip van weigering.

5.5		na schriftelijke opzegging door de verzekeraar:
a.	binnen 30 dagen nadat een schadegeval dat voor

4 	Aanmelding van schade en verdere
verplichtingen bij schade

de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan
leiden, hem ter kennis is gekomen;
b.	binnen 30 dagen nadat hij een onder deze

4.1	Zodra een verzekerde kennis draagt van een

verzekering gereclameerde uitkering heeft verleend,

schadegeval is hij verplicht:
•

de verzekeraar zo spoedig mogelijk in te lichten;

•

de verzekeraar alle gegevens daarover te verstrekken;

dan wel heeft afgewezen;
c.	indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden
ingebreke is de premie, de kosten of de assurantie-

•	alle stukken die hij daarover ontvangt direct aan de

belasting te betalen;

verzekeraar door te zenden;

d.	indien de verzekerde bij een beroep op de polis

•

zijn volle medewerking bij de afhandeling te verlenen;

met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft

•

alle informatie naar waarheid te verstrekken;

gegeven.

•	al hetgeen de belangen van de verzekeraar kan schaden
na te laten.

De verzekering eindigt in de onder 5.5 genoemde gevallen op
de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De verzekeraar

4.2		Wanneer een verzekerde strafrechtelijk wordt
veroordeeld, kan de verzekeraar hem niet verplichten

zal in deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14
dagen in acht nemen.

tegen het gewezen vonnis hoger beroep in te stellen.

6
5

Einde van de verzekering

Opzet

Op artikel 276 van het Wetboek van Koophandel (eigen
schuld van de verzekerde) zal door de verzekeraar slechts

De verzekering eindigt:

een beroep worden gedaan tegenover de verzekerde voor

5.1 	bij afloop van het contract indien de verzekering

wie de schade het beoogde of zekere gevolg was van zijn

nemer of de verzekeraar uiterlijk 1 maand tevoren

handelen of nalaten.

per brief aan de contractspartij heeft opgezegd;
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7

Molest/Atoomkernreactie

De opschortende voorwaarde luidt:

Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking, indien de

De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet

schade is veroorzaakt:

blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of

a.	door of is ontstaan uit een gewapend conflict, burger-

regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten

oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of

behoeve van:

muiterij; de 6 genoemde vormen van molest alsmede

•

de definities daarvan vormen een onderdeel van

•	verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)

verzekeringnemer;

de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in

personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het

Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de

bestaan van de overeenkomst;

Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd;
b.	gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een
burgerlijke of militaire overheid was gevorderd;

•	vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf
van verzekeringnemer;
•	uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf
van verzekeringnemer.

c.	door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een
atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.
N.B. De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.

8

Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst
met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale
(sanctie)regels waaruit dit volgt.
De overeenkomst komt niet tot stand als u of een
andere belanghebbende voorkomt op een nationale of
internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is
een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.
De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een
andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst,
dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde
ingangsdatum.
En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan
informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen
dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben
verzonden.
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