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Artikel 1. Algemene bepalingen 
 
1.1  De overeenkomst 

Deze verzekering is een overeenkomst tussen de in de polis genoemde verzekeringnemer en verzekeraar. 
 
1.2  Grondslag van de verzekering 

Het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de overige verstrekte inlichtingen en gedane 
verklaringen, in welke vorm ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee een geheel te vormen. 

 
Artikel 2. Verzekeringsgebied 
 

De verzekering is van kracht in het gebied, zoals omschreven op het laatst afgegeven Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs 
(“groene kaart”). 

 
Artikel 3. Omschrijving van de dekking 
 

De verzekering is van kracht volgens de verzekeringsvorm, de maximum verzekerde bedragen en voor het verzekerde motorrijtuig, als 
vermeld op het laatst afgegeven polisblad. 

 
Artikel 4. Premie 
 
4.1  Premieberekening 

De premie is berekend op grond van de door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte gegevens. 
In geval van opgave van onjuiste gegevens, wijziging van gegevens of wijziging van het op het polisblad omschreven gebruik van het 
motorrijtuig, dient hiervan direct mededeling te worden gedaan aan verzekeraar en heeft deze het recht de verzekering tussentijds op te 
zeggen met inachtneming van een termijn van dertig dagen, dan wel de premie en/of voorwaarden tussentijds aan te passen, zonder dat 
deze aanpassing kan leiden tot tussentijdse beëindiging van de verzekering. 

 
4.2  Premiebetaling in het algemeen 

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat deze 
verschuldigd worden. 

 
4.3  Wanbetaling 

Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt er geen dekking verleend ten aanzien van 
daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Een ingebrekestelling door verzekeraar is daarvoor niet vereist. 
De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen, vermeerderd met rente en alle kosten die verzekeraar moet 
maken om betaling te verkrijgen. Onder deze kosten worden begrepen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met een 
minimum van € 25,–. Tevens is vanaf de dertigste dag, als hiervoor vermeld, rente verschuldigd, gelijk aan het percentage wettelijke 
rente. De dekking begint weer de dag nadat het verschuldigde bedrag door verzekeraar is ontvangen. 

 
4.4  Premieterugbetaling 

Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering, als vermeld in artikel 6 heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie 
over het tijdvak gedurende welke de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van 25% administratiekosten met een minimum 
van € 25,–, echter maximaal het restitutiebedrag. 
Administratiekosten worden niet berekend, indien verzekeraar overeenkomstig artikel 6.2.3 en 6.2.4 de polis opzegt. 

 
4.5  Premieverrekening 

Verrekening van premie over de niet verstreken termijn vindt uitsluitend plaats, indien het motorrijtuig dat in de plaats komt van het 
oorspronkelijk verzekerde motorrijtuig, bij verzekeraar wordt verzekerd. Deze premie zal worden verrekend met de premie die 
verschuldigd is voor de verzekering van het in de plaats komende motorrijtuig. Vindt vervanging niet gelijktijdig plaats, dan kan de 
polisdekking maximaal 36 maanden opgeschort worden. De ongebruikte premie wordt dan gereserveerd om later bij aanbieding van het 
vervangende motorrijtuig verrekend te worden. 

 
Artikel 5. Wijziging van de premie en/of voorwaarden 

 
Verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. 
Behoort deze verzekering tot een dergelijke groep, dan is verzekeraar gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering 
overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van die wijziging in 
kennis gesteld – eventueel op de premienota – en wordt geacht hiermede te hebben ingestemd, tenzij hij binnen dertig dagen na 
ontvangst van de mededeling schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering per de in de mededeling 
door verzekeraar genoemde datum. 
 
Het recht van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: 
• de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
• de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van dekking inhoudt. 

 

 2



             2005.01 

 

Artikel 6. Duur en einde van de verzekering 
 
6.1  Duur van de verzekering  

De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde contractduur. 
Indien de verzekering niet drie maanden vóór de afloop van deze periode schriftelijk is opgezegd of deze opzegging vóór de daarin 
aangekondigde datum van beëindiging schriftelijk wordt herroepen, wordt de verzekering geacht stilzwijgend telkens voor een zelfde 
termijn en onder dezelfde voorwaarden, als waarvoor zij is aangegaan, te zijn verlengd. 

 
6.2  Einde van de verzekering 

Onverminderd de overige in deze polis omschreven gevallen van beëindiging eindigt de verzekering: 
 
6.2.1  Overlijden 

In geval van overlijden van verzekeringnemer, zodra zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de 
feitelijke macht erover verliezen. 

 
6.2.2  Vestiging buiten Nederland 

Zodra verzekeringnemer of degene die het motorrijtuig in de regel gebruikt zich metterwoon buiten Nederland vestigt. 
 
6.2.3  Opzegging door verzekeraar 

Na schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer de hem in de polis opgelegde verplichtingen niet of niet ten volle 
nakomt. 

 
6.2.4  Na schade 

Door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer of verzekeraar na aanmelding van een schade en wel tot uiterlijk dertig dagen nadat 
verzekeraar uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt in dit geval op de in de opzeggingsbrief genoemde 
datum. Verzekeraar zal in deze gevallen een opzegtermijn van ten minste dertig dagen in acht nemen. 

 
6.2.5  Verkoop of verlies van het voertuig 

Bij verkoop of totaal verlies van het motorrijtuig, mits verzekeraar in het bezit is gesteld van (een kopie van) het vrijwaringbewijs. 
 
6.3  Opschorting 

De dekking van de verzekering wordt opgeschort: 
 

6.3.1  Belang 
Zodra verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover verliest. 
 

6.3.2  Wanbetaling 
Bij wanbetaling, als nader omschreven in artikel 4.3. 

 
6.4  Overgang 

Verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht binnen acht dagen van iedere overgang van eigendom en/of van iedere 
omstandigheid die tot beëindiging van de verzekering of opschorting van de dekking leidt, mededeling te doen aan verzekeraar. 
Verzekeraar kan een nadere overeenkomst aangaan met een nieuwe verkrijger van en/of belanghebbende bij het motorrijtuig. 

 
Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens 
 

De persoonsgegevens die met betrekking tot de verzekering zijn verstrekt, worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve van het 
aangaan en het uitvoeren van verzekeringen en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip 
van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. 
Op de verwerking is de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf ” van toepassing. 
Deze gedragscode ligt op het kantoor van verzekeraar ter inzage. 

 
Artikel 8. Adres 
 

Onder adres wordt verstaan de laatste bij verzekeraar bekende woon- of verblijfplaats van de verzekeringnemer. 
Onder woon- of verblijfplaats wordt verstaan de gemeente, alsmede straat en huisnummer waar de huishouding van de 
verzekeringnemer daadwerkelijk is gevestigd. De verzekeringnemer dient elke verandering van adres zo spoedig mogelijk op te geven. 
Mededelingen, waaronder begrepen opzeggingen, door verzekeraar gedaan aan het laatste verzekeraar bekende adres van de 
verzekeringnemer of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt, worden geacht te zijn gedaan 
aan de verzekeringnemer. 
Verzekeraar is ten opzichte van de verzekeringnemer volledig gekweten met betrekking tot schadebetalingen, doorbetaling van 
verhaalde bedragen en restituties van premie aan de genoemde tussenpersoon. 
Alle mededelingen van de verzekeringnemer aan verzekeraar moeten worden gericht aan het adres van de vestiging in Velserbroek. 

 
Artikel 9. Klachten en geschillen 
 
9.1  Klachten 

Klachten over de totstandkoming of uitvoering van deze verzekering, kunnen worden voorgelegd aan. 
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9.2  Geschillen 
Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van de verzekering, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag of 
bij Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN te Den Haag. 
Als verzekeraar een aanspraak op een uitkering schriftelijk heeft afgewezen, vervalt de mogelijkheid om het geschil aan de bevoegde 
rechter voor te leggen, indien de verzekeringnemer hiervan niet binnen één jaar na de datum van afwijzing gebruik heeft gemaakt. 

 
Artikel 10. Toepasselijk recht 

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
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