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Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
1.1

Maatschappij
Achmea Schadeverzekeringen N.V., handelend onder de
naam Centraal Beheer Achmea.

1.2

Verzekerde
Degene die als zodanig in deze Algemene Voorwaarden, in
de van toepassing zijnde Productvoorwaarden en/of in de
clausules en in het polisblad is omschreven.

1.3

Verzekerd object
Het in het polisblad omschreven of bij de maatschappij als
verzekerd geregistreerd object.

1.4

Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst met de
maatschappij is aangegaan.

1.5

Verzekeringsovereenkomst
De verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen
de maatschappij en de verzekeringnemer, verder te noemen
verzekering, en is vastgelegd in het polisblad.

waarvan tegenover een verzekerde aanspraak wordt
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
verzekeringnemer en/of verzekerde en/of maatschappij op
het moment van het sluiten van de verzekering onzeker
was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan
wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou
ontstaan.

Artikel 4 | Premiebetaling
4.1

Verzekeringnemer is verplicht elke door hem aan de
maatschappij verschuldigde premie te betalen binnen 30
dagen vanaf het moment dat die is verschuldigd.
Als er een ander tijdstip is aangegeven, is verzekeringnemer
verplicht de premie voor dat tijdstip te voldoen.
Onder premie wordt voor de toepassing van dit artikel ook
verstaan de met de verzekering verband houdende overige
verschuldigde bedragen.

4.2

In geval van niet-nakoming van de verplichting tot betaling
van de premie, die verschuldigd is bij het aangaan van
de verzekering, is de dekking vanaf de ingangsdatum
niet ingegaan. Ingebrekestelling door de maatschappij
is daarvoor niet vereist. Verzekeringnemer blijft
onverminderd verplicht de premie te voldoen.

4.3

Bij niet-nakoming van de verplichting tot betaling van
de vervolgpremie tijdens de looptijd van de verzekering
eindigt de dekking eerst op de 14e dag na de dag waarop de
maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum
in gebreke heeft gesteld. Bij gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde premie volgens de nota geldt dat de dekking
van de daarop betrekking hebbende verzekering(en)
eindigt op de 14e dag na de dag waarop de maatschappij
verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke
heeft gesteld.

4.4

Bij einde van de dekking blijft verzekeringnemer verplicht
de achterstallige en nog verschuldigde bedragen te betalen.

4.5

De dekking gaat (weer) in met ingang van de dag na
die, waarop de premie inclusief wettelijke rente en de
(buiten)gerechtelijke incassokosten vanaf de vervaldatum
van de premienota door de maatschappij is ontvangen.
De dekking gaat niet meer in als de maatschappij bij
de ingebrekestelling heeft aangegeven de verzekering
bij te late betaling als beëindigd te zien. In geval van
overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking
wordt hersteld, nadat alle onbetaald gebleven termijnen
zijn betaald.

4.6

Na het aflopen van de in artikel 4.3 genoemde
betaaltermijn is verzekeringnemer van rechtswege in
verzuim en is de maatschappij gerechtigd de wettelijke
rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de
premienota tot aan het moment van volledige betaling.

Artikel 2 | Rangorde
2.1

Op de verzekering zijn deze Algemene Voorwaarden
van toepassing in combinatie met de in het polisblad van
toepassing verklaarde Productvoorwaarden en eventuele
clausules.

2.2

Als de Productvoorwaarden op hetzelfde onderwerp
afwijken van de Algemene Voorwaarden dan geldt
wat in de Productvoorwaarden staat. Het polisblad
inclusief eventuele clausules gaat voor op de
Algemene Voorwaarden en/of Productvoorwaarden.

2.3

De opschriften boven de artikelen kunnen de inhoud
daarvan niet wijzigen of beïnvloeden.

Artikel 3 | Onzekere gebeurtenis
3.1

Schadeverzekering
De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het
vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW,
indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan
vordering wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis
waarvan voor verzekeringnemer en/of verzekerde en/of de
maatschappij ten tijde van het sluiten van de verzekering
onzeker was dat daaruit voor verzekeringnemer en/of
verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale
loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

3.2

Aansprakelijkheidsverzekering en verzekeringen die
ook aansprakelijkheid dekken
De verzekeringsovereenkomst beantwoordt, geheel of voor
het gedeelte, waarin aansprakelijkheid is gedekt, aan het
vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW,
wanneer de door een derde geleden schade op vergoeding
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4.7

Vanaf het moment dat verzekeringnemer in verzuim
is, is verzekeringnemer ook gehouden alle door de
maatschappij gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke, te voldoen.

4.8

Onder premie wordt ook verstaan de premie die de
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse
wijziging van de verzekering verschuldigd is.
Onder vervolg premie wordt verstaan de premie die de
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de
verzekering verschuldigd is of bij termijnbetaling de
premie die na betaling van de eerste termijn verschuldigd is.

4.9

Dit geldt niet als verzekeringnemer en/of verzekerde de
hiervoor genoemde verplichtingen niet kon nakomen door
een gebeurtenis die hem niet kan worden toegerekend.

Betaalt u de periodiek verschuldigde premie voor
uw verzekering, inclusief eventuele kosten en
assurantiebelasting, via automatische afschrijving?
Bij de jaarlijkse verlenging van de verzekering streven wij
ernaar de vooraankondiging van de automatische incasso
veertien dagen voor het incasseren van het openstaande
bedrag aan u te versturen. Bij het afsluiten van een nieuwe
verzekering of bij een tussentijdse wijziging op uw polis
kan het voorkomen dat dit bericht minder dan 14 dagen
van tevoren aan u wordt verzonden.

5.3

De maatschappij heeft het recht om niet over te gaan
tot vergoeding van schade en/of kosten en/of diensten
hulpverlening te weigeren als verzekeringnemer
en/of verzekerde de in artikel 5.1 a t/m g genoemde
verplichtingen niet is nagekomen met opzet de
maatschappij te misleiden.

5.4

Overtreding van het verbod tot erkenning van
aansprakelijkheid heeft geen gevolg bij terechte erkenning
van aansprakelijkheid of bij een erkenning van alleen feiten.

5.5

Als verzekeringnemer en/of verzekerde de in artikel 5.1h
genoemde verplichting niet nakomt, mag de maatschappij
de nakoming van zijn verplichting tot vergoeding van
schade en/of kosten en/of dienst- en hulpverlening
opschorten, totdat de verzekeringnemer en/of verzekerde
aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 6 | Premie wijziging en/of voorwaarden
6.1

De maatschappij kan de premie en/of voorwaarden van
de verzekering wijzigen per premievervaldatum.
De maatschappij zal verzekeringnemer hierover in ieder
geval 1 maand voor de premievervaldatum schriftelijk
informeren.

6.2

De maatschappij kan als het schadeverloop van
de verzekering daartoe aanleiding geeft of na een
melding van een gebeurtenis waaruit een verplichting
tot schadevergoeding voortvloeit, de premie en/of
voorwaarden van de verzekering wijzigen met ingang van
een door haar te bepalen datum.

6.3

De maatschappij kan de premie en/of voorwaarden
voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc dan wel
groepsgewijs wijzigen. Behoort één van de verzekeringen
zoals vermeld in het polisblad tot deze soort of groep, dan
kan de maatschappij de premie en/of voorwaarden van de
desbetreffende verzekering aanpassen en wel op een door
haar te bepalen datum.

6.4

In vervolg op wat is bepaald in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 gaat
de wijziging in na een termijn van 1 maand gerekend vanaf
de datum van de schriftelijke mededeling tot wijziging aan
verzekeringnemer. Verzekeringnemer wordt geacht met de
wijziging te hebben ingestemd, tenzij hij de maatschappij
uiterlijk 1 maand nadat de wijziging hem is meegedeeld
schriftelijk het tegendeel heeft bericht onder gelijktijdige
opzegging met ingang van de dag waarop de wijziging
ingaat van de verzekering waarop de te wijzigen premies
en/of voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 5 | Wat te doen bij schade?
5.1
Verzekeringnemer en/of verzekerde is verplicht:
	a. zodra hij van een gebeurtenis waaruit een verplichting
uit de verzekering kan ontstaan op de hoogte is of
behoort te zijn, dit zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs
mogelijk is aan de maatschappij te melden;
b. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit ook zo
spoedig mogelijk aangifte bij de politie te doen;
c. alle inlichtingen en bescheiden, die voor de maatschappij
van belang zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen,
binnen redelijke termijn aan de maatschappij te
verstrekken;
d. zich te onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen schaden;
e. zich te onthouden van iedere erkenning van
aansprakelijkheid anders dan het bepaalde in artikel 5.4;
f. al datgene te doen en toe te staan dat kan bijdragen tot
het voorkomen of beperken van de schade;
g. alle medewerking te verlenen aan de maatschappij en/of
de door haar ingeschakelde expert(s) bij het vaststellen
van voor de schadeafwikkeling van belang zijnde feiten
en bij het voeren van verweer of het verhaal van betaalde
schadevergoeding;
h. alle overige hem bekende verzekeringen op te geven die
eveneens dekking geven voor de desbetreffende schade.
5.2

Als verzekeringnemer en/of verzekerde de in artikel 5.1
a t/m g genoemde verplichtingen niet nakomt, heeft dit
verlies van het recht op vergoeding van schade en/of
kosten, het recht op uitkering en/of het recht op diensten hulpverlening tot gevolg voor het geval dat
de maatschappij door het niet nakomen van deze
verplichtingen in een redelijk belang is geschaad.
-5-
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6.5

Artikel 12 | Persoonsgegevens

De mogelijkheid tot opzeggen door verzekeringnemer
geldt niet als:
a. 	de wijziging van de premie en/of voorwaarden
voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de premie wijzigt in verband met indexering;
c. de wijziging een verlaging van de premie inhoudt;
d. de wijziging een uitbreiding van de dekking inhoudt.

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt
de maatschappij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden
gebruikt binnen Achmea ten behoeve van het aangaan van en
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of financiële diensten,
voor relatiebeheer, voor het uitvoeren van marketing activiteiten,
ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële
instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen.

Artikel 7 | Samenloop van verzekeringen
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Achmea
uw gegevens doorgeven aan en raadplegen bij de Stichting CIS
te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. Zie ook www.stichtingcis.nl.

Als ook onder een andere verzekering aanspraak op vergoeding
bestaat/zou hebben bestaan als deze verzekering niet zou
bestaan, geldt deze verzekering alleen als aanvulling op die andere
verzekering. Dit geldt zowel voor het verschil in verzekerd bedrag
als voor het verschil in verzekeringsvoorwaarden. Een eigen risico
op een andere verzekering wordt niet vergoed.

Ook kan de maatschappij de gegevens gebruiken om de
betrokkene te informeren over voor hem/haar relevante producten
en diensten. Als de betrokkene geen prijs stelt op informatie over
producten of diensten, dan kan hij/zij dit schriftelijk melden bij
Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn,
t.a.v. afdeling Achmea Relatie Administratie.

Artikel 8 | Algemene uitsluitingen
8.1

Sanctiewetgeving
a. 	Niet verzekerd is schade aan en/of verlies van zaken
waarin op grond van nationale of internationale
regelgeving niet mag worden gehandeld.
b. Niet verzekerd zijn de (financiële) belangen van
personen, ondernemingen, overheden en andere
entiteiten voor wie geldt dat het verzekeraars op grond
van nationale of internationale regelgeving niet is
toegestaan die belangen te verzekeren.

Artikel 13 | Terrorismerisico
Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting
en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter
voorbereiding daarvan, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk
te noemen het “terrorismerisico”, is de schadevergoeding/dekking
beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het van toepassing
zijnde Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Artikel 9 | Wettelijke rente
Onder wettelijke rente wordt verstaan de wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:119 BW.

De afwikkeling van een schademelding op grond van het
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het van toepassing
zijnde Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Zie www.terrorismeverzekerd.nl.

Artikel 10 | Geschillen en toepasselijk recht
Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling,
totstandkoming en uitvoering van de verzekering kunnen worden
voorgelegd aan de directie van Centraal Beheer Achmea,
Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn. De verzekeringnemer die
geen gebruik wil maken van deze mogelijkheid of vindt dat de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend voor hem is,
kan - evenals Centraal Beheer Achmea - het geschil voorleggen aan
de bevoegde rechter te Amsterdam of Rotterdam.

Aansluitend op deze Algemene Voorwaarden vindt u
het clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
als bijlage op de volgende pagina.
Bijlage: Clausuleblad terrorismedekking

Artikel 11 | Adresbepaling
Alle mededelingen door de maatschappij vinden rechtsgeldig
plaats aan het laatste aan haar bekende adres van verzekeringnemer
of het adres zoals dat blijkt uit de desbetreffende registratie in het
register van de Kamer van Koophandel. De verzekeringsnemer is
verplicht adreswijzigingen schriftelijk aan de maatschappij door te
geven.

ZAV 13a
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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.

Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:
1.1

1.2

1.3

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.
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
tengevolge 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.

Artikel 2 | B
 egrenzing 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;
• 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

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 Herverzekeringmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte her
verzekeringsmaatschappij, 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.
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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 per 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.

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.

ZAV 13a

Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake
van een vordering tot uitkering aan haar zal worden
uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering
gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake
tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

3.4

De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge
bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die
worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld
dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in
de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.

Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de
Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10 januari
2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel
Amsterdam.

Artikel 3 | Uitkeringsprotocol NHT
3.1

3.3
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Productvoorwaarden Bedrijfswagens
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Algemeen

Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
1.1

Wagenpark
De verzameling van alle verzekerde objecten.

1.2

Contractspartij van de verzekeringnemer
a. degene met wie de verzekeringnemer een overeenkomst
aangaande het gebruik van één of meer verzekerde
objecten heeft gesloten; en/of
b. degene voor wie de verzekeringnemer de premie van de
verzekering betaalt.

1.3

Verzekering
De verzekeringsovereenkomst voor het wagenpark.

- een wijziging heeft ondergaan waardoor het risico
wordt verzwaard;
- voor andere doeleinden wordt gebruikt dan is
overeengekomen, waardoor het risico wordt
verzwaard;
- voor een ander doel wordt gebruikt dan door de wet
is toegestaan.
f. Niet nakomen verplichtingen
Schade of voorval, indien de verzekeringnemer
en/of verzekerde de verplichtingen uit deze
Productvoorwaarden niet (tijdig) nakomt, mits
de maatschappij door het niet nakomen van deze
verplichtingen in een redelijk belang is geschaad.
4.2

Het bepaalde in artikel 4.1 onder d t/m f geldt niet voor de
verzekeringnemer die aan zijn verplichtingen als vermeld in
artikel 5 (terhandstelling van de verzekeringsvoorwaarden)
heeft voldaan en die aantoont, dat de omstandigheden zich
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en
dat hem terzake van deze omstandigheden in redelijkheid
geen verwijt treft.

4.3

Uitsluitingen die betrekking hebben op omstandigheden
aan de zijde van de bestuurder of een passagier van het
verzekerde object, kunnen (ook) worden tegengeworpen
aan de contractspartij van de verzekeringnemer, die tijdens
de schade of het voorval niet zelf de bestuurder of passagier
van het verzekerde object is geweest.

Artikel 2 | Omvang van de verzekering
De hierbij behorende Algemene Voorwaarden vormen één geheel
met deze Productvoorwaarden, terwijl de Rubrieken alleen van
toepassing zijn indien de betreffende Rubriek is meeverzekerd.
Een Rubriek is meeverzekerd indien het polisblad dat vermeldt.

Artikel 3 | Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen Europa, alsmede in Aziatisch
Turkije, Israël, Marokko, Tunesië en Algerije. De verzekering
is mede van kracht gedurende professioneel vervoer van een
verzekerd object, op welke wijze dan ook, in of tussen de landen
van het verzekeringsgebied.

Artikel 4 | Algemene Uitsluitingen
4.1

Artikel 5 | Terhandstelling van de verzekeringsvoorwaarden

Niet verzekerd is:
a. Molest
Schade of voorval, veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij van leden van enig
gewapende macht.
b. Atoomkernreacties
Schade of voorval, veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
en waar de reactie is ontstaan.
c. Inbeslagneming
Schade of voorval, veroorzaakt gedurende de tijd dat
het verzekerde object in beslag is genomen of wordt
gebruikt krachtens besluit van een Nederlandse of
vreemde overheid.
d. Verhuur, lease en betaald vervoer
Schade en of voorval, veroorzaakt terwijl het verzekerde
object is verhuurd, verleasd of wordt gebruikt voor
vervoer van personen tegen betaling. Deze uitsluiting
geldt niet voor de verzekerde die een lease-, verhuur-,
of vervoersmaatschappij exploiteert en als zodanig
is verzekerd. Voorts geldt deze uitsluiting niet voor
vervoer tegen betaling van collega’s van en naar het
werk.
e. Wijziging en ander gebruik
Schade of voorval, veroorzaakt terwijl het verzekerde
object:

WBW13a
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5.1

Indien de verzekeringnemer niet de regelmatige bestuurder
van het verzekerde object is, dan is hij verplicht alle
van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden aan de
regelmatige bestuurder, voor het eerste gebruik van het
verzekerde object, ter hand te stellen. Indien echter de
contractspartij van de verzekeringnemer op haar beurt
evenmin de regelmatige bestuurder van het verzekerde
object is, dan is de verzekeringnemer slechts verplicht de
betreffende voorwaarden aan deze contractspartij ter hand
te stellen.

5.2

Indien nakoming van de onder artikel 5.1 genoemde
verplichting voor de verzekeringnemer redelijkerwijs
niet mogelijk is, dan is de verzekeringnemer
verplicht - voor het eerste gebruik van het verzekerde
object - aan de regelmatig bestuurder, dan wel zijn
contractspartij, schriftelijk bekend te maken, dat de
verzekeringsvoorwaarden bij hem ter inzage liggen. Indien
dit redelijkerwijs van de maatschappij kan worden gevergd,
zal zij dan op verzoek van de regelmatige bestuurder of
de contractspartij van de verzekeringnemer de betreffende
voorwaarden toezenden.

Productvoorwaarden Bedrijfswagens
Rubriek 1
Algemeen

Artikel 6 | Informatieplicht
6.1

6.2

8.2

De verzekeringnemer/verzekerde is verplicht de
maatschappij zo spoedig mogelijk te informeren indien
zich één of meer van de volgende omstandigheden
voordoen:
a. de verzekeringnemer houdt op belang te hebben bij een
verzekerd object;
b. de verzekerde verliest de feitelijke macht over een
verzekerd object;
c. verkoop of overdracht van een verzekerd object aan een
derde;
d. een verzekerd object moet als totaal verloren worden
beschouwd;
e. een verzekerd object wordt overwegend in het
buitenland gebruikt.

Artikel 9 | Wijziging risico
In aanvulling op artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden kan
de maatschappij indien het risico daartoe aanleiding geeft de
premie en/of voorwaarden van de verzekering wijzigen met
ingang van een door haar te bepalen datum. De wijziging gaat
in na een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van de
schriftelijke mededeling tot wijziging aan de verzekeringnemer.
De verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging te hebben
ingestemd, tenzij hij de maatschappij binnen 30 dagen na
de mededeling schriftelijk het tegendeel heeft bericht onder
gelijktijdige opzegging van de verzekering.

De verzekering van een verzekerd object ten aanzien
waarvan zich één of meer van de onder artikel 6.1
genoemde omstandigheden voordoen, eindigt op het
moment waarop die omstandigheid of omstandigheden
intreden.

Artikel 10 | Einde van de verzekering
In aanvulling op artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden kan de
maatschappij de verzekering tevens opzeggen na de afwikkeling
van een schade. De opzegging moet uiterlijk 30 dagen na de
afwikkeling van een schade schriftelijk aan verzekeringnemer
kenbaar worden gemaakt. De verzekering eindigt na een termijn
van 30 dagen gerekend vanaf de datum van de schriftelijke
mededeling aan verzekeringnemer.

Artikel 7 | Aan- en afmelding van verzekerde objecten
7.1

Gedurende de looptijd van de verzekering kan de
verzekeringnemer voertuigen die tot het wagenpark gaan
behoren ter verzekering bij de maatschappij aanmelden,
alsmede verzekerde objecten die niet meer tot het
wagenpark (gaan) behoren bij de maatschappij afmelden.

7.2

Indien de nieuwe aanmelding(en) naar het oordeel van
de maatschappij een ongunstig risico betreft of indien
de veranderde aard of samenstelling van het wagenpark
daar naar het oordeel van de maatschappij aanleiding toe
geeft, dan behoudt de maatschappij zich het recht voor
aan de acceptatie van de nieuwe aanmelding(en) nadere
voorwaarden te stellen en/of een afwijkende premie te
hanteren, dan wel - indien daarover geen overeenstemming
kan worden bereikt - acceptatie van de nieuwe
aanmelding(en) te weigeren.

De verzekering wordt de eerste maal aangegaan tot
de contractsvervaldatum. Daarna wordt zij telkens
automatisch 12 maanden verlengd, tenzij de verzekering
tijdig is opgezegd.

Artikel 11 | Nadere overeenkomst

7.3

De mogelijkheid van afmelding van verzekerde objecten
kan voor de verzekeringnemer geen grond zijn om de
verzekering in feite tussentijds te doen eindigen of om
de verzekering van het wagenpark tussentijds geheel of
gedeeltelijk elders onder te brengen.

7.4

De wijze van aan- en afmelden geschiedt in overleg met de
maatschappij.

Alle voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd
bij nadere overeenkomst tussen de maatschappij en de
verzekeringnemer. Indien de nadere overeenkomst een bepaling
bevat, die terzake van een zelfde onderwerp afwijkt van de
regeling in de Algemene- of Productvoorwaarden of daarmee
onverenigbaar is, gaat de bepaling uit de nadere overeenkomst
voor.

Artikel 12 | Terrorismerisico
Het terrorismerisico is uitsluitend verzekerd volgens de
gelimiteerde dekking van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 | Ingangsdatum en duur van de verzekering
8.1

De verzekering begint op de in het polisblad vermelde
ingangsdatum van het contract te 24.00 uur.
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Artikel 14 | Aanvullende begripsomschrijvingen
14.1

andere verzekering gedekt zou zijn indien de onderhavige
dekking niet bestond. De huurkosten van het vervangende
voertuig worden niet vergoed.

Verzekerde
a. de verzekeringnemer;
b. de eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder
en de door een verzekerd object vervoerde personen,
behoudens het bepaalde in artikel 19.3;
c. de werkgever van de onder a en b genoemde
verzekerden, indien hij krachtens artikel 6:170
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de schade
door een verzekerde veroorzaakt. Voor de werkgever
geldt de verzekering slechts, indien de verzekerde die de
schade veroorzaakt zelf rechten aan de verzekering kan
ontlenen en geen uitsluiting van toepassing is.

15.4

Aanhangwagen of oplegger
Meeverzekerd is schade veroorzaakt met of door een
aan het verzekerde object gekoppelde aanhangwagen of
oplegger. Schade aan de aanhangwagen of oplegger zelf is
niet verzekerd.

15.5

Slepen
Het slepen van een ander voertuig is meeverzekerd. Schade
aan het gesleepte voertuig zelf is niet verzekerd.

15.6

Schade aan eigen voertuigen
a. Meeverzekerd is schade door een verzekerd object
toegebracht aan een ander voertuig van de verzekerde
als gevolg van een aanrijding op de openbare weg of
een openbaar terrein, als bedoeld in artikel 1 van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
b. Deze dekking geldt eveneens voor voertuigen die geen
eigendom zijn van verzekerde, maar die verzekerde of
iemand anders namens hem, onder zich of in gebruik
heeft.
c. Niet vergoed worden de waardevermindering van het
voertuig na herstel, de kosten van vervangend vervoer
en de bedrijfsschade.

15.7

Eigendommen publiekrechtelijk lichaam
Indien de verzekerde een publiekrechtelijk lichaam is,
dan is - met uitzondering van schade aan gebouwen
- meeverzekerd schade door een verzekerd object
toegebracht aan andere eigendommen van de verzekerde
als gevolg van een aanrijding op de openbare weg of
een openbaar terrein, als bedoel in artikel 1 van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Niet
vergoed worden de waardevermindering na herstel en de
bedrijfsschade.

15.8

Ladingrisico
Meeverzekerd is schade aan derden toegebracht met
of door de lading, terwijl deze zich bevindt op, wordt
vervoerd met, valt van of nadat deze is gevallen van het
verzekerde object, tenzij de schade wordt veroorzaakt
tijdens laden of lossen.

15.9

Vervoer van gewonden
Verzekerd zijn de kosten van reinigen van de bekleding
van het verzekerde object als gevolg van het kosteloos
vervoeren van gewonde personen als gevolg van een
verkeersongeval. Deze dekking is niet van toepassing
indien en voorzover de schade door een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, wordt gedekt
of door een andere verzekering gedekt zou zijn indien de
onderhavige dekking niet bestond.

Artikel 15 | Omvang van de dekking
Verzekerd is:
15.1 Wettelijke aansprakelijkheid
Deze verzekering voldoet aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde
eisen. De conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen vereiste dekkingen voor het vervoer van
personen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden
uitsluitend voorzover deze dekkingen zijn vermeld op
het polisblad. Tevens zijn de wettelijke bepalingen van
de in het internationale verzekeringsbewijs genoemde
landen op deze verzekering van toepassing. Verzekerd is
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde,
waartoe het gebruik van het motorrijtuig in het verkeer
aanleiding kan geven.
Tevens is verzekerd de schade door het motorrijtuig als
zodanig veroorzaakt, anders dan in het verkeer. Deze
dekking is niet van toepassing indien en voorzover de
schade door een andere verzekering wordt gedekt of
door een andere verzekering gedekt zou zijn indien de
onderhavige dekking niet bestond.
Het verzekerde bedrag, voor alle verzekerden tezamen,
is ten hoogste EUR 5.600.000,00 per gebeurtenis bij
lichamelijk letsel en maximaal EUR 2.500.000,00 per
gebeurtenis voor materiële schade.
15.2

15.3

Hulp- en dienstverlening
Verzekerd is de Hulp- en dienstverlening conform
Rubriek 4 van deze voorwaarden, tenzij anders is
overeengekomen.
Vervangend voertuig
De verzekering geeft tevens dekking voor een vervangend,
niet aan verzekeringnemer toebehorend, gelijksoortig
motorrijtuig. Deze dekking geldt gedurende maximaal
21 dagen, te rekenen vanaf de dag van de vervanging,
alleen indien het oorspronkelijke voertuig door reparatie,
onderhoud of dergelijke behandeling tijdelijk niet
beschikbaar is. Deze dekking is niet van toepassing indien
en voorzover de schade door een andere verzekering, al
dan niet van oudere datum, wordt gedekt of door een
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b. Onbevoegde bestuurder
Schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het
verzekerde object:
- geen voor het verzekerde object wettelijk in
Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit;
- de rijbevoegdheid is ontzegd;
- niet voldoet aan andere door of krachtens de wet
gestelde bepalingen terzake van de bevoegdheid tot
het besturen van een verzekerd object.
c. Opzet
Schade die voor de verzekerde het beoogde of zekere
gevolg is van zijn handelen of nalaten, met inbegrip van
alle daaruit voortvloeiende schade.
d. Eigen en vervoerde zaken; opzicht
Behoudens het bepaalde in artikel 15.6 en 15.7 schade,
met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade, aan
roerende en onroerende zaken:
- die verzekerde in eigendom toebehoren;
- die door het verzekerde object worden vervoerd;
- die de verzekerde of iemand namens hem, onder zich
of in gebruik heeft uit hoofde van:
* een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het
recht van gebruik en bewoning);
* de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)
beroep, het verrichten van handenarbeid anders dan
bij wijze van vriendendienst, en het vervullen van
militaire of burgerlijke dienstplicht;
- die de verzekerde, of iemand namens hem,
onrechtmatig onder zich of in gebruik heeft.
e. Letsel
Letselschade, toegebracht aan de bestuurder van
het verzekerde object dat de schade veroorzaakt.
Letselschade, toegebracht aan een passagier, terwijl deze
zich op of in het verzekerde object bevindt, anders dan
op een wettelijk toegestane zit- of staanplaats.
f. Diefstal/geweldpleging
Schade die het gevolg is van de aansprakelijkheid van
hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht
over een verzekerd object hebben verschaft en van
hen die, dit wetende, een verzekerd object zonder
geldige reden gebruiken met inbegrip van alle daaruit
voortvloeiende schade.
g. Gebruik als werktuig
Schade ontstaan terwijl het verzekerde object wordt
gebruikt als werktuig, met inbegrip van alle daaruit
voortvloeiende schade.
h. Contractuele aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde die
voortvloeit uit een door of namens hem aangegane
contractuele verplichting, met inbegrip van alle daaruit
voortvloeiende schade.
i. Luchtvaartuigen
Schade, toegebracht aan een luchtvaartuig dat zich op
het terrein van een vliegveld bevindt, met inbegrip van
alle daaruit voortvloeiende schade waaronder die van de
inzittenden van het luchtvaartuig.

15.10 Hulp door derden
Indien een verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval
door een derde - al dan niet bij het ongeval betrokken
- wordt geholpen, om dood of letsel te voorkomen
respectievelijk te beperken en degene die hulp verleent lijdt
door of tijdens de hulpverlening schade aan goederen, dan
wordt deze schade vergoed tot ten hoogste EUR 500,00.
Deze dekking is niet van toepassing indien en voorzover de
schade door een andere verzekering, al dan niet van oudere
datum, wordt gedekt of door een andere verzekering
gedekt zou zijn indien de onderhavige dekking niet
bestond.
15.11 Zekerheidstelling
Indien een buitenlandse overheid ter waarborging van de
rechten van benadeelden een zekerheidstelling verlangt
voor:
- het opheffen van een op een verzekerd object gelegd
beslag; of
- de invrijheidstelling van een verzekerde;
wordt de zekerheidstelling verstrekt tot ten hoogste een
bedrag van EUR 50.000,00 per gebeurtenis.
De maatschappij is hiertoe alleen gehouden indien
verzekerde rechten aan de verzekering kan ontlenen. De
verzekerde is verplicht de maatschappij te machtigen
over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze
wordt vrijgegeven. Voorts dient hij alle medewerking te
verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
15.12 Proceskosten en bijstand
a. Indien tegen een verzekerde een strafvervolging wordt
ingesteld is de maatschappij gerechtigd de verzekerde
door een door haar aangewezen raadsman te doen
bijstaan. De verzekerde is verplicht hiertoe zijn
medewerking te verlenen.
De kosten van deze raadsman komen voor rekening
van de maatschappij, indien en voor zover deze niet van
overheidswege worden vergoed.
Andere kosten, zoals boetes en transactiebedragen en
enig andere met de strafvervolging samenhangende
kosten worden niet vergoed.
b. De verzekerde die door de wederpartij in rechte wordt
aangesproken tot vergoeding van schade is verplicht
de feitelijke leiding van het proces over te laten aan
de maatschappij en dient de door haar aangewezen
gemachtigde alle benodigde volmachten te verlenen. De
kosten van deze rechtsbijstand komen voor rekening
van de maatschappij.

Artikel 16 | Aanvullende uitsluitingen
16.1

Niet verzekerd is:
a. Wedstrijden en snelheidsproeven
Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan wedstrijden
en snelheidsproeven, tenzij het gaat om puzzelritten
waarbij het snelheidselement niet overweegt, met
inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade.
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16.2

Het bepaalde in artikel 16.1 onder a t/m c en e, de tweede
zin geldt niet voor de verzekeringnemer die aan de
verplichtingen als vermeld in artikel 5 (terhandstelling van
de verzekeringsvoorwaarden) heeft voldaan en aantoont
dat de omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen
zijn wil hebben voorgedaan en hem ter zake van deze
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.

16.3

Uitsluitingen die betrekking hebben op omstandigheden
aan de zijde van de bestuurder of een passagier van het
verzekerde object, kunnen (ook) worden tegengeworpen
aan de contractspartij van de verzekeringnemer, die tijdens
de schade of het voorval niet zelf de bestuurder of passagier
van het verzekerde object is geweest.

19.3

Artikel 17 | Schademelding
In aansluiting op artikel 5.1 onder a van de Algemene
Voorwaarden is verzekeringnemer en/of verzekerde verplicht een
gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting uit
deze verzekering kan ontstaan en een buitenlands gekentekend
voertuig betrokken is, uiterlijk binnen twee maanden na het
plaatsvinden van de gebeurtenis te melden bij de maatschappij.
Indien de verzekeringnemer en/of verzekerde deze verplichting
niet nakomt verliest hij het recht om tegen de claim van de
tegenpartij te ageren en zal de maatschappij op basis van de haar
beschikbare informatie de schaden (laten) regelen. Eventueel
hieruit voortvloeiende (financiële) consequenties komen voor
rekening van verzekeringnemer en/of verzekerde.

Artikel 18 | Schaderegeling
Voor deze dekking geldt, indien van toepassing, het in het
polisblad vermelde of bij de maatschappij geregistreerde eigen
risico per verzekerd object per gebeurtenis.

Artikel 19 | Verhaal
19.1

Indien krachtens de voorwaarden een uitsluiting
van toepassing is, maar de maatschappij niettemin
schadevergoeding verschuldigd wordt op grond van de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of
een daarmee overeenstemmende buitenlandse wet, kan
de maatschappij de door haar betaalde schadevergoeding
verhalen op:
- degene voor wie de uitsluiting geldt;
- de verzekeringnemer, behoudens het bepaalde in
artikel 4.2 en 16.2 van deze voorwaarden.

19.2

Indien de dekking is geëindigd of opgeschort, omdat
de verzekeringnemer niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, maar de maatschappij vanwege een
gebeurtenis na de beëindiging of de opschorting niettemin
schadevergoeding verschuldigd wordt op grond van de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of
een daarmee overeenstemmende buitenlandse wet, kan
de maatschappij de door haar betaalde schadevergoeding
verhalen op de verzekeringnemer.

WBW13a

-7-

Indien de maatschappij op grond van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
schadevergoeding verschuldigd wordt wegens een
gebeurtenis, optredende gedurende de tijd dat het
verzekerd object tegen betaling stond gestald of in
reparatie, onderhoud of dergelijke behandeling was,
behoudt de maatschappij zich het recht van verhaal voor
op de aansprakelijke persoon en op degene in wiens dienst
deze stond. Deze personen worden uitdrukkelijk niet als
verzekerde beschouwd. Deze bepaling geldt niet, indien
de stalling, de reparatie, het onderhoud of dergelijke
behandeling in eigen beheer van de verzekerde heeft
plaatsgevonden.

Productvoorwaarden Bedrijfswagens
Rubriek 4
Hulp- en dienstverlening

Artikel 20 | Omvang van de dekking
Verzekerd is:
Motorrijtuigen tot en met 3500 kg G.V.W.
20.1

Recht op hulp- en dienstverlening
Indien het verzekerde object een motorrijwiel is, een
personenauto of een bestel- of vrachtauto tot en met 3500
kg G.V.W. heeft de verzekerde recht op hulpverlening en/
of vergoeding van kosten, onder de voorwaarden zoals
hierna genoemd, indien door een krachtens de in Rubriek
2 verzekerde gebeurtenis;
- het verzekerde object en/of de gekoppelde
aanhangwagen niet meer kan rijden;
en/of
- de bestuurder noch een van de inzittenden in staat of
bevoegd zijn het verzekerde object verder te besturen;
met dien verstande dat recht op hulp- en dienstverlening en/of vergoeding van kosten uitsluitend
bestaat indien onmiddellijk na de betreffende
gebeurtenis de hulp wordt ingeroepen van de op de
verzekeraarshulpkaart (groene kaart) vermelde hulpverlener.

20.2

De hulp- en dienstverlening binnenland en buitenland
(binnen geldigheidsgebied groene kaart) omvat:
De hulp- en dienstverlening en/of vergoeding van kosten
na een verzekerde gebeurtenis als vermeld onder artikel
20.1 omvat enkel en alleen:
Het bergen van het beschadigde verzekerde object en
vervoer van het object naar de dichtstbijzijnde garage.

20.3

Aanvullende uitsluiting
Niet verzekerd is:
- Vergoeding van de in artikel 20.2 genoemde kosten
indien het verzekerde object als gevolg van een
mechanisch gebrek/ mechanische storing tot stilstand is
gekomen.
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