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POLISINTRODUCTIE 
 
Met de collectieve schadeverzekering verkeersdeelnemers plus van AIG Europe S.A. (AIG) verzekert u 
als werkgever uw werknemer indien deze als verkeerdeelnemer betrokken is bij een Verkeersongeval bij 
de uitvoering van werkzaamheden voor u en hij daardoor Personenschade of Zaakschade lijdt. 
 
U kunt als Verzekeringnemer deze verzekering zowel online als via een Rabobank contactpersoon 
afsluiten bij AIG Europe S.A. (Verzekeraar).  
Wanneer u de polis online afsluit, ontvangt u het polisblad enkel via de e-mail.  
 
Rabobank bemiddelt in deze verzekering van AIG Europe S.A. op basis van zowel execution-only als 
advies. Execution-only betekent dat een Verzekeringnemer deze verzekering sluit zonder advies van 
Rabobank of AIG. 
 
Deze verzekering is een overeenkomst tussen U als de Verzekeringnemer en AIG als de Verzekeraar. 
 
In de polis staat de volledige informatie over de dekking en de verzekerde bedragen. Daarin staat ook 
welke clausules en verzekeringsvoorwaarden van toepassing zijn. 
Leest u deze documentatie goed door. Dan weet u als Verzekeringnemer of Verzekerde wat uw rechten 
en plichten zijn.   
 
Als er zaken niet duidelijk zijn of als de dekking niet aan de eisen van Verzekeringnemer voldoet, neemt 
u als Verzekeringnemer dan contact op met uw Rabobank contactpersoon. 
 
Over AIG 
 
AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van 
Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het 
hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue J.F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. 
http://www.aig.lu/  
 
AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van 
Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 
Luxemburg. Tel.: (+352) 22 69 
11 – 1 caa@caa.lu http://www.caa.lu/ 
 
U sluit deze verzekering via het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder 
de naam AIG Europe, Netherlands. Dit bijkantoor is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 
216 te (2909 LK) Capelle a/d IJssel. Kamer van Koophandel nr: 71305491 Correspondentieadres: AIG 
Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam  
 
Tel.: +31 (0)10 453 54 55  
BTW NL: NL858662590B01 
 
Voor wat betreft de in Nederland gelegen risico’s voldoet de Verzekeraar mede aan de toezichtrechtelijke 
gedragsregels die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht. De Autoriteit Financiële Markten 
oefent hierop toezicht uit. Contactinformatie van de Autoriteit Financiële Markten kunt u vinden op: 
www.afm.nl. 
 
Indien er een rapport over de solvabiliteit en de financiële staat van Verzekeraar beschikbaar is, kan dit 
worden gevonden op http://www.aig.lu/. 
 
De werknemers van AIG ontvangen geen specifieke vergoeding of bonus voor het sluiten van onze 
verzekeringen. 
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HOE MELDT U EEN VERKEERSONGEVAL? 
 
Een Verkeersongeval dient u zo snel als mogelijk door te geven aan de Rabobank.  
Het is raadzaam om Personenschade als gevolg van een Verkeersongeval altijd te melden, ook wanneer 
het letsel lijkt mee te vallen. In het geval van Personenschade zal Verzekeraar in overleg met Verzekerde 
inventariseren of hulp in natura wenselijk is. Hierna zal AIG de dienst die de hulp in natura verzorgt 
verzoeken contact met de Verzekerde op te nemen om te bepalen of en welke hulp van toegevoegde 
waarde kan zijn. Aan de hand daarvan zal een inschatting van de situatie worden gemaakt en kan een 
budget worden bepaald voor het aanbieden van de hulp in natura.  
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1. BEGRIPPEN 
 
In de polis en deze verzekeringsvoorwaarden staan begrippen die een specifieke betekenis hebben. 
Hieronder vindt u deze begrippen met hun definities. Steeds wanneer een begrip in het polisblad of 
polisvoorwaarden staat, is deze met een hoofdletter geschreven en schuingedrukt.   
Overal waar ‘hij’ is geschreven, zijn álle mensen bedoeld. 
 
Motorrijtuig 
Een motorrijtuig waarop de verzekeringsplicht als omschreven in de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen 
motorrijtuigen (WAM) of een vergelijkbare wet van toepassing is.  
 
Particulier huishouden 
Eén of meer personen die een woonruimte bewonen en daar zichzelf voorzien in dagelijkse 
levensbehoefte. 
 
Personenschade 
Letsel of aantasting van de gezondheid van een Verzekerde, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met 
inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. 
 
Speed-Pedelec 
Een kentekenplichtige tweewieler met elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur.  
 
Verkeersongeval 
Hieronder wordt verstaan een plotselinge en van buiten komende gebeurtenis die een Verzekerde 
overkomt en waardoor Personenschade of Zaakschade ontstaat: 
 

1. terwijl hij als in- of opzittende van een Motorrijtuig aan het verkeer deelneemt tijdens het 
verrichten van Werkzaamheden voor Verzekeringnemer, bijvoorbeeld een botsing, een 
aanrijding, overrijding, van de weg geraken, brand of blikseminslag; 
 

2. tijdens Werkzaamheden voor Verzekeringnemer terwijl hij deelneemt aan het verkeer bij: 
- in- of uitstappen van het Motorrijtuig; of 
- tanken van het Motorrijtuig; of 
- het uitvoeren van een noodstop, controle van of noodreparatie aan het Motorrijtuig of een 

andere noodzakelijke handeling aan het Motorrijtuig; of 
- het schoonmaken van de ruiten bij aanvang van de Werkzaamheden voor 

Verzekeringnemer of als noodzakelijke handeling tijdens de Werkzaamheden voor 
Verzekeringnemer; of 

- het verlenen van eerste hulp bij een Verkeersongeval; 
 

3. als bestuurder/passagier van WAM-plichtig werkmaterieel als het gevolg van het besturen of het 
bedienen van het WAM-plichtig werkmaterieel in het kader van het verrichten van 
Werkzaamheden voor de Verzekeringnemer.   

 
4. tijdens Werkzaamheden voor Verzekeringnemer terwijl hij deelneemt aan het verkeer als 

voetganger, fietser, als passagier van een lijnvlucht met een vliegtuig of gebruiker van het 
openbaar vervoer. 

 
Verzekeraar / AIG 
AIG Europe S.A., Netherlands Branch 

 
Verzekerde(n) 

 
1. De directeur-grootaandeelhouder van Verzekeringnemer; 

 
2. De persoon die een arbeidsovereenkomst met Verzekeringnemer heeft; 

 
3. De persoon die zonder arbeidsovereenkomst onder toezicht van Verzekeringnemer 

werkzaamheden voor hem verricht, zoals een uitzendkracht, stagiair, vakantiekracht, 
oproepkracht, gedetacheerde, vrijwilliger, pay roller; 
 

4. De door Verzekeringnemer gemachtigde bestuurder(s); en 
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5. De (met stilzwijgende toestemming van Verzekeringnemer) in- of opzittende(n) of andere 
bestuurder(s) van een in eigendom aan Verzekeringnemer toebehorend, gehuurd of geleased 
Motorrijtuig. 
 

6. Verzekeringnemer als deze een natuurlijk persoon is (alleen als er sprake is van een 
eenmanszaak met personeel) 

 
Verzekeringnemer 
De Nederlandse natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering met de Verzekeraar aangaat, de premie 
en kosten is verschuldigd en als zodanig op het polisblad staat genoemd. 

 
Indien relevant zal deze verzekering ook van toepassing zijn op een bedrijf of organisatie die een gelieerde 
onderneming is van de Verzekeringnemer; een dochteronderneming van de Verzekeringnemer; of een 
andere organisatie of bedrijfsentiteit, zolang deze gevestigd zijn in Nederland en de Verzekeringnemer 
50% of meer van de aandelen of eigendomsbelangen in handen heeft. 

Verzekeringsgebied 
Wereldwijd. 
 
Werkmaterieel 
Een zelfrijdend werktuig waarop de verzekeringsplicht als omschreven in de Wet 
aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen (WAM) of een vergelijkbare wet van toepassing is. 
 
Werkzaamheden 
Het verrichten van werk door een Verzekerde voor Verzekeringnemer. Hieronder vallen alle 
bedrijfsgerelateerde activiteiten voor Verzekeringnemer, waaronder ook Woon-werkverkeer, een 
zakenreis, bedrijfsuitje en bedrijfsopleiding. 

 
Woon-werkverkeer 
De reis die een Verzekerde maakt vanaf zijn woonadres of verblijfplaats naar zijn arbeidsplaats en terug 
volgens de meest gebruikelijke route. 
 
Zaakschade 
Beschadiging of verlies van een met het Motorrijtuig meegevoerde zaak die behoort tot het Particuliere 
huishouden van een Verzekerde, met inbegrip van de op geld waardeerbare zaken daarvan. 
Een Motorrijtuig, aanhanger en caravan geldt niet als een dergelijke zaak, tenzij het schade betreft zoals 
opgenomen in artikel 2.2.5. 

 
ZZP-er/ Freelancer 
De natuurlijke persoon die op basis van een aantoonbare overeenkomst voor Verzekeringnemer arbeid 
verricht of diensten verleent die veelal ook door een werknemer in loondienst zouden kunnen worden 
gedaan.  
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2. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
 
2.1 Verzekerde gebeurtenis  

Als verzekerde gebeurtenis geldt een Verkeersongeval dat een Verzekerde overkomt tijdens 
Werkzaamheden voor Verzekeringnemer gedurende de looptijd van deze verzekering. 

 
Als op het polisblad staat vermeld dat bedrijfs- en leaseauto’s ≤ 3500kg zijn verzekerd, dan is 
een 24-uurs dekking van toepassing voor alle inzittenden. De dekking geldt dan ook wanneer 
niet tijdens Werkzaamheden voor Verzekeringnemer aan het verkeer wordt deelgenomen.    
 
Voor Speed-pedelecs is de dekking alleen van toepassing tijdens Werkzaamheden voor 
Verzekeringnemer.  

 
2.2 Omvang van de dekking 

 
2.2.1 Deze verzekering vergoedt Personenschade en Zaakschade die een Verzekerde lijdt door een 

Verkeersongeval, tot maximaal het verzekerde bedrag dat staat vermeld op het polisblad. De 
schade wordt vastgesteld op basis van Nederlands recht.  
 
Onder schade wordt verstaan:  
 

2.2.1.1 smartengeld zoals omschreven in artikel 6:106 BW;  
2.2.1.2 de kosten omschreven in artikel 6:96 lid 2 BW; 
2.2.1.3 de kosten omschreven in artikel 6:107 BW lid 1 sub a; 
2.2.1.4 affectieschade zoals omschreven in artikel 6:107 BW lid 1 sub b en 6:108 BW lid 3. Deze dekking 

is alleen van toepassing als de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor 
de schade, of de werkgever op grond van artikel 7.611 BW een behoorlijke verzekering ten 
behoeve van de vergoeding van affectieschade had dienen te verzorgen. 

2.2.1.5 schade voor het derven van levensonderhoud als omschreven in artikel 6:108 lid 1 BW van de 
personen genoemd in dat artikel. 
 

2.2.2 Bij overlijden van een Verzekerde door een Verkeersongeval vergoedt de verzekering naast de 
Personenschade de kosten van uitvaart tot maximaal € 7.500, -. 

 
2.2.3 Als Verzekerde op het moment van het Verkeersongeval de wettelijk voorgeschreven 

veiligheids- of autogordel of helm niet draagt, dan vergoedt Verzekeraar de Personenschade 
onder aftrek van 25% van het totale schadebedrag. 
 

2.2.4 Schade aan zaken  
Zaakschade ontstaan door een Verkeersongeval aan een zaak die behoort tot het Particuliere 
huishouden is verzekerd op basis van dagwaarde. Hier valt schade aan het Motorrijtuig niet 
onder, artikel 2.2.5. omschrijft wat er verzekerd is in geval van Zaakschade aan het Motorrijtuig 
dat tot het Particuliere Huishouding behoort   

  
2.2.5 Zaakschade aan Motorrijtuig  

Zaakschade aan het Motorrijtuig van Verzekerde door een Verkeersongeval is als volgt 
verzekerd: 
a. de door Verzekerde geleden schade bedraagt ten minste € 250,-; 
b. bij Zaakschade aan het Motorrijtuig dat hoort bij het Particuliere huishouden van Verzekerde 

en waarvan het cascorisico niet is verzekerd, biedt de verzekering dekking tot € 50.000,- 
per Verkeersongeval op basis van dagwaarde. Daarbij is het niet noodzakelijk dat 
Verzekerde door het Verkeersongeval Personenschade heeft opgelopen; 

c. als de Zaakschade aan een Motorrijtuig dat behoort tot het Particuliere huishouden en de 
schade is verzekerd onder een cascoverzekering, dan vergoedt deze verzekering het eigen 
risico van de cascoverzekering tot maximaal € 500,- per Verkeersongeval. 
Ook biedt deze verzekering dan dekking voor de toeslag op de premie van de 
cascoverzekering door terugval in schadevrije jaren tot een maximum van vijf jaar. 
 

2.3 ZZP’er/ freelancer 
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Een ZZP’er/freelancer heeft, als hij in opdracht van Verzekeringnemer aan het verkeer 
deelneemt, een gelijke dekking als een andere Verzekerde. Het Woon-werkverkeer is niet 
verzekerd.  
 
In geval van Personenschade zal bij de vaststelling van de schade van de ZZP’er/freelancer het 
criterium verlies van arbeidsvermogen gehanteerd worden. Met verlies van arbeidsvermogen 
bedoelen we: door de Verzekerde ten gevolge van een Verkeersongeval geleden 
Personenschade waardoor Verzekerde verminderd of in het geheel geen arbeid meer kan 
verrichten.  
 

2.3.1 Wachttijd ingeval van verlies van arbeidsvermogen: 
Als een ZZP’er een Verkeersongeval overkomt en hij door het opgelopen letsel niet kan werken, 
dan geldt een wachttijd van twee maanden, beginnend de dag na het Verkeersongeval.  
Tijdens de wachttijd heeft Verzekerde geen recht op vergoeding van verlies van 
arbeidsvermogen.  
 

2.3.2 Maximering verlies van arbeidsvermogen: 
de ZZP’er heeft recht op vergoeding van verlies van arbeidsvermogen op dagbasis tot een 
maximum van 80% van het laatste verdiende dagloon berekend op basis van gemiddelde over 
de 6 maanden voorafgaand aan de datum van het Verkeersongeval tot maximaal € 200,- (bruto) 
tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd die van toepassing was op de datum van het 
Verkeersongeval.  
 
Deze verzekering biedt geen dekking als Verzekerde op grond van een wettelijke regeling, 
andere (arbeidsongeschiktheid)verzekering of voorziening aanspraak of vergoeding van deze 
schade heeft of kan maken.  
 
Met verlies van arbeidsvermogen bedoelen we: door de Verzekerde ten gevolge van een 
Verkeersongeval geleden Personenschade waardoor Verzekerde verminderd of in het geheel 
geen arbeid meer kan verrichten.  
 

2.4 Schadevaststelling 
Verzekeraar kan een deskundige inschakelen voor vaststelling van de hoogte van de 
schadevergoeding. 
 

2.5 Samenloop 
Als de schade die onder deze verzekering is gedekt, ook gedekt is onder een andere verzekering, 
al dan niet van oudere datum, of gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou hebben bestaan, 
dan loopt deze verzekering als excedent boven de dekking die onder de andere verzekering is 
verleend, of verleend zou zijn als deze verzekering niet zou hebben bestaan. 

 
2.5.1 Renteloze lening 

Als de regeling van de schade ontstaan als gevolg van een gedekt Verkeersongeval wordt 
belemmerd doordat een andere verzekeraar zich ook beroept op samenloop en verwijst naar 
deze SVV-verzekering, dan kan de Verzekeringnemer een verzoek doen bij de Verzekeraar om 
over te gaan tot het verstrekken van een renteloze lening. De hoogte van de renteloze lening is 
maximaal het bedrag dat onder deze verzekering zou zijn uitbetaald als de andere verzekering 
of instantie niet bestond. Verzekerde heeft de verplichting zijn medewerking te verlenen bij het 
verhalen van de uitkering op de andere verzekeraar of instantie. Het besluit om over te gaan tot 
het verstrekken van een renteloze lening en de hoogte ervan, ligt bij de Verzekeraar.  

 
2.6 Limitering uitkering 

De uitkering van Verzekeraar is maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag 
per Verkeersongeval.  
Dit bedrag is voor alle Verzekerden samen. Als hun totale schade meer is dan het verzekerde 
bedrag, dan krijgt elke Verzekerde naar verhouding zijn eigen schade vergoed. 
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3. UITSLUITINGEN 
 
De verzekering biedt geen dekking als: 
3.1 Niet verzekerde Motorrijtuigen 

Het Motorrijtuig gebruikt wordt voor: 
 

• verhuur en/of leasing; 
o Bij verhuur en leasing geldt de uitsluiting alleen voor een Verzekeringnemer die 

verhuur en leasing bedrijfsmatig uitoefent. Een Verzekerde als gebruiker van een 
huur- of leaseauto valt niet onder deze uitsluiting. 

• les- en examen rijden; 
o Deze uitsluiting is niet van toepassing als het les- of examen rijden gebeurt met 

toestemming van Verzekeringnemer als onderdeel van de werkzaamheden voor 
de Verzekeringnemer.   

• vervoer van personen tegen betaling.  
o De uitsluiting geldt niet voor een Verkeersongeval door Verzekerde overkomen als 

passagier tijdens Werkzaamheden. 
 
3.2 Atoomkernreactie 

Het Verkeersongeval komt door een atoomkernreactie. 
 
3.3 Diefstal 

De schade aan de persoon is ontstaan terwijl die de macht over het Motorrijtuig door diefstal of 
geweldpleging heeft verkregen en het Motorrijtuig zonder geldige reden gebruikt. 

 
3.4 Geld 

Geld, betaalpassen, creditcards en/of geldswaardige papieren. 
 
3.5 Inbeslagneming 

Het Verkeersongeval is veroorzaakt gedurende de tijd dat de overheid het Motorrijtuig heeft 
opgeëist of gebruikt.  

 
3.6 Misdrijf 

Het Verkeersongeval is veroorzaakt of ontstaan door het opzettelijk plegen of deelnemen aan 
een misdrijf of poging daartoe. 

 
3.7 Molest 

Het Verkeersongeval is veroorzaakt door of ontstaan uit molest.  
 

Onder molest wordt verstaan: 
Buitengewone omstandigheden als gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, oproer en muiterij in de zin van artikel 3:38 Wet op het financieel toezicht 

 
3.8 Niet toegestane zitplaats 

De Verzekerde tijdens het Verkeersongeval buiten de cabine of niet op een wettelijk toegestane 
zitplaats wordt vervoerd. 

 
3.9 Niet verzekerde bestuurder 

Als de bestuurder: 
• zonder toestemming van Verzekeringnemer het Motorrijtuig bestuurt of bedient; of 
• onder invloed is van alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel. Deze uitsluiting geldt 

als Verzekerde niet in staat wordt geacht het Motorrijtuig naar behoren te besturen, als hij 
meer alcohol of drugs heeft gebruikt dan de wet toestaat of hij weigert mee te werken aan 
een onderzoek hiernaar; of 

• niet in het bezit van een geldig en voor het besturen van het Motorrijtuig voorgeschreven 
rijbewijs is; of 

• geen uitvoering heeft gegeven aan een op het rijbewijs gestelde aantekening. 
 
3.10 Opzet 

Een Verkeersongeval is veroorzaakt met opzet, goedvinden, of bewuste roekeloosheid van 
Verzekeringnemer of Verzekerde. 

 
3.11 Waagstuk   
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Het Verkeersongeval is ontstaan door een waagstuk, waarbij Verzekerde zijn leven bewust 
roekeloos in gevaar brengt, tenzij het verrichten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk is 
bij rechtmatige zelfverdediging of bij een poging van Verzekerde zichzelf, anderen, dieren of 
zaken te redden.  

 
3.12 Wedstrijd 

Verzekerde deelneemt aan een wedstrijd of een straatrace of rijdt op een racecircuit. 
 

3.13 Parkeerschade 
De schade aan het Motorrijtuig is toegebracht op het moment dat het voertuig geparkeerd staat. 

 
3.14 Software 

De schade betrekking heeft op verlies of beschadiging van data of software die zich op 
informatiedragers bevinden. 
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4. VERPLICHTINGEN BIJ EEN VERKEERSONGEVAL 
 
4.1 Melding van schade 

Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is 
Verzekeraar in kennis te stellen van ieder Verkeersongeval waaruit voor Verzekeraar een 
verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.  

 
4.2 Verstrekken van inlichtingen 

Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verplicht alle door Verzekeraar gevraagde inlichtingen 
over het Verkeersongeval en de gevolgen daarvan voor Verzekerde aan Verzekeraar te 
verstrekken.  
 

4.3 Medewerking aan herstel  
Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verplicht in geval van een Verkeersongeval al het 
mogelijke te doen en te laten om herstel van Verzekerde te bevorderen. Zij dienen – indien nodig 
– ervoor zorg te dragen dat Verzekerde zich direct onder behandeling van een arts laat stellen 
en te zorgen dat Verzekerde de vereiste opvolging geeft aan de hem voorgeschreven 
behandeling. Indien Verzekeringnemer of Verzekerde niet voldoen aan deze verplichting, kan 
Verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt 
 

4.4 Sanctie niet-nakoming van verplichtingen 
Als Verzekeringnemer of Verzekerde een verplichting zoals hierboven aangegeven niet nakomt, 
dan vervalt het recht op aanspraak op vergoeding onder deze verzekering indien Verzekeraar 
daardoor in een redelijk belang is geschaad. 
 

4.5 Verjaring 
Het recht op uitkering op grond van deze verzekering verjaart door verloop van drie jaren na de 
aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid 
daarvan bekend is geworden.  
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5. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
5.1  Mededelingsplicht 

Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de verzekering aan Verzekeraar alle feiten 
mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat 
die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van Verzekeraar. Als niet of niet 
volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt 
beperkt of zelfs vervalt. Als met opzet tot het misleiden van Verzekeraar is gehandeld of deze bij 
kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, dan kan 
Verzekeraar de verzekering ook opzeggen. 
 

5.2  Premiebetaling 
De Verzekeringnemer is de premie verschuldigd aan de Verzekeraar. 
 

5.2.1 Het volgende is van toepassing bij automatische incasso:  
 
Als het de Verzekeraar niet lukt om de verschuldigde premie te incasseren, dan zal de 
Verzekeraar binnen 7 dagen na de datum van de eerste incasso opnieuw proberen te incasseren. 
Als de tweede incasso poging ook niet lukt, dan zal er een eerste herinnering uitgestuurd worden 
na 14 dagen met het verzoek om de verschuldigde premie aan de Verzekeraar over te maken. 
Als na de eerste herinnering de verschuldigde premie niet is betaald aan de Verzekeraar, zal er 
na 14 dagen een laatste aanmaning verzonden worden. Als de verschuldigde premie na de 
aanmaning niet is voldaan door de Verzekeringnemer, dan zal de Verzekeraar overgaan tot het 
beëindigen van de verzekeringsovereenkomst per de eerste datum van de periode waarover de 
premie verschuldigd is. 
 

5.2.2 Het volgende is van toepassing bij facturatie door de Verzekeraar:  
 
Als de Verzekeringnemer de verplichting tot betaling van de verschuldigde premie niet nakomt, 
dan wordt de dekking geschorst 15 dagen na de aanmaning tot betaling van de Verzekeraar aan 
de Verzekeringnemer. Een en ander laat onverlet dat de Verzekeraar het recht heeft de 
verzekeringsovereenkomst te beëindigen wegens niet-betaling van de premie. Gedurende de 
periode dat de dekking is geschorst, verleent deze verzekeringsovereenkomst geen dekking. De 
verschuldigde premie dient alsnog voldaan te worden, waarna de dekking weer in kracht zal 
worden hersteld, vanaf de dag volgend op de dag dat de verschuldigde premie door de 
Verzekeraar is ontvangen. 
 

5.3  Niet-overdraagbaarheid 
De verzekeringsovereenkomst kan niet worden overgedragen, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen met de Verzekeraar. 
 

5.4 Wijziging van premie of voorwaarden 
5.4.1 Het is in ieders belang dat wij als Verzekeraar onze verplichtingen uit deze verzekering in de 

toekomst ook kunnen (blijven) nakomen. In bijzondere gevallen kunnen wij genoodzaakt zijn 
tussentijds de premie en/of voorwaarden te veranderen. Er kan zich namelijk een volstrekt 
onvoorziene situatie voordoen waarin wij niet met de verandering kunnen wachten tot de 
verzekering verlengd wordt, bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor ons 
zou hebben of omdat wetgeving ons daartoe verplicht. De wijziging geldt voor alle klanten of 
voor een geselecteerde groep klanten. Wanneer we tussentijds de premie en/of voorwaarden 
aanpassen, laten wij u dat altijd van tevoren weten. Ook zullen wij u uitleggen waarom we de 
tussentijdse verandering nodig vinden en wat we wijzigen en per wanneer. 
 

5.4.2 Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u de verzekering opzeggen. U heeft dit recht 
gedurende één maand nadat de wijziging is medegedeeld. De verzekering eindigt dan op de 
datum dat de wijziging in zou gaan. Als u de wijziging accepteert, hoeft u niets te doen. De 
verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de nieuwe premie en/of 
voorwaarden. 
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5.4.3 Bij verlenging van de verzekering heeft de Verzekeraar tot 1 maand voor de verlenging van de 
verzekeringstermijn het recht de premie en/of de voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen 
gaan in op de eerste dag van de nieuwe verzekeringstermijn. 

 
5.4.4 Als de Verzekeraar van dit recht gebruik maakt, heeft Verzekeringnemer het recht om binnen 30 

dagen na dagtekening van het bericht over de aankomende wijziging, de 
verzekeringsovereenkomst op te zeggen per de einddatum van de verzekeringstermijn. Indien 
Verzekeringnemer geen gebruik heeft gemaakt van dit recht, treden de wijzigingen volgens 
artikel 5.5.3 in werking op de eerste dag van de nieuwe verzekeringstermijn.  

 
5.4.5 Het in artikel 5.5.2 en 5.5.4 genoemde recht op opzegging bestaat niet als de:  
 

a. wijzigingen voortvloeien of verband houden met veranderde wetgeving of rechtspraak;  
 

b. premieverhoging het gevolg is van een in de verzekeringsovereenkomst 
overeengekomen aanpassing, zoals - niet limitatief - een indexering, een 
kortingsregeling of een toeslagregeling. 

 
c. wijziging een aanpassing in het voordeel van Verzekeringnemer en/of Verzekerden is 

of voor de situatie van Verzekeringnemer en/of Verzekerden geen gevolgen heeft. 
 
5.5 Wijziging/verzwaring van risico 
5.5.1 Als Verzekeringnemer zijn zakelijke activiteiten wijzigt ten opzichte van die welke hij bij het begin 

van de verzekering heeft opgegeven, dient hij dit direct aan Verzekeraar mee te delen. Indien de 
wijziging een verzwaring van het risico inhoudt, dan kan Verzekeraar de premie of voorwaarden 
aanpassen, Verzekeringnemer kan dan de verzekering tegen de dag waarop de wijziging ingaat 
opzeggen. 

 
5.5.2 Als er gedurende het verzekeringsjaar sprake is van toevoeging van maximaal 1 object 

werkmateriaal of vorkheftruck, terwijl er op dat moment geen werkmaterieel of vorkheftrucks 
staat vermeld op de polis, dan zal er gedurende het verzekeringsjaar dekking zijn voor dit object. 
Verzekeringnemer is verplicht dit object per eerstvolgende uitvraag door Verzekeraar op te 
geven. Indien Verzekeringnemer dit niet opgeeft dan vervalt de dekking voor dit object.  

 
Als er sprake van 2 of meer objecten dan is artikel 5.6.1 van toepassing.  

 
5.6 Premievaststelling 

Verzekeraar vraagt jaarlijks bij Verzekeringnemer de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
premieberekening van het afgelopen jaar op. Als de gegevens afwijken van wat op het polisblad 
staat, wordt de premie voor het huidige verzekeringsjaar aangepast. Bij een tussentijdse 
wijziging vindt er bij een premieverschil van minimaal € 100,- premieverrekening plaats. 
 

5.7 Looptijd van de verzekering 
5.7.1 De verzekeringsovereenkomst gaat in op de datum vermeld op het polisblad en is dan geldig 

voor een vaste periode van 12 maanden. Na verloop van de periode van 12 maanden zal de 
polis automatisch verlengen voor een periode van 12 maanden. De Verzekeringnemer heeft 
echter het recht om, na afloop van de eerste 12 maanden, de polis op ieder moment te 
beëindigen. Er dient wel rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van één maand. 
De Verzekeraar kan de verzekeringsovereenkomst tegen contractsvervaldatum opzeggen hierbij 
is een opzegtermijn van twee maanden van toepassing 
 

5.7.2 De verzekering eindigt ook zonder dat Verzekeraar verplicht is van deze beëindiging de 
Verzekeringnemer in kennis te stellen, 30 dagen na de datum, waarop Verzekeringnemer: 

• Failliet is verklaard of surséance van betaling heeft verkregen, behalve als 
Verzekeringnemer de verschuldigde premie heeft betaald met inachtneming van het in 
artikel 5.3. bepaalde; 

• Geen statutaire zetel in Nederland meer heeft. 
 
5.7.3 Behalve bij opzegging wegens opzet de Verzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse 

opzegging de lopende premie naar billijkheid verminderd. 

http://www.aig.com/nl-privacybeleid


 

Verzekeringsvoorwaarden 
SVV Verzekering - versie 2021 
Ons algemeen privacy beleid vindt u op http://www.aig.com/nl-privacybeleid (ook opvraagbaar per post of telefoon). 

14/19 

 
5.8 Persoonsgegevens 
 

Hoe de Verzekeraar gebruik maakt van Persoonlijke Informatie  
Verzekeraar streeft ernaar de privacy van een Verzekeringnemer, een Verzekerde (voor de 
werking van dit artikel 5.9 tezamen aangeduid als "u") en andere zakelijke contacten te 
beschermen.  
 
‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of andere personen (bijv. uw 
partner of andere gezinsleden). Als u Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt, 
moet u (tenzij wij anders zijn overeengekomen) deze persoon informeren over de inhoud van 
deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien mogelijk) zijn/haar toestemming verkrijgen voor 
het delen van zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons. 
 
De soorten Persoonlijke Informatie die Verzekeraar verzamelt en waarom – Afhankelijk van 
onze relatie met u kan verzamelde Persoonlijke Informatie het volgende omvatten: 
contactinformatie, financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie en 
kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende gezondheid of medische conditie 
(verzameld met uw toestemming waar dat door de toepasselijke wet vereist is), alsook andere 
Persoonlijke Informatie die u verstrekt of die wij in verband met onze relatie met u verzamelen. 
Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt worden: 
 

• Beheer van verzekeringen, bijvoorbeeld. Communicatie, het verwerken en 
behandelen van schades en betalingen; 

• Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, 
de verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling; 

• Ondersteuning en advies betreffende medische en reisaangelegenheden; 
• Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur; 
• Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bijvoorbeeld fraude en 

witwaspraktijken; 
• Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
• Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften 

buiten het land waar u gevestigd bent); 
• Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en 

beveiligingsdoeleinden; 
• (Interne) audit;  
• Marktonderzoek en analyse. 

 
Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor de bovenstaande 
doeleinden gedeeld worden met de ondernemingen in onze groep en derde partijen (zoals 
verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars, kredietinformatiebureaus, 
medische deskundigen en andere dienstverleners). Indien vereist door wet- en/of regelgeving, 
wordt Persoonlijke Informatie gedeeld met andere derde partijen (inclusief overheidsinstanties).  
Persoonlijke Informatie (inclusief informatie over personenschade) kan worden opgeslagen in 
het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeraars (Stichting CIS), 
Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. De databank van CIS wordt door verzekeraars en 
gevolmachtigd agenten onder meer geraadpleegd om fraude te voorkomen, te detecteren en te 
onderzoeken, of om uw schadeverleden te verifiëren of die van elk ander persoon die of goed 
dat waarschijnlijk betrokken is in de polis of de schade. Zie voor meer informatie 
www.stichtingcis.nl. 
Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met mogelijke kopers en kopers overgedragen 
worden bij de verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa. 
 
Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kan uw 
Persoonlijke Informatie worden doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen 
(inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen, Bermuda en andere 
landen waar de privacywetgeving verschilt van de wetgeving in het land waar u gevestigd bent). 
Bij een dergelijke doorgifte zorgen wij ervoor dat uw Persoonlijke Informatie afdoende beveiligd 
en verstuurd wordt in overeenstemming met de vereisten van de privacywetgeving. Verdere 
informatie over internationale doorgiften vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder). 
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Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en fysieke 
beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om uw Persoonlijke Informatie veilig en beveiligd te 
houden. Wanneer wij Persoonlijke Informatie doorgeven aan een derde partij (inclusief onze 
dienstverleners) of gebruikmaken van een derde partij om namens ons Persoonlijke Informatie 
te verzamelen, dan zal de derde partij zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht worden tot 
het nemen van passende beveiligingsmaatregelen. 
 
Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de privacywetgeving in verband met ons gebruik 
van Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts onder bepaalde 
omstandigheden van toepassing zijn en aan bepaalde uitzonderingen zijn onderworpen. Deze 
rechten kunnen onder andere een recht op toegang tot Persoonlijke Informatie zijn, een recht 
om onjuiste gegevens te laten corrigeren, een recht om gegevens te laten wissen of een recht 
om de verwerking van Persoonlijke Informatie te laten beperken. Deze rechten kunnen ook een 
recht inhouden om uw Persoonlijke Informatie naar een andere organisatie over te laten dragen, 
een recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, een recht 
om te verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde beslissingen die wij maken menselijke 
tussenkomst hebben, een recht om uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in 
te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze 
kunt uitoefenen vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder). 
 
Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw Persoonlijke Informatie 
verwerken, vindt u in ons volledige Privacybeleid via: https://www.aiginsurance.nl/privacybeleid. 
U kunt ook een exemplaar opvragen door te schrijven naar: AIG Europe, Netherlands, t.a.v. de 
Functionaris voor de gegevensbescherming, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan 
den IJssel of per e-mail naar: gegevensbescherming.nl@aig.com. 
 
Stichting CIS 
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kan Verzekeraar 
(persoons)gegevens raadplegen en laten vastleggen bij de Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 
XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist. Een van de doelstellingen van de 
verwerking van persoonsgegevens door de stichting CIS is het ontdekken, voorkomen en 
bestrijden van misbruik van financiële producten en diensten van verzekeraars en het beheersen 
van risico’s in de ruimste zin. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. 

 
5.1 Klachten en toepasselijk recht 

Wanneer u niet tevreden bent met onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen door 
contact op te nemen met AIG Europe S.A., Netherlands Branch. 
 
Per post:  
AIG Europe S.A., Netherlands Branch,  
t.a.v. de directie 
Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam 
 
Per e-mail: info.rotterdam@aig.com 
Per telefoon: +3110 453 54 55 
 
AIG Europe S.A., Netherlands Branch verzendt binnen 1 week na ontvangst van de klacht een  
ontvangstbevestiging, houdt de klager op de hoogte over de voortgang en verstrekt binnen  
2 weken na ontvangst van de klacht een definitieve inhoudelijke reactie. Tenzij dit als gevolg van 
bepaalde omstandigheden niet haalbaar blijkt in welk geval de klager hierover tijdig schriftelijk 
wordt geïnformeerd.  
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
AIG Europe S.A., Netherlands Branch is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële  
Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD staat open als de verzekeringnemer als consument met de  
verzekeraar een verzekering heeft gesloten, als een natuurlijk persoon een  
eigen vorderingsrecht ontleent aan een verzekering met Verzekeraar, of als  
een natuurlijk persoon een privacyklacht tegen Verzekeraar heeft. Het staat ook open voor  
rechtspersonen waarvan de doelstelling zozeer is gericht op het particuliere belang van een of  
meer natuurlijke personen die aandeelhouder(s) of bestuurder(s) of lid van deze rechtspersoon  
zijn, dat deze als een verlengstuk van die natuurlijke persoon of personen kan worden  
beschouwd. 
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Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van een klacht door Verzekeraar, kan  
deze zich binnen drie maanden na dagtekening van het definitieve standpunt van  
Verzekeraar richten tot het KiFiD. Dat kan ook wanneer de klacht niet binnen zes weken na  
ontvangstbevestiging of acht weken na indiening van de klacht is afgehandeld. 
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
Per post:  
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
 
Per e-mail: consumenten@kifid.nl 
Per telefoon: +3170 333 89 99 
www.kifid.nl 
 
Wanneer de klager geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of  
de behandeling of de uitkomst van de klacht niet bevredigend vindt, dan kan de klager het  
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland. Het gebruik van (één van) de 
vermelde opties tot klagen, tast het recht op het starten van een gerechtelijke procedure niet aan. 
  

5.2 Toepasselijk recht en forumkeuze 
Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit 
deze verzekeringsovereenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, zullen alleen kunnen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
 

5.3 Mededeling  
Een mededeling van Verzekeringnemer of Verzekerde aan Verzekeraar geldt als mededelingen 
aan Verzekeraar indien zij schriftelijk of (elektronisch) per e-mail zijn gedaan.  
 
Een mededeling van Verzekeraar aan Verzekeringnemer of Verzekerde kan schriftelijk of per e-
mail en rechtsgeldig worden gedaan aan het laatst bekende (e-mail)adres van 
Verzekeringnemer of Verzekerde. 
 

5.4 Fraude 
Als Verzekeringnemer of Verzekerde na een gemeld Verkeersongeval  met opzet de 
Verzekeraar te misleiden een uit de verzekering of uit de wet voortvloeiende verplichting niet is 
nagekomen of niet binnen redelijke termijn Verzekeraar alle inlichtingen verstrekt die voor 
Verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen, vervalt het recht op uitkering, 
behalve voor zover deze misleiding of het niet op tijd verstrekken van inlichtingen het verval van 
het recht op uitkering niet rechtvaardigt. 
 
Degene(n) (Verzekeringnemer en/of Verzekerden) die zich schuldig heeft gemaakt aan 
dergelijke misleiding, zal tevens de schade vergoeden die de Verzekeraar daardoor lijdt, welke 
schade de Verzekeraar ook kan verrekenen met een uitkering indien het de tot uitkering 
gerechtigde betreft. 

 
5.5 Sanctiebepaling 

Het kan verboden zijn om 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 de hieronder vermelde 'opschortende voorwaarde' van kracht. 
De eerste toetsing voeren wij in ieder geval uit binnen 14 werkdagen nadat wij de polis aan u 
hebben verzonden. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan 
is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. Als een persoon wél 
voorkomt op een sanctielijst, dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. 
 
De opschortende voorwaarde luidt: 
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond 
van de op ons van toepassing zijnde 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 
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• vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer 
• uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer 

 
Na de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst geldt de onderstaande sanctieclausule.  

De Verzekeraar is niet gehouden om dekking te bieden of enige betaling te doen krachtens deze 
verzekering, als dat in strijd zou zijn met enige sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan de 
Verzekeraar, haar moedermaatschappij of de entiteit die de uiteindelijke zeggenschap over haar 
heeft, zou kunnen worden blootgesteld aan enige bestraffing op grond van de van toepassing 
zijnde sanctiewet- of regelgeving. 
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Clausuleblad Terrorismedekking  
Bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 
 
 
1 Begripsomschrijvingen 

In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt – 
verstaan onder: 

 
1.1  Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in 
artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van 
een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als 
gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge 
hebbend, en/of schade 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 uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze 
en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

 
1.2 Kwaadwillige besmetting 

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht 
genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg 
van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of 
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren 
kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins 
economische 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. 

 
1.3 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. 

 
1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, 
waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in 
Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking 
van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden 
ondergebracht. 

 
1.5 Verzekeringsovereenkomsten 

a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 
1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht 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. 

 
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars 

Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel 
toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 

 
2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 
 
2.1        Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen  

  en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van 
een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 
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- 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 terrorismerisico bij de NHT, 
in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit 
hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij 
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de 
krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de 
betrokken verzekering. 

 
2.2 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. 

 
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen 

die betrekking hebben op: 
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per 
verzekeringnemer verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze 
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende Verzekeraars zoals bedoeld in 
artikel 1 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 risicoadres. 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 Verzekeringnemer, ongeacht door 
welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 

 
3  Uitkeringsprotocol NHT 
 
3.1 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 verzekerde 
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 financiële middelen blijkt te 
beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering 
aan de Verzekeraar te doen. 

 
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, 

bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis 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. 

 
3.3 Eerst nadat de NHT aan de Verzekeraar heeft verteld 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 3.1 bedoelde uitkering terzake 
tegenover de Verzekeraar aanspraak maken. 

 
3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 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 dit Clausuleblad wordt beschouwd. 
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