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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Maatschappij
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij NV.
1.2 Polisblad
Het bij deze polis behorende blad met de gegevens en de
nadere bepalingen ten aanzien van de voorwaarden van
deze verzekering.
1.3 Verzekeringsjaar
Een verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf
de premievervaldag en elke aansluitende periode van
gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum
van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de
premievervaldag tot de beëindigingsdatum korter is
dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de
geldigheidsduur.
1.4 Schade
Onder schade wordt verstaan schade aan personen en
schade aan zaken.
a. Schade aan personen
Onder schade aan personen wordt verstaan schade als
gevolg van letsel of benadeling van de gezondheid van
personen, al of niet de dood tot gevolg hebbend, met
inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.
b. Schade aan zaken
Onder schade aan zaken wordt niet alleen verstaan
schade als gevolg van beschadiging, vernietiging of
verdwijning, maar ook als gevolg van verontreiniging
of vuil worden van zaken van anderen dan de ver
zekeringnemer, met inbegrip van schade die daaruit
voortvloeit.
1.5 Gebeurtenis
Elk voorval of een reeks met elkaar samenhangende voor
vallen als gevolg waarvan schade ontstaat.
Bij een reeks voorvallen worden alle daaruit voortvloeiende
schaden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop de
eerste schade uit die reeks voorvallen is ontstaan.
Voor schade aan personen geldt in geval van twijfel dat de
schade is ontstaan op het tijdstip waarop de benadeelde
voor het eerst een medicus raadpleegt in verband met
symptomen van deze schade, ook indien het oorzakelijk
verband pas later blijkt.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering geldt uitsluitend voor de vestigingen van de
verzekeringnemer in Nederland. Het geldigheidsgebied is
Europa.
Het geldigheidsgebied is de gehele wereld voor:
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– reizen die een verzekerde moet maken in de uitoefening
van zijn beroep; voor gebeurtenissen die voortvloeien
uit de daadwerkelijke uitvoering van de verzekerde
activiteiten, blijft het geldigheidsgebied echter Europa;
– schade door zaken die niet door een verzekerde of door
een ander zijn uitgevoerd in het kader van de uitoefening
van een beroep of bedrijf naar landen buiten Europa.
Voor motorrijtuigen waarvoor door de maatschappij een
Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) is afgegeven, is de
verzekering eveneens van kracht voor de landen, buiten
Europa, waarvoor het afgegeven IVB geldig is.

Artikel 3 Premie
3.1 Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en/of de
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e
dag nadat zij verschuldigd worden. Indien deze termijn is
verstreken zonder dat de verzekeringnemer heeft betaald
of wanneer de verzekeringnemer weigert het verschuldig
de te voldoen, wordt geen dekking verleend ten aanzien
van daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Een inge
brekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist.
De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te
betalen. De dekking begint weer na de dag waarop het
verschuldigde door de maatschappij is ontvangen.
3.2 Naverrekening
De premie die op het polisblad staat is slechts een
voorlopige.
De verzekeringnemer is verplicht binnen 5 maanden na
het einde van ieder verzekeringsjaar de maatschappij
die inlichtingen te verschaffen, die zij nodig heeft om de
definitieve premie vast te stellen. Indien hij hieraan niet
voldoet, heeft de maatschappij het recht de definitieve
premie vast te stellen op 150% van de voorlopige premie
over dat jaar of zoveel meer als de maatschappij op grond
van haar gegevens toekomt.
De maatschappij is verplicht de verzekeringnemer terug te
betalen als de definitieve premie lager is; de verzekering
nemer is verplicht bij te betalen als de definitieve premie
hoger is.
3.3 Aanpassing voorlopige premie
Het bedrag van de voor een verzekeringsjaar definitief
verschuldigde premie, eventueel gewijzigd overeenkomstig
het bepaalde in artikel 4, bepaalt ook de voorlopige premie
voor het daarop volgende jaar.
3.4 No-claimkorting
Indien in een verzekeringsjaar geen gebeurtenis heeft
plaatsgevonden dan wel geen schade ten laste van deze
verzekering is gekomen, heeft de verzekeringnemer recht
op 30% korting over de definitieve premie voor dat jaar.
Zijn in dat verzekeringsjaar gebeurtenissen ten laste
van de verzekering gekomen, dan wordt deze korting
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verminderd met hetgeen terzake is uitgekeerd of naar
de mening van de maatschappij uitgekeerd zal moeten
worden.
Een gebeurtenis heeft geen invloed op deze korting indien:
a. de maatschappij geen schadevergoeding
verschuldigd is;
b. de maatschappij de betaalde schade geheel heeft
verhaald.
Schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars
onderling beïnvloeden de vaststelling van de korting niet.
3.5 Terugbetaling van premie
Bij beëindiging van de verzekering anders dan wegens
kwade trouw van de verzekeringnemer, zal de maatschap
pij de premie over de termijn waarin de verzekering niet
meer van kracht is terugbetalen.

Artikel 4 Wijziging van premie en/of
voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en/of de
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en
bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep,
dan is de maatschappij gerechtigd de premie en/of de
voorwaarden overeenkomstig die wijziging aan te passen
op een door haar te bepalen datum.
De verzekeringnemer ontvangt bericht van de wijziging
en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij
schriftelijk het tegendeel heeft bericht binnen de termijn
die in de mededeling staat genoemd. In dit laatste geval
eindigt de verzekering op de datum die de maatschappij in
die mededeling noemt.

– al hetgeen de belangen van de maatschappij kan
schaden na te laten.
De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd indien
een verzekerde een van deze verplichtingen bij een
schadegeval niet is nagekomen.

Artikel 6 Kosten ter voorkoming of
vermindering van schade
Krachtens de verzekering worden – ook boven de ver
zekerde som – vergoed de kosten in de zin van artikel 283
Wetboek van Koophandel, die een verzekerde heeft
gemaakt om schade te verminderen of om onmiddellijk
dreigende schade te voorkomen, mits hij voor die schade,
indien gevallen, aansprakelijk is en die aansprakelijkheid
onder de dekking van de polis valt.
Deze kosten worden per gebeurtenis vergoed tot ten
hoogste een bedrag gelijk aan de verzekerde som.

Artikel 7 Kosten van verweer
Krachtens de verzekering worden in geval van een gedekte
schade – ook boven de verzekerde som – vergoed:
a. de kosten van verweer dat onder leiding van de maat
schappij wordt gevoerd, zulks ook in een eventueel
door een benadeelde tegen een verzekerde of de
maatschappij aanhangig gemaakt proces, alsmede
de daaruit voortvloeiende proceskosten tot betaling
waarvan de verzekerde of de maatschappij mocht
worden veroordeeld;
b. de kosten van rechtsbijstand die op verlangen van de
maatschappij wordt verleend in een tegen een ver
zekerde aanhangig gemaakt strafgeding.

De verzekeringsnemer kan de verzekering niet opzeggen
indien:
– de wijziging van de premie en/of voorwaarden
voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
– de wijziging een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt.

Artikel 8 Schaderegeling

Artikel 5 Aanmelding van schade en verdere
verplichtingen bij schade

Artikel 9 Opzet

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis
is hij verplicht:
– de maatschappij zo spoedig mogelijk in te lichten;
– de maatschappij alle gegevens te verstrekken;
– alle stukken die hij daarover ontvangt direct aan de
maatschappij door te zenden;
– zijn volle medewerking te verlenen bij de afhandeling;
– alle informatie naar waarheid te verstrekken;
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Indien deze verzekering dekking geeft, belast de maat
schappij zich met de regeling en de vaststelling van de
schade. De maatschappij heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen.

Op artikel 276 van het Wetboek van Koophandel (eigen
schuld van de verzekerde) zal door de maatschappij
slechts een beroep worden gedaan tegenover een
verzekerde voor wie de schade het beoogde of zekere
gevolg was van zijn handelen of nalaten.
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Artikel 10 Molest/Atoomkernreactie
Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking, indien
de schade is veroorzaakt:
a. door of is ontstaan uit een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer of muiterij; de 6 genoemde vormen van molest
alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel
van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars
in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd;
b. gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een
burgerlijke of militaire overheid was gevorderd;
c. door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een
atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.

Artikel 11 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
11.1 bij de beëindiging van de aktiviteiten van de ver
zekeringnemer;
11.2 bij afloop van het contract indien de verzekering
nemer of de maatschappij uiterlijk 2 maanden tevoren per
brief aan de contractspartij heeft opgezegd;
11.3 overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde indien de
verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of
voorwaarden te accepteren die de maatschappij op grond
van dat artikel kan verlangen;
11.4 na schriftelijke opzegging door de maatschappij:
a. binnen 30 dagen nadat een schadegeval dat voor de
maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan
leiden, hem ter kennis is gekomen;
b. binnen 30 dagen nadat hij een onder deze verzekering
gereclameerde uitkering heeft verleend dan wel heeft
afgewezen;
c. indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden
in gebreke is de premie, de kosten of de assurantie
belasting te betalen;
d. indien de verzekerde bij een beroep op de polis met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft ge
geven. In de onder 11.4 genoemde gevallen eindigt de
verzekering op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum. De maatschappij zal in deze gevallen een
opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht
nemen.

59-90.1011

N.B. De in het kader van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in door de
maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.
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