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Voorwaarden van verzekering
ARTIKEL 1

f.

Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

3.2

AMEV
AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland.

3.3

Verzekeringnemer
degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.
Verzekerde
iedere persoon, die als zodanig in de rubrieksvoorwaarden wordt
aangemerkt.

3.4

Verzekering
de overeenkomst tot verzekering van de op het polisblad
genoemde rubrieken, waarvan de inhoud is weergegeven op het
polisblad, het polisaanhangsel, in de algemene voorwaarden, de
rubrieksvoorwaarden en de eventuele clausules.

ARTIKEL 4

Vervaltermijn na standpuntbepaling van AMEV

Heeft AMEV ten aanzien van een vordering van een rechthebbende
uit de verzekering een definitief standpunt ingenomen, hetzij door
(een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, hetzij door
het afwijzen van de vordering, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen
vanaf de dag waarop die rechthebbende of zijn gemachtigde van
dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van AMEV ter
zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij
de verzekerde binnen die termijn het standpunt van AMEV heeft
aangevochten.

Rubriek
de dekking van de volgens het polisblad toepasselijke rubrieken,
zoals verwoord in de algemene voorwaarden, de
rubrieksvoorwaarden en de eventuele clausules.
Rubrieksvoorwaarden
de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op een rubriek.

ARTIKEL 5

ARTIKEL 2

Premiebetaling en premieterugbetaling

Omvang van de dekking

5.1

De dekking is omschreven in de rubrieksvoorwaarden geldend voor
de op het polisblad genoemde rubriek(en) en in de eventuele
clausules.
ARTIKEL 3

Verplichtingen van de verzekerde(n) na eenschadegeval
3.1

alle verzekeringen bij andere
verzekeringsmaatschappijen, die betrekking hebben op
de verzekerde zaken, aan AMEV op te geven.
De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken
opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen
tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht
op uitkering.
De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde een
van de verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van AMEV heeft geschaad. Indien de verzekerde bij
schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt vervalt
ieder recht op uitkering.
In elk geval vervalt het recht op de uitkering indien de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de gebeurtenis,
die voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij
verplicht:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan AMEV te
melden en een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade over te leggen;
b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan AMEV te
verstrekken en stukken aan AMEV door te zenden;
c. AMEV zijn volle medewerking aan de schaderegeling te
verlenen en alles na te laten wat de belangen van AMEV
zou kunnen schaden;
d. de schade zoveel mogelijk te beperken en de
aanwijzingen die AMEV hiertoe geeft, op te volgen;
e. in geval van diefstal, vandalisme, gewelddadige beroving,
afpersing of (vermoeden van) enig ander strafbaar feit en
in geval van aanrijding binnen 24 uur de politie in te
lichten;

5.2

5.3

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag
nadat deze verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer
het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen,
wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien
plaatsvindende gebeurtenissen. De dekking gaat weer in op
de dag na die dag waarop het verschuldigde door AMEV is
ontvangen.
Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de
verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde en de
verschuldigde premie terug over de periode, die een aanvang
neemt op de ingangsdatum van de verlaging en eindigt op de
eerstvolgende vervaldatum van de premie. Op het terug te
ontvangen bedrag worden poliskosten in mindering gebracht.
Bij beëindigen van de verzekering - behoudens in het geval
dat verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken
heeft gegeven - betaalt AMEV de premie over de termijn,
waarin de verzekering niet meer van kracht is, terug. Op dit
restitutiebedrag worden royementskosten in mindering
gebracht.

ARTIKEL 6

Wijziging van premie en/of voorwaarden

AMEV heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde
groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort de verzekering
tot die groep, dan is AMEV gerechtigd de premie en/of
voorwaarden van de verzekering overeenkomstig die wijziging aan
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te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De
verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt
geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na
de kennisgeving het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval
eindigt de betreffende rubriek of de verzekering op de datum die in
de mededeling door AMEV is genoemd.
De verzekeringnemer kan echter een wijziging als in dit artikel
genoemd alleen weigeren, indien er sprake is van een
premieverhoging en/of vermindering van de dekking en deze
premieverhoging en/of vermindering van de dekking niet voortvloeit
uit een wettelijke bepaling. Indien de wijziging betrekking heeft op
een of meer rubrieken, dan leidt het bericht van de
verzekeringnemer uitsluitend tot beëindiging van die rubriek of
rubrieken.
ARTIKEL 7

Duur en einde van de verzekering
7.1

De verzekering loopt tot de op het polisblad achter
"Contractsduur" genoemde contractsvervaldatum en wordt
telkens stilzwijgend verlengd met de eveneens daar
genoemde termijn.
De verzekering of een rubriek eindigt:
a. op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer
uiterlijk 3 maanden voor die datum per aan AMEV gericht
schrijven heeft opgezegd;
b. op de premievervaldatum indien AMEV uiterlijk 3
maanden voor deze datum schriftelijk heeft opgezegd;
c. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van
premie en/of voorwaarden te accepteren, die AMEV op

7.2

*

7.3

grond van artikel 6 kan verlangen en wel per de in de
kennisgeving door AMEV genoemde datum;
d. door schriftelijke opzegging door AMEV:
- indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in
gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te
betalen;
- indien de verzekerde naar aanleiding van een schade
met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft
gegeven;
- binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor AMEV
tot een verplichting tot uitkering kan leiden AMEV ter
kennis is gekomen;
- binnen 30 dagen nadat AMEV een uitkering kra chtens
deze verzekering heeft gedaan, dan wel afgewezen.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de in het
bericht van opzegging genoemde datum. AMEV zal in
deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14
dagen in acht nemen.
Indien door AMEV een of meer rubrieken zijn beëindigd heeft
de verzekeringnemer het recht per gelijke datum de
eventuele overige op deze polis verzekerde rubrieken
schriftelijk op te zeggen.

ARTIKEL 8

Afwijkende bepalingen

Indien de bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken van
het gestelde in de rubrieksvoorwaarden, gaan de bepalingen van
de rubrieksvoorwaarden voor.

Voor klachten over de uitvoering van deze schadeverzekering kunt u terecht bij:
-

AMEV Klachtenservice, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

*

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

*

De bij de aanvraag of wijziging van een verstrekte persoonsgegeven worden door AMEV verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
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