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Aansprakelijkheid

Met voorbijgaan van hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald,
wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen.
Artikel 1

Begripsomschrijvingen
Onder verzekerden wordt verstaan:

1

Verzekeringnemer

De (natuurlijke) persoon of de rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming/instantie die als
zodanig in de polis is vermeld

2

Verzekerde

De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de door het verzekerde
object vervoerde personen.

3

Werkgever

De werkgever van de onder 1.2 genoemde verzekerden, indien hij naar burgerlijk recht
aansprakelijk is voor de schade door een verzekerde veroorzaakt.
Voor de werkgever die niet tevens de verzekeringnemer is geldt de verzekering slechts, indien de
verzekerde die de schade veroorzaakte zelf jegens Delta Lloyd aanspraak op de dekking heeft.

Artikel 2

Omschrijving van de dekking
Gedekte gebeurtenissen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen en
zaken-met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade- die na het ingaan van de
verzekering met of door het verzekerde object veroorzaakt is en wel voor alle verzekerden
tezamen tot ten hoogste het aan de voorzijde der polis genoemde bedrag per gebeurtenis.

1

Gekoppelde objecten

De verzekering is eveneens van kracht indien aan het verzekerde object aanhangwagens of
landbouwwerktuigen zijn gekoppeld, alsmede indien deze na koppeling daarvan zijn
losgemaakt of losgeraakt en nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.

2

Ladingrisico

De verzekering is ook van toepassing op schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden
op, dan wel vallen of gevallen zijn van het verzekerde object, alsmede van de aangekoppelde
aanhangwagens of landbouwwerktuigen.
Van de verzekering is echter uitgesloten de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade door zaken, terwijl deze geladen worden op of gelost worden van het verzekerde
object of van de aangekoppelde aanhangwagens of landbouwwerktuigen.

3

Extra vergoedingen

1
–

–
–
2
–

–
–
–
–

Artikel 3

Kosten van rechtskundige bijstand
Onder de verzekering is, boven het aan de voorzijde van de polis genoemde verzekerde
bedrag, mede begrepen de betaling van:
de kosten van de door Delta Lloyd verleende rechtsbijstand in één tegen één verzekerde
aanhangig gemaakt strafproces, indien Delta Lloyd van de hem in artikel 5.2 gegeven
bevoegdheid gebruik maakt; boeten, afkoopsommen en met een strafproces
samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed;
de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakt
burgerlijk proces, voor zover de leiding overeenkomstig artikel 5.3 bij Delta Lloyd berust;
de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen Delta Lloyd aanhangig gemaakt
burgerlijk proces.
Schade aan voertuigen, gebouwen en lading
Meeverzekerd is schade tot ten hoogste 1 50.000,- per gebeurtenis die met of door het
verzekerde object is toegebracht aan:
andere aan verzekeringnemer in eigendom toebehorende voertuigen (onder voertuig te
verstaan vervoermiddel op wielen dat is ingericht om personen en/of zaken over land te
vervoeren niet zijnde een voertuig dat op het moment van schadetoebrenging aan het
verzekerde object is gekoppeld) ;
aan verzekeringnemer in eigendom toebehorende of bij verzekeringnemer in gebruik
zijnde gebouwen (onder gebouw te verstaan een constructie bestemd voor huisvesting van
mensen en/of dieren en/of opslag); ;
de zaken van derden die met het verzekerde object of de daaraan gekoppelde
aanhangwagens of werktuigen worden vervoerd.
Eén en ander voor zover:
de schade is veroorzaakt door schuld van degene die het verzekerde object bestuurt of
bedient;
de schade niet onder een andere verzekering is gedekt.
Deze dekking heeft uitsluitend betrekking op de schade aan de bedoelde voertuigen,
de gebouwen en de lading zelve en derhalve niet op de daaruit voortvloeiende schade.
Voor deze dekking geldt een eigen risico van 1 250,- per gebeurtenis. Indien het echter
een heftruck, shovel, verreiker of kraan betreft is dit eigen risico 1 1.000,- per gebeurtenis.

Uitsluitingen in aanvulling op de algemene uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten

1

Schade aan zaken onder
opzicht

Schade aan zaken, anders dan de in artikel 2.3.2 bedoelde, die een verzekerde onder zich
heeft, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2

Diefstal of geweldpleging

De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het
verzekerde object hebben verschaft en van hen die, dit wetende, het verzekerde object
zonder geldige reden gebruiken en in het algemeen de aansprakelijkheid van hen die niet
uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe bevoegd persoon gemachtigd zijn als
bestuurder of als passagier gebruik te maken van het verzekerde object.

3

Contractuele verplichting

De aansprakelijkheid van hen wier gehoudenheid uitsluitend voortvloeit uit een door of
namens hen aangegane contractuele verplichting.

4

Chemische en biologische
bestrijdingsmiddelen

De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruiken en/of verspreiden
van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen;

Artikel 4

Verhaal
1. Zodra Delta Lloyd krachtens de WAM of een met de WAM overeenkomende buitenlandse
wet aan de benadeelde vergoeding verschuldigd wordt van een schade waarvoor geen
dekking bestaat, is hij gerechtigd het door hem verschuldigde te verhalen op de
verzekerden.
Het verhaalsrecht omvat ook de door Delta Lloyd terzake van de schade gemaakte kosten.
2. Het onder 4.1 genoemde verhaalsrecht komt Delta Lloyd eveneens toe, indien zich een
geval voordoet waarop een beperkende bepaling van toepassing is, die is opgenomen in
een voor de verzekering geldende bijzondere voorwaarde.
3. Een verhaalsrecht jegens verzekerden komt Delta Lloyd ook toe bij schade veroorzaakt
na het einde van de verzekering of dekking. Indien de schade door een ander dan de
verzekeringnemer is veroorzaakt nadat de dekking volgens artikel 15.4.2 is geëindigd zal
Delta Lloyd van zijn verhaalsrecht tegenover de verzekeringnemer geen gebruik maken,
mits deze voldaan heeft aan de verplichting tot kennisgeving die krachtens dat artikel op
hem rust.

Artikel 5

Schaderegeling
1. De verzekerden dienen alle stukken die betrekking hebben op een schade, zoals
aansprakelijkheidsstellingen, straf- en civiele dagvaardingen en dergelijke ten spoedigste
en onbeantwoord aan Delta Lloyd zenden;
2. Delta Lloyd is gerechtigd de verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld
door een raadsman te doen bijstaan. De verzekerde is verplicht hiertoe zijn medewerking
te verlenen. Ingeval de verzekerde wordt veroordeeld kan Delta Lloyd hem niet verplichten
tegen het gewezen vonnis hoger beroep aan te tekenen;
3. De verzekerde die door benadeelde in rechte wordt aangesproken tot vergoeding van
schade is verplicht de feitelijke leiding van het proces over te laten aan Delta Lloyd en de
door deze aangewezen raadsman alle benodigde volmachten te verlenen;
4. Uitsluitend Delta Lloyd is gerechtigd vorderingen in beginsel of in hun omvang te
erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te
voeren, terzake voorschotten te geven, schikkingen of dadingen aan te gaan en dergelijke.
De verzekerden zijn verplicht zich daarvan te onthouden. De terzake door Delta Lloyd
genomen beslissingen zijn voor hen bindend.

Casco

Artikel 6

Omschrijving van de dekking
Gedekte gebeurtenissen
Verzekerd is de schade aan het in de polis omschreven object in standaarduitrusting, als
gevolg van:

1

Van buiten komende
onheilen

Derhalve inclusief:
– botsen, omslaan en van de weg of te water geraken;
– verzakking of verschuiving van grond of muren;
– storm, overstroming, aardbeving en bevriezing;
– diefstal, vermissing en verduistering;
– kwaadwillige beschadiging;
– geweld, gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werklieden, opstootjes of
plaatselijke ongeregeldheden.

2

Brand en diefstal

Onder brand ook te verstaan zelfontbranding, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
Diefstal, verduistering en joy-riding, alsmede het ontstaan van schade bij het plegen daarvan waaronder mede te verstaan de poging daartoe - of ontstaan gedurende de tijd dat het materieel
als gevolg van één van deze gebeurtenissen aan de macht van de verzekerde was onttrokken.
Delta Lloyd vergoedt:

3

Kosten van herstel

Ingeval van beschadiging, de kosten van herstel, mits vooraf door Delta Lloyd goedgekeurd,
tot ten hoogste de waarde van het verzekerde object op het ogenblik voor de schade,
verminderd met de waarde van de restanten.
Voor onderdelen en toebehoren die kennelijk aan slijtage onderhevig zijn, zal voor normale
slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud worden toegepast.

4

Verlies

Ingeval van geheel verloren gaan, de waarde van het verzekerde object op het ogenblik voor
de schade, verminderd met de waarde van de restanten.
De waarde van het verzekerde object zal uitsluitend voor Landbouwtractoren, die mede
verzekerd zijn tegen de onder 6.1 genoemde voorvallen (casco in- of exclusief eigen gebrek),
worden vastgesteld als volgt:
– ontstaat de schade binnen een periode van 12 maanden na de datum waarop het object
voor het eerst in gebruik werd genomen, dan wordt de waarde van het object op het ogenblik
voor de schade gesteld op de op dat moment geldende vergelijkbare nieuwwaarde;
– ontstaat de schade na het verstrijken van vorenbedoelde periode van 12 maanden, maar
voor het verstrijken van een periode van 48 maanden sinds de ingebruikneming, dan
wordt de waarde van het verzekerde object op het ogenblik voor de schade gesteld op de
op dat moment geldende vergelijkbare nieuwwaarde, verminderd met 1% van dat bedrag
voor elke maand waarmee eerstbedoelde periode is overschreden;

–

ontstaat de schade na het verstrijken van een periode van 48 maanden sinds de
ingebruikneming van het verzekerde object, dan wordt de waarde van het verzekerde
object op het ogenblik voor de schade gesteld op de dagwaarde.

Ingeval de reparatiekosten worden begroot op een bedrag dat hoger ligt dan 2/3 van het
bedrag dat wordt verkregen uit de berekening hiervoor, het bedrag dat wordt verkregen uit die
berekening.
Voorts vergoedt Delta Lloyd, ook indien daarmee de verzekerde som wordt overschreden:
5

Onderdelen en
gereedschappen

Schade aan de tot de standaarduitrusting behorende onderdelen en gereedschappen,
ontstaan door een gedekte gebeurtenis;

6

Accessoires

Schade aan accessoires, echter tot een maximum bedrag van 1 500,- per gebeurtenis;
onder accessoires in dit verband te verstaan bevestigde accessoires voor zover naar aard en
omvang gebruikelijk, niet zijnde telecommunicatie-apparatuur; overige schade aan
accessoires is uitsluitend gedekt voor zover uitdrukkelijk ter verzekering opgegeven en
geaccepteerd;

7

Kosten van berging

De kosten van berging indien het verzekerde object als gevolg van een gedekte gebeurtenis
niet meer op eigen kracht verplaatst kan worden;

8

Kosten van vervoer

De kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatieinrichting waar de beschadiging
kan worden hersteld, indien die beschadiging is opgetreden als gevolg van een gedekte
gebeurtenis;

9

Averij-grosse

Ingeval van vervoer te water de van verzekeringnemer gevorderde bijdrage in de
averij-grosse.

Artikel 7

Uitsluitingen in aanvulling op de algemene uitsluitingen
Niet verzekerd is:
1 schade als gevolg van onoordeelkundige of foutieve bediening en reparatie of als gevolg
van onvoldoende of onoordeelkundig onderhoud, giet-,materiaal- en constructiefouten,
materiaalmoeiheid en in het algemeen van alle eigen gebreken, al dan niet verborgen.
Indien deze oorzaken echter een evenement als in artikel 6 bedoeld ten gevolge hebben,
wordt schade aan het verzekerde object door dat evenement wel vergoed;
2 schade, die een bestuurder of passagier veroorzaakt, terwijl hij onder zodanige invloed
van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel verkeert, dat hij geacht moet
worden niet in staat te zijn een motorrijtuig naar behoren te besturen;
deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem
terzake van deze omstandigheden geen enkel verwijt treft;
3 schade door opproppen en dergelijke van te oogsten of te bewerken produkten;
4 schade door uitsluitend kortsluiting aan objecten ouder dan 15 jaar.

Artikel 8

Schaderegeling
1
2

3

De verzekeringnemer is verplicht Delta Lloyd na een schade in de gelegenheid te stellen
deze te onderzoeken voordat de schade wordt hersteld.
Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft de verzekeringnemer het recht om
tegenover de deskundige van Delta Lloyd zelf ook een deskundige aan te wijzen, wiens
kosten voor rekening van verzekeringnemer zijn.
Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze tezamen een derde
aanwijzen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven
en bindend zal zijn. Van zijn kosten dragen verzekeringnemer en Delta Lloyd elk de helft.
Indien de schade minder bedraagt dan 1 250,-, dan kan de schade direct hersteld worden.
In dat geval dienen de beschadigde en vervangen onderdelen voor eventuele controle
beschikbaar te blijven.

Artikel 9

Subrogratie en afstand verhaalsrecht

1

Overgang van rechten

Door de vergoeding van cascoschade gaan de rechten van de verzekeringnemer tegen
derden op Delta Lloyd over evenals de rechten op het verzekerde object, dat door diefstal
of verduistering verloren is gegaan en waarvoor de schadevergoeding is betaald.
De verzekeringnemer is verplicht Delta Lloyd behulpzaam te zijn bij zijn pogingen om de
schade op derden te verhalen.

2

Afstand verhaalsrecht

Delta Lloyd doet afstand van zijn recht op verhaal jegens de gemachtigde bestuurder, de
gemachtigde passagier en hun werkgever. Delta Lloyd behoudt echter zijn recht op verhaal in
de gevallen waarin de schade op grond van een uitsluiting genoemd in de artikelen 12.4 en
12.5 is uitgesloten, maar aan de verzekeringnemer is betaald omdat hem terzake van de
uitgesloten omstandigheden geen verwijt trof.

Algemeen

Artikel 10

Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen Europa.
In de landen gelegen binnen het verzekeringsgebied zijn tevens de wettelijke bepalingen van
die landen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering op deze verzekering van
toepassing.

Artikel 11

Tijdelijk gebruik van een ander object
Indien en zolang het verzekerde object in verband met reparatie, revisie of een dergelijke
behandeling tijdelijk niet voor de verzekeringnemer beschikbaar is, is de verzekering ook van
kracht voor het vervangende object.
Deze dekking is slechts van kracht indien het desbetreffende risico niet op een andere polis is
gedekt.

Artikel 12

Algemene uitsluitingen en beperkingen
Van de verzekering is uitgesloten:

1

Verhuur/andere
doeleinden

Schade, veroorzaakt terwijl het verzekerde object is verhuurd of wordt gebezigd voor andere
doeleinden dan in de polis of op het aanvraagformulier vermeld of voor een ander doel dan
door de wet is toegestaan.

2

Atoomkernreacties

Schade, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe de reactie is ontstaan.

3

Molest

Schade, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Deze zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel
van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

4

Opzet

Schade, die met opzet of met goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt.

5

Niet nakomen
verplichtingen

Schade, omtrent welker ontstaan, aard of omvang een verzekerde een onvolledige of onware
opgave doet of waaromtrent hij een van de in de artikelen 5, 8 en 9 van deze polis genoemde
verplichtingen niet nakomt.

6

Ontzegging
rijbevoegdheid

Schade, veroorzaakt gedurende de tijd dat de feitelijke bestuurder de rijbevoegdheid
onvoorwaardelijk is ontzegd.
De uitsluitingen sub 12.4, 12.5 en 12.6 gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de
daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan
en dat hem terzake van deze omstandigheden geen enkel verwijt treft.
Beperking:

7

Terrorismeschade

Artikel 13

De volgende bepalingen gelden ten aanzien van het ‘terrorismerisico’(zie Nadere
Omschrijvingen voor uitleg van de begrippen ‘terrorisme’, ‘preventieve maatregelen’, ‘NHT’ en
‘Uitkeringsprotocol’).
1 Beperkte schadevergoeding
Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met:
– terrorisme of preventieve maatregelen
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve
maatregelen
geldt dat de schadevergoeding door de maatschappij kan worden beperkt tot het bedrag
van de uitkering die de maatschappij, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade.
Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de
bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.
2 Maximale uitkering per locatie
– Per verzekeringnemer wordt per verzekerde locatie door de NHT per jaar maximaal
1 75.000.000,- uitgekeerd, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de
toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden
in een groep, tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer.
– Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan alle op het risicoadres aanwezige,
door verzekeringnemer verzekerde objecten alsmede daarbuiten gelegen objecten op
minder dan vijftig meter afstand van elkaar gelegen en waarvan tenminste één op het
risicoadres is gelegen.
3 Verval van rechten bij niet-tijdige melding
– In aanvulling op het vermelde in artikel 4.2 geldt dat elk recht op schadevergoeding of
uitkering vervalt als de melding van de claim niet is gedaan binnen twee jaar nadat de
NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade.
Herziening van premie en voorwaarden
De verzekeraar heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen
verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de
verzekeraar gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering
overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door hem te bepalen datum.
Verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te
hebben ingestemd tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het
tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de
mededeling door de verzekeraar is genoemd.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien:
– de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of
bepalingen;
– de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

Artikel 14

Premie

1

De verzekeringnemer is verplicht telkenmale op de premievervaldag de premie, de
assurantiebelasting en de kosten bij vooruitbetaling te voldoen binnen dertig dagen nadat
deze verschuldigd worden.

Premiebetaling

De dekking eindigt zodra de verzekeringnemer weigert te betalen of de bovengenoemde
termijn is verstreken zonder dat er is betaald.
De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, de assurantiebelasting en de kosten te
betalen.
De dekking gaat weer in op de dag volgend op die waarop betaling door Delta Lloyd is
ontvangen.
2

Premierestitutie

De verzekeringnemer heeft recht op een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen
restitutie van premie bij tussentijdse beëindiging van de verzekering, behoudens in geval van
opzegging door de maatschappij wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij
een beroep op de polis.
Bij de vaststelling van (het recht op) premierestitutie wordt rekening gehouden met
seizoensgebonden gebruik. Het recht op restitutie vervalt indien het te restitueren bedrag
minder dan 110,- bedraagt.

Artikel 15

Looptijd van de verzekering

1

Contractsduur

De verzekering is gesloten tot de in de polis genoemde contractsvervaldatum en vanaf die
datum telkens doorlopend voor de in de polis genoemde contractsduur.

2

Beëindiging door
verzekeringnemer

De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering tegen het einde van de op de voorzijde
van de polis genoemde termijnen per aangetekende brief aan Delta Lloyd op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De verzekeringnemer heeft
het recht op zijn opzegging terug te komen tot het tijdstip, waarop de verzekering zou
eindigen. De opzegging is slechts van kracht, indien zij tot bedoeld tijdstip wordt gehandhaafd
en zal, indien zij voor dat tijdstip wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben plaats
gehad.

3

Beëindiging door
Delta Lloyd

Delta Lloyd heeft het recht de verzekering op te zeggen met inachtneming van een termijn van
tenminste veertien dagen:
– tegen het einde van de op de voorzijde van de polis genoemde termijnen;
– na schade, mits niet later dan dertig dagen na de schade-afhandeling;
– terstond na een zodanige wijziging van het risico dat Delta Lloyd het niet of niet onder
dezelfde voorwaarden zou hebben verzekerd.

4

Andere beëindiging

1
2

Artikel 16

De verzekering eindigt indien het verzekerde object gewoonlijk in het buitenland wordt
gestald. De verzekeringnemer is verplicht Delta Lloyd hiervan zo spoedig mogelijk
mededeling te doen;
De dekking eindigt, zodra de verzekeringnemer of ingeval van zijn overlijden zijn
erfgenamen, ophouden belang te hebben bij het verzekerde object en tevens de feitelijke
macht erover verliezen.
De dekking eindigt niet bij overgang van eigendom die niet gepaard gaat met de hiervoor
genoemde omstandigheden. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht binnen
acht dagen na iedere overgang van eigendom en iedere omstandigheid die tot het einde
van de dekking heeft geleid daarvan mededeling te doen aan Delta Lloyd.

Schadeaanmelding
De verzekerden zijn verplicht van iedere gebeurtenis, waarbij het verzekerde object direct of
indirect was betrokken en waaruit voor Delta Lloyd een verplichting tot vergoeding van schade
zou kunnen voortvloeien, ten spoedigste doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur na die gebeurtenisrespectievelijk het tijdstip waarop de gebeurtenis te hunner kennis is gekomen-, mededeling
te doen aan Delta Lloyd onder vermelding van een zo volledig mogelijke omschrijving van het
gebeurde en de ontstane schade. Zij zijn voorts verplicht Delta Lloyd op zijn vragen steeds
ten spoedigste en naar waarheid te antwoorden en ook overigens alle door Delta Lloyd in
redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.

Artikel 17

Verjaring
Indien Delta Lloyd van mening is dat een schade niet is gedekt dan zal hij een verzekerde
daarvan schriftelijk mededeling doen. Het recht van een verzekerde op de dekking voor die
schade vervalt indien hij niet binnen een jaar na deze mededeling een rechtsvordering heeft
ingesteld. Indien het een aansprakelijkheidsschade betreft heeft Delta Lloyd in dat geval het
recht van verhaal overeenkomstig artikel 4.

Artikel 18

Algemene informatie

1

Kennisgevingen van de maatschappij aan verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig worden
gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de
tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

Adres

2 Persoonsgegevens

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden
door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten 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 klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’ van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverstrekking weergegeven. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

3

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve tot
de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam,
wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.

Toepasselijk recht en
klachteninstanties

Nadere omschrijvingen
Terrorisme

Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen,
alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan letsel
en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of
dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden
van ziektekiemen en/of stoffen -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.

Preventieve maatregelen

Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door
verzekerde(n) en/of door derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen
daarvan te beperken.

De NHT / Uitkeringsprotocol

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).
Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing (de officiële
aanduiding luidt: ‘Protocol afwikkeling claims). Een afschrift van de volledige tekst van het
uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de maatschappij.

