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Grondslag	van	de	verzekering	

Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, 
op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van 

een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekerde schade 
was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 

Algemene voorwaarden 
Artikel	1	 	 Geldigheidsgebied	
De verzekering geldt voor gebeurtenissen in de landen die zijn vermeld op het bij deze verzekering behorende internationale 
verzekeringsbewijs (groene kaart) en voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het vervoer van het motorrijtuig tussen die landen, 
tenzij het land op de groene kaart is doorgehaald. 

	
Artikel	2	 	 Gemeenschappelijke	uitsluitingen	
De volgende uitsluitingen zijn op alle Bijzondere voorwaarden van toepassing, voor zover daarin niet uitdrukkelijk wordt 
afgeweken. De verzekering geeft geen dekking indien: 

2.1 Geen	rijbevoegdheid	
de bestuurder van het motorrijtuig: 
- Niet in het bezit is van een geldig en voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, of 
- op grond van een ontzegging of een vonnis niet tot het besturen van het motorrijtuig bevoegd is; 

2.2 Opzet	of	roekeloosheid	
een verzekerde of iemand die bij de uitkering belang heeft de schade met opzet of door roekeloosheid veroorzaakt; 

2.3 Aanhangwagens	e.d.	
met betrekking tot de dekking, zoals omschreven in artikel 12 van de Bijzondere voorwaarden voor aansprakelijkheid dekt de 
verzekering de aansprakelijkheid uitsluitend indien en voor zover deze aansprakelijkheid gegrond is op artikel 3a van de WAM; 

2.4 Verhuur,	andere	gebruiksdoeleinden	e.d.	
het motorrijtuig wordt gebruikt voor: 

- verhuur,	
- vervoer	van	personen	tegen	betaling,	tenzij	het	vervoer	niet	beroeps	-	of	bedrijfsmatig	plaatsvindt	en	de	betaling	
uitsluitend	een	tegemoetkoming	in	de	kosten	betreft;	

- andere	doeleinden	dan	op	het	polisblad	of	het	aanvraagformulier	is	vermeld;	
	

2.5 Wedstrijden	e.d.	
met het motorrijtuig wordt deelgenomen aan: 

- een	snelheidswedstrijd	of	-rit;	
- een	behendigheids-	of	regelmatigheidswedstrijd	of	-rit,	die	niet	 geheel	binnen	Nederland	plaatsvindt;	
	

2.6 Alcohol	e.d.	
de schade is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig 
bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat het besturen van het motorrijtuig hem door de wet of overheid is of zou zijn 

verboden. De verzekering geeft ook geen dekking als de bestuurder zijn medewerking aan een adem - of een urinetest of 
bloedproef heeft geweigerd; 

2.7 Molest	
de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer 
of muiterij. De begripsomschrijvingen van molest zijn door 

het Verbond van Verzekeraars in Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage gedeponeerd; 

2.8 Atoomkernreacties	
de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 

	
De uitsluitingen genoemd in de artikelen 2.1 t/m 2.6 gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de desbetreffende 
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets 
valt te verwijten. 
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Artikel	3	 Verplichtingen	in	geval	van	schade	en	verval	van	rechten	 	
Zodra de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de 
verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht:	

3.1 Schademeldingsplicht	
3.1.1 die	gebeurtenis	zo	spoedig	als	redelijkerwijs	mogelijk	is	aan	de	 verzekeraar	te	melden;	
3.1.2 in	geval	van	diefstal	van,	braak	aan	of	poging	daartoe,	oplichting,	 verduistering	van	of	joyriding	met	het	verzekerde	

motorrijtuig,	 daarvan	tevens	aangifte	te	doen	bij	de	politie	of	justitie.	De	 verzekeraar	is	gerechtigd	de	gegevens	van	
het	gestolen	 motorrijtuig	aan	te	melden	bij	het	Vermiste	Objecten	Register	ten	 behoeve	van	het	terugvinden	van	het	
motorrijtuig;	
	

3.2 Schade-informatieplicht	
3.2.1 binnen	redelijke	termijn	aan	de	verzekeraar	alle	inlichtingen	en	 bescheiden	te	verschaffen,	die	voor	de	verzekeraar	

van	belang	zijn	 om	zijn	uitkeringsplicht	te	beoordelen;	
	

3.3 Medewerkingplicht	
3.3.1 zijn	volle	medewerking	te	verlenen	en	alles	na	te	laten	wat	de	 belangen	van	de	verzekeraar	zou	kunnen	

benadelen.	
	

3.4 Verval	van	rechten	
3.4.1 Aan	deze	verzekering	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend	indien	 één	of	meer	van	genoemde	verplichtingen	in	geval	

van	schade	niet	 is	nagekomen	en	daardoor	de	belangen	van	de	verzekeraar	zijn	 geschaad.	
3.4.2 In	ieder	geval	vervalt	elk	recht	uit	hoofde	van	deze	verzekering	 indien	één	of	meer	van	genoemde	verplichtingen	in	

geval	van	 schade	niet	is	nagekomen	met	het	opzet	de	verzekeraar	te	 misleiden,	tenzij	deze	misleiding	het	verval	van	
recht	op	uitkering	 niet	rechtvaardigt.	

 

Artikel	4	 	 Voorrangsbepaling	
Indien	in	de	bepalingen	van	de	Algemene,	Bijzondere	en	Speciale	voorwaarden	tegenstrijdigheden	mochten	bestaan,	gelden	de	
volgende	voorrangsregels:	

4.1 Bijzondere	voorwaarden	gaan	voor	de	Algemene	voorwaarden.	
4.2 Speciale	voorwaarden	gaan	voor	de	Algemene	en	Bijzondere	 voorwaarden.	
	
Artikel	5	 Toepasselijk	recht,	klachten	en	geschillen	
	

5.1.1 Toepasselijk	recht	
Op	deze	verzekering	is	Nederlands	recht	van	toepassing.	

5.1.2 Klachten	
Heeft	u	een	klacht?	Neemt	u	dan	eerst	contact	op	met	uw	adviseur.	Kan	uw	adviseur	de	klacht	niet	voor	u	oplossen	of	heeft	u	
geen	adviseur?	Geef	uw	klacht	dan	aan	ons	door	via	www.allianz.nl/	service/klachten.	Een	brief	sturen	kan	ook.	Ons	adres	is:	

Allianz	Klachtencommissie	Postbus	761	
3000	AT	Rotterdam	

Bent	u	niet	tevreden	met	onze	reactie?	Dan	kunt	u	naar	een	Nederlandse	rechter	gaan.	Voor	deze	verzekering	geldt	het	
Nederlandse	recht.	

Vermeld	altijd	uw	naam	en	om	welk	product	en	polis-	of	dossiernummer	het	gaat.	

5.1.3 Geschillen	
Alle	geschillen	die	voortvloeien	uit	deze	verzekeringsovereenkomst	zijn	onderworpen	aan	het	oordeel	van	de	bevoegde	
rechter	in	Rotterdam	of	Amsterdam.	

Artikel	6	 Privacybescherming	
Bij	de	aanvraag	of	wijziging	van	de	verzekering	registreert	en	verwerkt	de	verzekeraar	persoonsgegevens.	De	verzekeraar	
gebruikt	deze	gegevens	voor	het	aangaan	en	uitvoeren	van	de	overeenkomst	en	het	beheren	van	de	daaruit	voortvloeiende	
relaties,	voor	activiteiten	gericht	op	de	vergroting	van	het	klantenbestand,	voor	marketingactiviteiten,	voor	statistische	analyses,	
om	te	voldoen	aan	de	wet	en	voor	de	veiligheid	en	integriteit	van	de	financiële	sector,	onze	organisatie,	medewerkers	en	cliënten.	
De	verzekeraar	kan	de	gegevens	delen	met	aan	hem	gelieerde	ondernemingen	en	derden,	met	wie	bewerkersovereenkomsten	zijn	
gesloten.	

Op	deze	registratie	is	een	privacyreglement	van	toepassing,	alsmede	de	‘Gedragscode	Verwerking	Persoonsgegevens	Financiële	
Instellingen’	van	het	Verbond	van	Verzekeraars	(Postbus	93450,	2509	AL	Den	Haag,	telefoonnummer:		070-333	85	00,	
www.verzekeraars.nl).	Om	een	verantwoord	acceptatie-,	risico-	en	fraudebeleid	te	voeren	worden	ook	gegevens	uitgewisseld	met	
de	Stichting	Centraal	Informatiesysteem	(Bordewijklaan	2,	2591	XR	te	Den	Haag,	www.stichtingcis.nl).	
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Voor	inzage	in,	correctie	en	eventuele	verwijdering	van	persoonsgegevens	kan	de	verzekeringnemer	zich	wenden	tot	de	
Functionaris	Gegevensbescherming	van	de	verzekeraar,	per	post	of	via	de	klantenservicepagina	op	www.allianz.nl.	De	verzekeraar	
is	te	allen	tijde	gerechtigd	zijn	privacybeleid	te	wijzigen.	Voor	de	volledige	en	actuele	tekst	zie	www.allianz.nl/privacy.	

Artikel	7	Wat	betalen	we	bij	terrorisme?	
Is	de	schade	volgens	uw	polisvoorwaarden	gedekt	en	is	deze	ontstaan	door	het	terrorismerisico?	Dan	kunnen	wij	de	schade	soms	
niet	zelf	op	ons	nemen.	Daarom	hebben	wij	die	herverzekerd	bij	de	Nederlandse	Herverzekeringsmaatschappij	voor	
Terrorismeschaden	N.V.	(NHT).	Met	het	terrorismerisico	bedoelen	wij	terrorisme,	kwaadwillige	besmetting	en	preventieve	
maatregelen.	

Voor	elk	kalenderjaar	is	maximaal	1	miljard	euro	beschikbaar	voor	alle	schade	die	in	Nederland	ontstaat	door	het	terrorismerisico.	
Dit	maximale	bedrag	is	voor	alle	verzekeraars	die	deelnemen	aan	deze	herverzekering	en	alleen	voor	alle	gebeurtenissen	
waarvoor	de	verzekeraars	schade	vergoeden.	

Is	de	schade	die	ontstaat	door	het	terrorismerisico	in	een	jaar	hoger	dan	één	miljard?	Dan	stelt	de	NHT	een	uitkeringspercentage	
vast:	de	NHT	besluit	hoeveel	procent	zij	vergoedt	aan	de	verzekeraars	die	aan	de	herverzekering	deelnemen	en	kort	daarmee	de	
uitkeringen.	

Wij	keren	nooit	meer	uit	dan	we	zelf	vergoed	krijgen	vanuit	de	NHT	voor	uw	schade.	Dit	bedrag	kan	lager	zijn	dan	uw	schade.	Een	
uitzondering	hierop	geldt	als	het	totale	schadebedrag	voor	alle	schade	samen	(de	franchise)	te	laag	is	om	een	beroep	te	kunnen	
doen	op	de	herverzekering	van	de	NHT.	In	dat	geval	keren	wij	uit	zoals	staat	in	uw	polisvoorwaarden	met	bijbehorende	clausules.	

Wilt	u	hier	meer	over	weten?	Lees	dan	in	de	bijlage	het	clausuleblad	Terrorismedekking.	Of	kijk	op	de	website	van	de	NHT	voor	
nieuws	en	achtergronden:	https://nht.vereende.nl.	
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Bijzondere voorwaarden voor aansprakelijkheidsverzekering 
	
De	aansprakelijkheidsverzekering	wordt	geacht	aan	de	door	of	krachtens	de	 Wet	Aansprakelijkheidsverzekering	Motorrijtuigen	(hierna	te	
noemen	WAM)	 gestelde	eisen	te	voldoen.	
	
Artikel	1	 	 Aard	van	de	dekking	
1.1 In	het	algemeen	

De	verzekering	dekt	de	aansprakelijkheid	van	de	navolgende	 verzekerden:	
1.1.1 de	verzekeringnemer;	
1.1.2 de	eigenaar,	de	bezitter,	de	houder,	de	bestuurder	van	het	motorrijtuig	 en	hen	die	met	het	motorrijtuig	worden	vervoerd;	
1.1.3 de	werkgever	van	de	onder	1.1.1	en	1.1.2	genoemde	personen,	indien	 hij	krachtens	artikel	6:170	BW	aansprakelijk	is	voor	de	door	

een	van	hen	 veroorzaakte	schade.	
	

1.2 Aanhangwagens	e.d.	
De	verzekering	heeft	ook	betrekking	op	schade	veroorzaakt	met	of	door	 een	aanhangwagen	of	ander	voorwerp,	die(dat)	volgens	de	
WAM	deel	 uitmaakte	van	het	motorrijtuig,	indien:	

1.2.1 de	verzekering	op	die	aanhangwagen	of	dat	andere	voorwerp	van	 toepassing	is	verklaard;	
1.2.2 het	motorrijtuig	volgens	het	kentekenbewijs	een	bestelauto	is	met	een	 ledig	gewicht	en	laadvermogen	van	tezamen	maximaal	

3.500	kg.	 Aansprakelijkheid	wegens	schade	met	of	door	de	onder	1.2.1	en	1.2.2	 bedoelde	aanhangwagen	of	dat	andere	voorwerp	
veroorzaakt,	terwijl	 deze	(die)	niet	volgens	de	WAM	deel	uitmaakte	van	het	motorrijtuig,	
is	ook	gedekt,	voor	zover	deze	niet	wordt	gedekt	door	een	andere	 verzekering;	

1.2.3 met	het	motorrijtuig	een	ander	motorrijtuig	bij	wijze	van	vriendendienst	 werd	gesleept,	voor	zover	deze	schade	niet	wordt	gedekt	
door	een	 andere	verzekering.	
	

1.3 Lading	e.d.	
De	verzekering	heeft	voorts	betrekking	op	schade	veroorzaakt	met	 of	door	een	zaak	die	zich	bevindt	in/op,	valt	uit/van	of	is	
gevallen	uit/	 van	het	motorrijtuig	of	wat	daarvan	volgens	het	hiervoor,	onder	1.2	 bepaalde,	deel	uitmaakte.	
Aansprakelijkheid	wegens	schade	veroorzaakt	bij	het	laden	of	lossen	 van	zaken	op/in	of	van/uit	het	motorrijtuig,	of	wat	daarvan	
volgens	het	 hiervoor,	onder	1.2	bepaalde	deel	uitmaakte,	is	ook	gedekt,	voor	zover	 deze	niet	wordt	gedekt	door	een	andere	
verzekering.	
	

1.4 Schade	aan	andere	motorrijtuigen	van	de	verzekeringnemer	
De	verzekering	biedt	ook	dekking	tegen	de	schade	veroorzaakt	met	of	 door	het	motorrijtuig	aan	andere	motorrijtuigen	of	
aanhangwagens	 waarvan	de	verzekeringnemer	de	eigenaar	of	de	verzekeringsplichtige	 houder	is.	
Deze	dekking	geldt	niet	indien:	

1.4.1 de	schade	niet	is	veroorzaakt	door	schuld	van	de	bestuurder	van	het	 schadeveroorzakende	motorrijtuig;	
1.4.2 dat	andere	motorrijtuig	of	die	aanhangwagen	volgens	de	WAM	deel	 uitmaakte	van	het	in	de	polis	omschreven	motorrijtuig;	
1.4.3 de	schade	is	veroorzaakt	in	een	gebouw	of	op	een	terrein	dat	dient	tot	 gebruik	door	de	verzekeringnemer;	
1.4.4 de	schade	voortvloeit	uit	het	niet	of	niet	behoorlijk	kunnen	gebruiken	 van	dat	andere	motorrijtuig	of	die	aanhangwagen,	dan	wel	

bestaat	 uit	vermindering	van	de	verkoopwaarde	ondanks	herstel	van	dat	 motorrijtuig	of	die	aanhangwagen.	
	

1.5 Dekking	tijdelijk	vervangend	motorrijtuig	
De	verzekering	heeft	mede	betrekking	op	een	niet	aan	de	verzekering-	 nemer	toebehorend,	naar	type	en	prijsklasse	gelijksoortig	
vervangend	 motorrijtuig	met	een	Nederlands	kenteken,	dat	tijdelijk	moet	worden	 gebruikt.	Deze	dekking	geldt:	
	

1.5.1 Bij	reparatie	of	totaal	verlies	
zolang	het	op	het	polisblad	vermelde	motorrijtuig	voor	reparatie	 of	onderhoud	buiten	gebruik	is,	of	in	geval	van	totaal	verlies	
in	de	 zin	van	artikel	4	onder	4.2	van	de	Bijzondere	voorwaarden	voor	cascoverzekering	van	het	op	het	polisblad	vermelde	
motorrijtuig:	totdat	 een	ander	motorrijtuig	ter	beschikking	van	de	verzekeringnemer	staat;	

1.5.2 Maximumduur	
de	dekking	voor	het	tijdelijk	vervangend	motorrijtuig	is	beperkt	tot	een	 aaneengesloten	periode	van	ten	hoogste	30	dagen,	te	
rekenen	vanaf	 de	dag	waarop	het	op	het	polisblad	vermelde	motorrijtuig	buiten	gebruik	is;	
	

1.5.3 Samenloop	van	verzekeringen	
de	in	dit	artikel	omschreven	dekking	geldt	niet,	indien	ten	aanzien	van	 dat	motorrijtuig	een	andere	verzekering	van	kracht	is	
waarop	de	schade	 gedekt	is,	of	zou	zijn,	indien	deze	verzekering	niet	zou	bestaan.	

	
Artikel	2	 	 Ten	hoogste	te	vergoeden	bedragen	
De	verzekeraar	vergoedt	per	gebeurtenis	voor	alle	verzekerden	tezamen	niet	 alleen	de	voor	de	verschillende	soorten	schade	op	het	
polisblad	vermelde	 bedragen,	maar	zonodig	ook:	
	
2.1 Hoger	wettelijk	voorgeschreven	bedrag	

als	de	gebeurtenis	heeft	plaatsgevonden	in	een	tot	het	geldig-	 heidsgebied	behorend	land,	waarin	krachtens	een	met	de	WAM	
overeenkomende	wet	met	betrekking	tot	het	motorrijtuig	een	hoger	 bedrag	is	voorgeschreven,	het	verschil	tussen	dit	hogere	
bedrag	en	het	 op	het	polisblad	vermelde	bedrag	overeenkomstig	de	bepalingen	van	 die	wet;	
	

2.2 Kosten	van	rechtsbijstand	
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de	kosten	van	met	goedvinden	of	op	verlangen	van	de	verzekeraar	 gevoerde	processen	en	in	haar	opdracht	verleende	
rechtsbijstand;	
	

2.3 Wettelijke	rente	
de	wettelijke	rente	over	het	door	de	verzekering	gedekte	deel	van	de	 hoofdsom;	
	

2.4 Zekerheidstelling	
tot	ten	hoogste	€	50.000,-	per	gebeurtenis,	de	geldelijke	zekerheid	 (cautie),	die	een	overheid	met	betrekking	tot	door	deze	
verzekering	 gedekte	aanspraken	eist	ter	waarborging	van	de	rechten	van	 benadeelden.	
De	verzekerden	dienen	de	verzekeraar	te	machtigen	over	de	zekerheid	 te	beschikken,	zodra	deze	wordt	vrijgegeven	en	alle	
medewerking	te	 verlenen	om	de	terugbetaling	te	verkrijgen.	

	
Artikel	3	 	 Uitsluitingen	
Naast	de	uitsluitingen	genoemd	in	artikel	2	van	de	Algemene	voorwaarden,	 geeft	de	verzekering	evenmin	dekking,	indien:	
3.1 Niet	gemachtigde	bestuurder	of	inzittende	

iemand	schade	veroorzaakt	die	zich	zonder	toestemming	van	een	 tot	het	verlenen	daarvan	bevoegde	persoon	in	of	op	het	
motorrijtuig	 bevindt.	
Deze	uitsluiting	geldt	niet	voor	de	verzekeringnemer	die	aantoont	dat	 de	desbetreffende	omstandigheid	zich	buiten	zijn	weten	
of	tegen	zijn	wil	 heeft	voorgedaan	en	dat	hem	redelijkerwijs	niets	valt	te	verwijten;	
	

3.2 Schade	aan	personen	
het	gaat	om	personenschade	van	de	bestuurder	van	het	motorrijtuig;	
	

3.3 Schade	aan	zaken	onder	opzicht	
het	gaat	om	schade	aan:	
- het	motorrijtuig	zelf,	met	inbegrip	van	hetgeen	daarvan	volgens	de	 WAM	deel	uitmaakt;	
- zaken	die	zich	bevinden	in	of	op,	vallen	uit	of	van	of	zijn	gevallen	 uit	of	van	het	motorrijtuig,	tenzij	die	zaken	tot	de	

particuliere	 huishouding	van	de	met	het	motorrijtuig	vervoerde	personen,	met	 uitzondering	van	de	bestuurder,	behoren,	
of	

- onroerende	en	roerende	zaken,	waarvan	de	verzekeringnemer	de	 eigenaar,	de	huurder	of	de	houder	is,	met	inbegrip	van	
de	daaruit	 voortvloeiende	schade;	
	

3.4 Aansprakelijkheid	verhogende	bedingen	
de	aanspraken	voortvloeien	uit	een	boete-,	schadevergoedings-,	 garantie-,	vrijwarings-	of	ander	soortgelijk	beding,	behalve	
indien	en	 voor	zover	aansprakelijkheid	ook	zou	hebben	bestaan	zonder	een	 zodanig	beding.	

	
Artikel	4	 	 Schaderegeling	
De	verzekeraar	zal	de	schade	regelen	en	deze	vaststellen.	De	verzekeraar	 mag	de	schade	rechtstreeks	aan	uitkeringsgerechtigden	
vergoeden	en	 met	hen	schikkingen	treffen.	Daarbij	zal	de	verzekeraar	rekening	houden	 met	de	belangen	van	de	verzekerde.	
Bestaat	de	vergoeding	uit	periodieke	 uitkeringen	en	is	het	totaal	van	die	uitkeringen	tezamen	met	eventuele	 andere	
schadevergoedingen	hoger	dan	het	verzekerde	bedrag,	dan	zal	 de	verzekeraar	in	overleg	met	de	verzekerde	de	duur	of	de	hoogte	
van	die	 uitkeringen	naar	evenredigheid	verminderen.	
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Bijlagen 
	
	
Clausuleblad	Terrorismedekking	
	
Artikel	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	ten	gevolge	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	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.	
		
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	naturauitvaartverzekering	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	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,	
-	 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,	
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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.	
	
Artikel	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	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	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.	
	
	


