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Niet als glas van het motorrijtuig worden de hierna 
genoemde zaken beschouwd.
d.  Glas van onderdelen, zoals verlichtingsunits, 

richtingaanwijzers, zwaailichten en dergelijke.
e.  Op het glas aangebrachte belettering, reclame en 

dergelijke.

1.1.6 Beredding
Maatregelen die door of namens verzekerde zijn 
genomen bij of na een gedekte gebeurtenis om schade 
door die gebeurtenis te voorkomen of te verminderen.

Hoofdstuk 2 Omschrijving 
van dekking

Dekking motorrijtuigen

De Dekking motorrijtuigen is onderverdeeld in 
Rubrieken, die op afzonderlijke polisvoorwaardenbladen 
zijn opgenomen. Die Rubrieken zijn uitsluitend van 
toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor de hierna 
genoemde voorvallen/omstandigheden/gebeurtenissen.

Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen

3.1.1 Atoom/molest
Schade door atoomkernreacties en molest, zoals 
vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.

3.1.2 Andere verzekering/regeling/aanspraak
Deze uitsluiting geldt niet voor schade gedekt onder de 
Rubrieken OVI, OVO, SVI en VSV.

Schade aan enig belang ten behoeve waarvan een 
garantieregeling van kracht is of een andere (speciale)
verzekering is gesloten, ongeacht op welk tijdstip, en 
indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan 
aanspraak zou kunnen worden gemaakt op uitkering 
van die andere verzekering dan wel op enige wet, 
voorziening of aanspraak uit anderen hoofde.

Hoofdstuk 1  
Begrips omschrijvingen

Artikel 1.1 Begrippen

1.1.1 Verzekeraar
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering 
Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag.

1.1.2 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als 
zodanig in de polis is vermeld.

1.1.3 Verzekerde
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)
personen.

a.  Verzekeringnemer.
b.  Bezitter en houder van het motorrijtuig.
c.  Rechtmatige bestuurder en rechtmatige passagiers 

van het motorrijtuig.
d.  De werkgever van verzekerde voorzover deze als 

werkgever aansprakelijk is voor de gedragingen van 
zijn werknemers.

1.1.4 Motorrijtuig
a.  Het in de polis omschreven motorrijtuig, zoals oor-

spronkelijk afgeleverd door fabrikant of importeur.
b.  (Rubrieken WA/Rechtsbijstand/VSA:) Een aanhang-

wagen zolang die aan het in de polis omschreven 
motor rijtuig is gekoppeld, dan wel daarvan is 
losgemaakt of losgeraakt maar nog niet veilig buiten 
het verkeer tot stilstand is gekomen.

c.  (Rubriek WA:) Lading die zich op of in het in de polis 
omschreven motorrijtuig bevindt dan wel daarvan/
daaruit valt of is gevallen.

d.  Een vervangend motorrijtuig, dat niet aan 
verzekering nemer toebehoort en in soort overeen-
komt met het in de polis omschreven motorrijtuig, 
gedurende de tijd waarin het in de polis omschreven 
motorrijtuig voor reparatie en/of onderhoud tijdelijk 
buiten gebruik is.

1.1.5 Glas van het motorrijtuig
a.  Glas/kunststof van ramen/ruiten van het motorrijtuig 

die dienen tot lichtdoorlating.
b.  Zonnedaken van het motorrijtuig.
c.  Bijbehorend bevestigingsmateriaal.

Inhoud
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3.2.5 Rijbevoegdheid
Schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder van 
het motorrijtuig de overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving geldende wettelijke bevoegdheid tot het 
besturen daarvan ontbreekt.

Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die 
aantoont, dat deze voorvallen/omstandigheden/
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.

3.2.6 Bestuurder onder invloed
Schade aan verzekerde zaken en/of verzekerde 
personen, indien aannemelijk is dat gebruik van 
alcoholhoudende drank of enig ander (niet volgens 
doktersvoorschrift gebruikt) bedwelmend, opwekkend 
of soortgelijk middel, van invloed is geweest op het 
ontstaan van die schade.

Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijk-
heid in elk geval sprake indien in verband met het 
drankgebruik, en/of het gebruik van de andere 
middelen, verkeersdeel-neming ten tijde van het 
schadetoebrengende voorval wettelijk verboden was. 
Een weigering om medewerking te verlenen aan een 
door politie/justitie gevorderde proef of test om een 
eventuele overtreding van de geldende normen te 
kunnen vaststellen, wordt voor de toepassing van 
deze uitsluiting als een overtreding van die normen 
aangemerkt.

Deze uitsluiting geldt niet voor verzekerden die niet als 
bestuurder bij de schade zijn betrokken en van wie in 
redelijkheid niet gezegd kan worden dat zij rekening 
dienden te houden met verminderde rijvaardigheid van 
de bestuurder ten gevolge van het gebruik van drank 
en/of andere genoemde middelen.

3.2.7 Ongemachtigde bestuurder
Schade veroorzaakt door een niet door verzekering-
nemer gemachtigde bestuurder.

Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die 
aantoont, dat deze voorvallen/omstandigheden/
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.

3.1.3 Fraude
Schade hoe ook ontstaan indien een verzekerde 
persoon, en/of een derde met goedvinden van een 
verzekerde persoon, met betrekking tot de melding 
en/of behandeling van deze schade(claim) bewust een 
verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware 
opgave doet.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking motorrijtuigen

3.2.1 Vordering overheid
Schade gedurende de tijd dat de verzekerde zaak door 
een burgerlijke of militaire overheid was gevorderd.

3.2.2 Snelheidswedstrijden
Schade veroorzaakt tijdens het deelnemen aan 
snelheids wedstrijden of -ritten.
Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die 
aantoont, dat deze voorvallen/omstandigheden/
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.

3.2.3 Bijzonder gebruik
Schade veroorzaakt, terwijl de verzekerde zaak werd 
gebruikt voor de hierna genoemde doeleinden.
a.  Verhuur (waaronder begrepen leasing).
b.  Vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet 

wordt verstaan privé-vervoer tegen een tegemoet-
koming in de kosten).

c.  Les.

Deze uitsluiting geldt niet indien dekking van de 
genoemde doeleinden uit de polis blijkt.
Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die 
aantoont, dat deze voorvallen/omstandigheden/
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.

3.2.4 Oplichting/verduistering
Schade door de hierna genoemde voorvallen/
omstandigheden/gebeurtenissen terwijl de verzekerde 
zaak werd gebruikt voor verhuur (waaronder begrepen 
leasing).
a.  Oplichting van verzekerde met betrekking tot de 

verzekerde zaak.
b.  Verduistering van de verzekerde zaak.

Inhoud
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3.2.13 (Rubrieken OVI/OVO:) Specifieke 
aandoeningen
Schade aan een verzekerde persoon door specifieke 
aandoeningen van die persoon, zoals ingewandsbreuk 
(waaronder liesbreuk), spit (lumbago), uitstulping 
van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), 
peesschedeontsteking (tendovaginitis), spierverrekking, 
niet-totale spier-/peesverscheuring, periarthritis 
humeroscapularis, tennisarm (epicondylitis lateralis) of 
golfersarm (epicondylitis medialis).

Hoofdstuk 4 Schade
Artikel 4.1 Verplichtingen van verzekerde

Verzekerde dient op straffe van verlies van zijn rechten 
uit de polis aan de hierna genoemde verplichtingen te 
voldoen.
a.  De maatschappij zo spoedig mogelijk kennisgeven 

van iedere gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij 
een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.

b.  De maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang 
zijnde gegevens en bescheiden verstrekken.

c.  In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit 
onmiddellijk aangifte bij de politie doen.

d.  Desverlangd een schriftelijke en door hemzelf 
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, 
toedracht en omvang van de schade aan de 
maatschappij overleggen.

e.  De aanwijzingen van de maatschappij stipt opvolgen.
f.  Zijn volle medewerking aan de schaderegeling geven 

en zich onthouden van alles wat de belangen van de 
maatschappij zou kunnen schaden.

Artikel 4.2 Betaling

Dit artikel is niet van toepassing voor schade gedekt 
onder de Rubriek WA.
a.  Het recht op de door de maatschappij verschuldigde 

schadevergoeding ontstaat niet eerder en is niet 
eerder opeisbaar dan na het verstrijken van een 
termijn van vier weken na de dag waarop de 
maatschappij alle noodzakelijke gegevens heeft 
ontvangen.

b.  De maatschappij heeft het recht om derden 
rechtstreeks schadeloos te stellen.

3.2.8 Communicatie-/computerapparatuur
Schade aan mobiele/autotelefoons, mobilifoons, 
semafoons, 27 mc-installaties, alsmede boord computers.
Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die aan-
toont, dat de apparatuur oorspronkelijk is afgeleverd 
door fabriek of importeur als geïntegreerd onderdeel van 
het motorrijtuig.

3.2.9 Opzet/schuld
Schade door en/of als gevolg van opzettelijk tegen een 
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of 
nalaten, beide indien gepleegd door:
a.  een verzekerde persoon en/of begunstigde;
b.  (Rubriek WA:) een of meer personen die behoren tot 

een groep waartoe ook een verzekerde persoon en/of 
begunstigde behoort, ook in geval die verzekerde 
persoon/begunstigde niet zelf zodanig heeft 
gehandeld/nagelaten.

Voor het opzettelijke karakter van dit wederrechtelijk 
handelen/nalaten is niet van belang of genoemde 
personen zodanig onder invloed van alcohol of andere 
stoffen verkeerden, dat zij niet in staat waren de wil te 
bepalen.

3.2.10 Fraude
Schade hoe ook ontstaan indien een begunstigde, en/of 
een derde met goedvinden van een begunstigde, met 
betrekking tot de melding en/of behandeling van deze 
schade(claim) bewust een verkeerde voorstelling van 
zaken geeft of een onware opgave doet.

3.2.11 Waagstuk
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg van 
een waagstuk waarbij die persoon zijn leven of lichaam 
roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk 
redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelf-
verdediging of bij een poging zichzelf, anderen, dieren of 
zaken te redden.

3.2.12 (Rubrieken OVI/OVO:) Psychische 
aandoening 
Psychische aandoeningen, van welke aard ook, van een
verzekerde persoon, tenzij deze het rechtstreeks gevolg
zijn van bij het ongeval medisch aantoonbaar ontstaan
hersenletsel.

Inhoud
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Hoofdstuk 5 Betaling en 
terugbetaling van premie

Artikel 5.1 Betaling

Verzekeringnemer dient de premie, kosten en 
assurantie belasting vooruit te betalen binnen 30 dagen 
nadat zij verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, 
die plaatsvinden:
a.  na de premievervaldag indien de genoemde termijn 

van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie, 
kosten en assurantiebelasting zijn betaald;

b.  indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en 
assurantiebelasting te voldoen.

  Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is 
daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de 
premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen.

De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurte-
nissen die plaatsvinden na de dag waarop de premie, 
kosten en assurantiebelasting door de maatschappij 
zijn ontvangen.
Indien met de maatschappij premiebetaling in 
termijnen is overeengekomen, wordt de verzekering 
weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden 
na de dag waarop alle onbetaald gebleven premies 
over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten 
en assurantiebelasting, door de maatschappij zijn 
ontvangen.

Artikel 5.2 Terugbetaling

Bij het eindigen van de verzekering of Dekking en/of 
Rubriek heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling 
van de premie over de periode waarvoor de verzekering 
of desbetreffende Dekking en/of Rubriek niet meer van 
kracht is, onder aftrek van administratiekosten.

Artikel 4.3 Vervaltermijn

Dit artikel is niet van toepassing voor schade gedekt 
onder de Rubriek WA.
a.  Indien aanmelding van een gebeurtenis, waaruit 

voor de maatschappij een verplichting tot 
schadevergoeding kan ontstaan, niet plaatsvindt 
binnen één jaar na het moment waarop verzekerde 
kennis kreeg of had kunnen krijgen van die 
gebeurtenis, vervalt elk recht op schadevergoeding 
hiervoor.

b.  Heeft de maatschappij een schade definitief 
afgewezen of een (aanbod van) betaling gedaan 
bij wijze van finale afdoening, dan kan verzekerde 
dit standpunt aanvechten binnen één jaar nadat hij 
hiervan op de hoogte is gesteld. Na dit jaar vervalt 
ieder recht ten opzichte van de maatschappij ter zake 
van die gebeurtenis.

Inhoud
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5.3.2 Geen terugval
Een schadegeval heeft geen invloed op deze regeling 
indien er sprake is van de hierna genoemde omstandig-
heden.

5.3.2.1 Algemeen
De schadevergoeding is:
a.  niet verschuldigd;
b.  door de maatschappij geheel verhaald;
c.  door verzekerde terugbetaald binnen een jaar nadat 

hem de omvang daarvan is meegedeeld.

De gevolgen van schaderegelingsovereenkomsten 
tussen verzekeraars onderling blijven buiten 
beschouwing.

5.3.2.2 Rubriek WA
De schade heeft betrekking op:
a.  hulpverlening;
b.  vervoer van gewonden;
c.  een ongeval met een fietser of voetganger waaraan 

verzekerde geen enkele schuld heeft.

5.3.2.3 Rubriek Casco
Er is sprake van een gedekte schade die is veroorzaakt
door:
a.  brand, ontploffing of kortsluiting;
b.  breuk van glas van het motorrijtuig;
c.  diefstal, inbraak, joyriding, oplichting of verduistering;
d.  storm (de windkracht bij een windsnelheid van ten 

minste veertien meter per seconde);
e.  natuurrampen;
f.  rellen, relletjes of opstootjes (incidentele 

geweldmanifestaties, maar niet baldadigheid of 
vandalisme);

g.  botsing met dieren;
h.  getroffen worden door luchtverkeer;
i.  een gebeurtenis die zich voordoet tijdens vervoer 

door een transportonderneming of bij aan of van 
boord van een vaartuig takelen.

Artikel 5.3 Bonus-/malusregeling Dekking 
motorrijtuigen

5.3.1 Bonus-/malustabel
De voor de Rubrieken WA, Casco en Extra gezamenlijk 
verschuldigde premie is afhankelijk van het aantal 
schaden dat op de Rubrieken WA en/of Casco is 
gevallen tijdens het voorafgaande verzekeringsjaar.

Hiervoor is de volgende schaal van toepassing.

bonus/ 
malus-
trede 
geschiedt:

verschul-
digd 
premie 
percen-
tage

De overgang naar een andere 
malus geschiedt:

na een verzekeringsjaar

zonder 
schade-
geval  
naar  
trede:

met 1 
schade-
geval  
naar  
trede:

met 2 
schade-
gevallen 
naar  
trede:

19 25 19 14 8

18 25 19 13 7

17 25 18 12 7

16 25 17 11 6

15 25 16 10 6

14 25 15 9 5

13 30 14 8 4

12 32,5 13 7 3

11 35 12 6 2

10 40 11 6 2

9 45 10 5 1

8 50 9 4 1

7 55 8 3 1

6 60 7 2 1

5 65 6 1 1

4 75 5 1 1

3 85 4 1 1

2 95 3 1 1

1 125 2 1 1

Na drie of meer schaden in een verzekeringsjaar is 
premie volgens trede 1 verschuldigd.

Inhoud
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Dekking en/of Rubriek voortgezet met toepassing van 
de nieuwe tarieven en/of voorwaarden.

Hoofdstuk 7 Wijziging van 
het risico

Artikel 7.1 Risicowijziging

Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval binnen twee maanden, aan de 
maatschappij kennis te geven van wijzigingen, zoals 
hierna per Dekking en/of Rubriek is aangegeven, tenzij 
verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het 
optreden van de desbetreffende wijziging niet op de 
hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.

7.1.1 Risicowijziging Dekking motorrijtuigen
De verzekerde zaken en/of het gebruik daarvan wijken 
af van de omschrijving in de polis.

Artikel 7.2 Voortzetting na risicowijziging

a.  De Dekking en/of Rubriek waarop de risicowijziging 
betrekking heeft, wordt op dezelfde voorwaarden en 
tegen dezelfde premie voortgezet, tenzij de maat-
schappij binnen twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving van de risicowijziging aan verzekering-
nemer bericht gebruik te maken van haar recht 
de desbetreffende Dekking en/of Rubriek of de 
verzekering niet op dezelfde voorwaarden en tegen 
dezelfde premie voort te zetten.

b.  Indien partijen voortzetting van de desbetreffende 
Dekking en/of Rubriek of de verzekering overeen-
komen, wordt die Dekking en/of Rubriek of de 
verzekering voortgezet op de overeengekomen 
voorwaarden en premie.

c.  Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen 
komen over voortzetting van de desbetreffende 
Dekking en/of Rubriek, eindigt die Dekking en/of 
Rubriek één maand na de mededeling hiervan door 
de maatschappij.

Indien de verzekering uit niet meer dan één Dekking 
en/of Rubriek bestaat of indien partijen beëindiging van 
de gehele verzekering overeenkomen, eindigt de gehele 
verzekering.

Hoofdstuk 6 Herziening 
van tarieven en/of 
voorwaarden
Artikel 6.1 Herziening

a.  Indien de maatschappij haar tarieven en/of voor-
waarden voor verzekeringen van deze soort dan wel 
van Dekkingen en/of Rubrieken daarvan herziet, 
heeft zij het recht deze verzekering of desbetreffende 
Dekking en/of Rubriek aan die nieuwe tarieven en/of 
voor-waarden aan te passen.

  De maatschappij zal deze aanpassing vooraf aan-
kondigen.

b.  De gevolgen van indexering worden niet beschouwd 
als herziening van tarieven en/of voorwaarden.

Artikel 6.2 Recht van weigering

Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan 
de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren 
indien deze aanpassing leidt tot premieverhoging en/of 
beperking van de dekking, tenzij deze wijzigingen 
voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling.

Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst 
te maken, dient hij de maatschappij daarvan, vóór 
het einde van een termijn van één maand na de 
aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk 
kennis te geven.

De desbetreffende Dekking en/of Rubriek eindigt dan 
op de aangekondigde datum van aanpassing, of op het 
tijdstip van weigering indien de weigering na die datum 
plaatsvindt, zoals hierna vermeld.
a.  Indien de verzekering uit meer dan één Dekking en/of 

Rubriek bestaat, eindigt slechts de Dekking en/of 
Rubriek waarop de aanpassing direct betrekking 
heeft, tenzij partijen beëindiging van de gehele 
verzekering overeenkomen.

b.  Indien de verzekering uit niet meer dan één Dekking 
en/of Rubriek bestaat, eindigt de gehele verzekering 
zonder nadere overeenkomst.

Artikel 6.3 Voortzetting van de verzekering

Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van 
zijn recht, zoals in het voorgaande artikel vermeld, dan 
wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. 
In dat geval wordt de verzekering of desbetreffende 
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Hoofdstuk 8 Einde van 
dekking

Een Dekking en/of Rubriek of de verzekering eindigt 
zoals hieronder nader is bepaald.

Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer

8.1.1 Opzegging
Door opzegging door verzekeringnemer van een 
Dekking en/of Rubriek of de verzekering tegen het einde 
van de in de polis genoemde verzekeringstermijn, alleen 
indien de opzegging schriftelijk aan de maatschappij is 
geschied en een termijn van ten minste twee maanden 
in acht is genomen.

8.1.2 Weigering aanpassing tarieven/voorwaarden
Door weigering door verzekeringnemer aanpassing aan 
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te aanvaarden, 
overeenkomstig de regeling genoemd onder Hoofdstuk 
Herziening van tarieven en/of voorwaarden.

Artikel 8.2 Opzegging door de maatschappij

8.2.1 Opzegging
Door opzegging door de maatschappij van een 
Dekking en/of Rubriek of de verzekering tegen de 
premievervaldag, alleen indien de opzegging schriftelijk 
geschiedt en daarbij een termijn van ten minste twee 
maanden in acht wordt genomen.

8.2.2 Risicowijziging
Door gebruikmaking door de maatschappij van het 
recht om een Dekking en/of Rubriek of de verzekering 
na risico wijziging niet voort te zetten, overeenkomstig 
de regeling genoemd onder Hoofdstuk Wijziging van het 
risico.

8.2.3 Fraude
Door opzegging door de maatschappij van een Dekking 
en/of Rubriek of de verzekering indien een verzekerde 
persoon, en/of een derde met goedvinden van een 
verzekerde persoon, met betrekking tot de melding 
en/of behandeling van een schade(claim) bewust een 
verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware 
opgave doet, alleen indien de opzegging schriftelijk 
geschiedt en daarbij een termijn van ten minste twee 
weken in acht wordt genomen.

Zolang de desbetreffende Dekking en/of Rubriek of de 
verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voort-
zetting niet is overeen gekomen, blijft deze ongewijzigd 
van kracht.

Artikel 7.3 Opschorting na risicowijziging

a.  Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de maat-
schappij kennis te geven van de risicowijziging, dan 
wordt onmiddellijk na het verstrijken van de daarin 
genoemde termijn van twee maanden de dekking van 
de Dekking en/of Rubriek waarop de risicowijziging 
betrekking heeft, opgeschort, tenzij deze ook na 
kennisgeving op dezelfde voorwaarden en tegen 
dezelfde of lagere premie zou zijn voortgezet.

  Verzekeringnemer blijft ook in het geval van 
opschorting verplicht de premie, kosten en 
assurantiebelasting te voldoen.

Indien de maatschappij de desbetreffende Dekking 
en/of Rubriek zou hebben voortgezet op andere 
voorwaarden en/of tegen een hogere premie, dan wordt 
de dekking hiervoor van kracht onmiddellijk nadat 
partijen voortzetting op nieuwe voorwaarden en/of 
tegen gewijzigde premie zijn overeengekomen.
b.  Indien schade ontstaat terwijl de dekking is 

opgeschort, zal, op voorwaarde dat voortzetting 
alsnog is overeengekomen, worden gehandeld alsof 
de dekking volgens de nieuwe voorwaarden reeds 
ten tijde van de schade van kracht was. De eventuele 
schadevergoeding zal dan echter worden berekend 
in dezelfde verhouding als de vóór de opschorting 
geldende premie staat tot de ná de aanpassing 
geldende premie als die hoger is.

Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van 
de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid 
tot beëindiging uit anderen hoofde leiden.
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a.  Het gaat om het belang van verzekeringnemer inzake 
zijn verhaalsrecht jegens de schadeveroorzakende 
partij.

b.  Er is een uitsluiting van toepassing.
c.  Verzekeringnemer heeft niet voldaan aan zijn 

verplichting tot premiebetaling.
d.  Verzekeringnemer heeft geen belang meer bij de 

verzekerde zaak.

Artikel 9.5 Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekerings-
overeenkomst 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.

De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit 
toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond 
van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te 
verlenen voor of ten behoeve van:
•   verzekeringnemer;
•   verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)

personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het 
bestaan van de overeenkomst;

•   vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf 
van verzekeringnemer;

•   uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf 
van verzekeringnemer.

Artikel 8.3 Overige eindiging

8.3.1 Belang
Zodra alle verzekerde personen hebben opgehouden 
een verzekerbaar belang te hebben bij hetgeen is 
verzekerd op de desbetreffende Dekking en/of Rubriek.

8.3.2 Verzekeringnemer
Eén maand na de hierna genoemde voorvallen, tenzij 
met de maatschappij anders wordt overeengekomen.
a.  Indien verzekeringnemer een natuurlijke persoon is: 

overlijden van verzekeringnemer.
b.  Indien verzekeringnemer een rechtspersoon is: het 

ophouden te bestaan van verzekeringnemer, anders 
dan door fusie of wijziging van rechtspersoonsvorm.

Hoofdstuk 9 Aanvullende 
polisbepalingen

Artikel 9.1 Persoonsregistratie

De in het kader van deze verzekering verstrekte 
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen 
persoons gegevens kunnen worden opgenomen in de 
door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. 
Op deze registratie is een privacyreglement van 
toepassing.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.3 Klachten

Klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen 
schriftelijk worden ingediend bij de directie van de 
maatschappij en/of bij de Stichting Klachteninstituut 
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag.

Artikel 9.4 Verhaal

Indien door de maatschappij een verschuldigde schade-
vergoeding is voldaan en de maatschappij het recht 
heeft om deze schadevergoeding terug te vorderen, zal 
de maatschappij van dit recht geen gebruikmaken.
De maatschappij kan echter wel van dit recht gebruik-
maken indien sprake is van de hierna genoemde 
omstandigheden.
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Molest
Onder schade door molest te verstaan schade 
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer 
en muiterij. De maatschappij dient te bewijzen, dat de 
schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een 
van de hiervóór genoemde oorzaken.

Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede 
de definities van deze vormen van molest, zijn 
omschreven in de tekst, die door het Verbond van 
Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is 
gedeponeerd.

Hoofdstuk 10 Nadere 
omschrijvingen

Atoomkernreacties
a.  Hieronder te verstaan atoomkernreacties, 

onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b.  De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt 

niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die 
zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt 
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden 
voor industriële, commerciële, landbouwkundige, 
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige 
doeleinden of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, 
mits er een door enige rijksoverheid afgegeven 
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor 
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen 
van radioactieve stoffen.

  Onder ’kerninstallatie’ wordt verstaan een 
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een 
kerninstallatie aan boord van een schip.

c.  Voorzover krachtens enige wet of enig verdrag een 
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, is het 
onder b. vermelde niet van toepassing.

Luchtverkeer
Onder schade door luchtverkeer te verstaan schade 
door
het getroffen worden door of het ontploffen van:
a.  hetzij een vertrekkend, vliegend, landend of vallend 

lucht- of ruimtevaartuig;
b.  hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, 

hieruit geworpen of hieruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp;

c.  hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig 
voorwerp als onder a. en b. genoemd.
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