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ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1.1

Maatschappij
AIG Europe S.A., Netherlands te Rotterdam.

1.2

Verzekeringnemer
Degene die deze verzekering is aangegaan met de maatschappij en als zodanig op het
polisblad wordt vermeld.

1.3

Verzekerde(n)
Verzekerden zijn de bestuurders en/of werknemers die met toestemming of in opdracht van
verzekeringnemer werkzaamheden verrichten met eigen werkmaterieel/motorrijtuig, en de
bestuurder die met toestemming van een tot het verlenen daarvan bevoegd persoon
•
zich bevinden in de daarvoor bestemde ruimte van het werkmaterieel/motorrijtuig;
•
daar in- en/of uitstappen;
•
gedurende de rit aan dat werkmaterieel/motorrijtuig een noodreparatie verrichten of daarbij
aanwezig zijn, dan wel handelingen of controles aan dat werkmaterieel/
motorrijtuig verrichten, respectievelijk buiten dat werkmaterieel/motorrijtuig bij een
verkeersongeluk eerste hulp verlenen.

1.4

Werknemer
De werknemer voorkomend in de loonadministratie van verzekerde, welke zich op het moment
van een in artikel 3 omschreven gebeurtenis als bestuurder in/op een
werkmaterieel/motorrijtuig bevindt. Tevens worden als werknemers beschouwd
uitzendkrachten, stagiaires en vakantiekrachten, voor zover zij in opdracht en onder de
verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer opdrachten uitvoeren.

1.5

Begunstigde(n)
•
Bij overlijden: de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, dan wel zijn/haar wettelijk
geregistreerde partner; bij ontstentenis van deze, de wettige erfgenamen met uitsluiting
van de overheid;
•
In alle overige gevallen: de verzekerde

1.6

Werkmaterieel
Onder werkmaterieel wordt een motorrijtuig verstaan waarop de verzekeringsplicht als
omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) of een
vergelijkbare buitenlandse wet van toepassing is, en enig ander motorrijtuig zoals bedoeld in
de wegenverkeerswet en inclusief:
•
niet-gekentekende motorrijtuigen;
•
land- of werkmaterieel.

1.7

Lijfgoederen
Zaken die bestemd zijn om op of aan het lichaam te worden gedragen en die verzekerde ook
daadwerkelijk draagt of gedurende korte tijd heeft uitgedaan of aangedaan, mits niet vervoerd
in koffers, tassen en dergelijke. Juwelen, sieraden, foto- en filmapparatuur evenals geld en
geldswaardige papieren worden niet als lijfgoederen aangemerkt.

1.8

Schade
Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of aantasting van de
gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door
beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken die behoren tot de particuliere
huishouding van verzekerde, met uitzondering van motorrijtuigen, geld en geldswaardig papier.

1.9

Ongeval
Onder een ongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, te
water geraken waarbij werkmaterieel is betrokken en waarbij schade zoals hierboven nader is
gedefinieerd, wordt veroorzaakt.

1.10

Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.
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1.11

Molest
Buitengewone omstandigheden als gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen van molest, evenals de definities
daarvan vormen onderdeel van de tekst, dat door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is
gedeponeerd en die als zodanig deel uitmaakt van deze verzekering.

1.12

Aanvangspremie
De premie die de verzekeringnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst en in verband
met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd is.

1.13

Vervolgpremie
De premie die de verzekeringnemer op elke premievervaldag en bij stilzwijgende verlenging
van de verzekering verschuldigd wordt.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN
2.1

Premiebetaling

2.1.1

De verzekeringnemer dient de verschuldigde premie, daaronder begrepen poliskosten en
Assurantiebelasting volgens het lokale land waar de polis van kracht is vooruit te betalen
op de premievervaldatum.

2.1.2

Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst
van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt de dekking opgeschort en
wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien ontstane schade. Een nadere
ingebrekestelling door de Maatschappij is hiervoor niet vereist. Indien de verzekeringnemer
weigert de vervolgpremie te betalen, wordt de dekking opgeschort en wordt geen dekking
verleend ten aanzien van nadien ontstane schade. Indien de verzekeringnemer de
vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt de dekking opgeschort en wordt geen dekking
verleend ten aanzien van schade die heeft plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de
Maatschappij de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en
betaling is uitgebleven. In dit artikel kan ook de Maatschappij worden vervangen door de
gevolmachtigde tussenpersoon of niet-gevolmachtigde tussenpersoon in verzekeringen.

2.1.3

De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. De dekking gaat weer in op de
dag na die waarop het verschuldigde bedrag door de Maatschappij is ontvangen en
geaccepteerd.

2.1.4

In geval van een reeds krachtens deze verzekering ingegane uitkering kunnen door
de Maatschappij nog verschuldigde premie en kosten in mindering worden gebracht
op de uitkering indien de verzekeringnemer niet tijdig betaalt of weigert te betalen.

2.1.5

Behalve bij opzegging wegens opzet de Maatschappij te misleiden, wordt bij
tussentijdse beëindiging de premie naar evenredigheid verminderd.

2.1.6

Indien de Maatschappij of de bemiddelaar maatregelen treft tot incasso van de niet
betaalde verschuldigde premie, komen alle daartoe nodige kosten voor rekening van de
verzekeringnemer.

2.2

Wijziging van premie en/of voorwaarden
De Maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde verzekeringen
enbloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de Maatschappij
gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging
aan te passen en wel met ingang van de eerstvolgende premievervaldag te 00.00 uur.
De Maatschappij stelt verzekeringnemer tenminste twee maanden voor de premievervaldatum
schriftelijk in kennis van de wijziging. De verzekeringnemer wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel
bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering tegen de dag waarop de wijziging ingaat.
De mogelijkheid van opzegging geldt niet indien:
•
de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of
bepalingen;
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•

de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

2.3

Premie op basis van naverrekening
Indien de premie wordt berekend over het aantal werknemers wordt er een voorschotpremie
berekend op basis van het aantal werknemers dat in vaste dienst is. Verzekeringnemer
ontvangt na afloop van ieder jaar van de verzekering een declaratieformulier. Hierin wordt
gevraagd het juiste aantal werknemers op de peildatum op te geven.
Het aantal in dienst zijnde werknemers wordt gevonden door het aantal werknemers dat op 1
januari in dienst is op te tellen bij het aantal werknemers dat op 31 december van datzelfde
jaar in dienst is. Vervolgens wordt het gevonden totaal door twee gedeeld.

2.4

Looptijd van de verzekering

2.4.1

De verzekering vangt aan op de datum als op het polisblad is vermeld. De verzekering loopt
vanaf voornoemde datum voor telkens een periode van twaalf maanden met stilzwijgende
verlenging.

2.4.2

De verzekering eindigt:
•
door opzegging van de verzekeringnemer of de Maatschappij aan het einde van de
verzekeringsperiode, mits de opzegging tenminste twee maanden van tevoren per
aangetekend schrijven is geschied;
•
door tussentijdse opzegging van de Maatschappij bij schade, mits de opzegging is
geschied per aangetekend schrijven en met een opzegtermijn van tenminste twee
maanden.

2.4.3

De Maatschappij heeft het recht de verzekering terstond te beëindigen indien de
verzekeringnemer in gebreke blijft de aanvangspremie en de kosten tijdig als omschreven in
artikel 2.1 te voldoen. In dat geval is de Maatschappij verplicht de verzekeringnemer van de
beëindiging per aangetekend schrijven mededeling te doen. In geval van niet tijdige betaling
van de vervolgpremie zal de beëindiging eerst intreden vanaf de vijftiende dag nadat de
Maatschappij na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.

2.4.4

De verzekering eindigt automatisch, zonder dat de Maatschappij verplicht is van deze
beëindiging de verzekeringnemer in kennis te stellen, 30 dagen te 00.00 uur na de datum,
waarop de verzekeringnemer:
•
in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft verkregen,
behoudens indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie en kosten heeft voldaan
of zal voldoen;
•
zich buiten het land van zijn eigen domicilie verblijft

2.5

Verjaring

2.5.1

Alle vorderingen of rechten die de verzekeringnemer en/of verzekerde(n) uit hoofde van de
polis tegen de Maatschappij menen te hebben, verjaren door verloop van twaalf maanden met
aanvang van de dag waarop de Maatschappij bij aangetekende brief ondubbelzinnig de
aanspraak heeft afgewezen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding dat elke
rechtsvordering door verloop van 12 maanden na de afwijzing verjaart.

2.5.2

Ieder recht op uitkering vervalt zonder meer indien de kennisgeving of mededeling
op grond van artikel 4 van deze voorwaarden later geschiedt dan 12 maanden nadat het
ongeval heeft plaatsgevonden, voor het geval de Maatschappij daardoor in een redelijk
belang is geschaad.

2.6

Geschillen
Indien partijen over het al dan niet bestaan van een invaliditeit en/of over de graad daarvan niet
tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt beslissend en voor beide partijen bindend
uitspraak gedaan door een medische commissie van drie geneesheren. Elke partij wijst een
geneesheer aan; deze twee benoemen in gezamenlijk overleg een geneesheerdeskundige.
Indien onenigheid bestaat over de keuze van de derde geneesheer, wordt deze benoemd door
de bevoegde rechter ten verzoeke van de meest gerede partij. De kosten, aan de bindende
uitspraak verbonden, dragen de partijen ieder voor de helft.
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2.8

Privacyreglement

2.8.1

De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te
overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door de Maatschappij
gevoerde cliëntenregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van
toepassing. Deze registratie is bij het college bescherming persoonsgegevens aangemeld. Een
afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder bij de Maatschappij ter inzage.

2.8.2

Persoonsgegevens van de verzekerden zullen uitsluitend worden gebruikt voor de berekening
van de verschuldigde premie en te verlenen uitkeringen op grond van deze verzekering.

2.9

Toepasselijk Recht en Klachten

2.9.1

Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen welke
voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.

2.9.2

Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering
van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan
•
de Directie van Den
Hartigh
International
B.V.,
Postbus
5621, 3297
Industrial
Insurance
GroupInsurance
Belgium NV
- SA,
Louizalaan
85, ZG
B- 1050 Brussel,
Belgium
Puttershoek,
Nederland.
•
de Directie van AIG
Chartis
Europe
S.A., Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam.
Europe
S.A..
Wanneer het oordeel van de maatschappij voor de verzekeringnemer niet bevredigend is,
kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), Postbus
93257, 2509 AG Den Haag.
Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil maken van deze mogelijkheden, of de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan de verzekeringnemer het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter. Hierop is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 3 – OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING
3.1

Omvang van de dekking
De verzekering geeft recht op vergoeding van de schade die een verzekerde lijdt als gevolg
van een hierna omschreven gebeurtenis tot het maximum verzekerde bedrag op het polisblad
vermeld voor alle inzittenden samen . Onder schade wordt verstaan:
•
schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten
gevolge hebbende;
•
schade als omschreven in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (smartengeld) en de
kosten omschreven in artikel 6:96 lid 2 en artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek;
•
schade geleden door de personen genoemd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek:
de schade voor het derven van levensonderhoud op de voet van artikel 6:108 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek. Tevens zijn de begrafeniskosten meeverzekerd tot een bedrag van
maximaal  5.000;
•
mits de verzekerde zelf letsel heeft opgelopen ten gevolge van het verkeersongeval, de
materiële schade door verlies of beschadiging van lijfgoederen van verzekerde;
•
de dekking is secundair voor alle verzekerden die de opgelopen schade op een derde
schadeveroorzaker kunnen verhalen, dan wel een vergoeding ontvangen uit bestaande
publieke en/of sociale verzekeringen.

3.2

Gedekte gebeurtenissen
Als gedekte gebeurtenissen gelden:
•
Een ongeval met een motorrijtuig, waaronder is te verstaan een plotseling onverwacht
van buiten komend, op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks
een medisch vast te stellen letsel doet ontstaan;
•
Een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waarbij het
werkmaterieel/motorrijtuig is betrokken.

3.3

Verzekerd bedrag
Maximum verzekerde bedrag bedraagt  500.000 per gebeurtenis.
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ARTIKEL 4 - IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL
4.1

Melding van schade
Verzekeringnemer resp. verzekerde is verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de
Maatschappij kennis te geven van ieder voorval waaruit de Maatschappij een verplichting tot
schadevergoeding kan ontstaan. Niet nakoming van deze verplichting heeft tot gevolg dat de
Maatschappij de uitkering zal verminderen met de schade die zij daardoor lijdt, zulks
onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.2. van deze voorwaarden.

4.2

Medewerking aan herstel
Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht ingeval van een ongeval al het mogelijke te
doen om herstel van de verzekerde te bevorderen. Zij dienen – indien nodig – ervoor zorg te
dragen dat de verzekerde zich direct onder behandeling van een arts laat stellen en zorg te
dragen dat de verzekerde de vereiste opvolging geeft aan de hem/haar voorgeschreven
behandeling.

4.3

Medewerking aan informatie
Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht alle door of namens de Maatschappij
gevraagde inlichtingen over ongeval en ongevalgevolgen te verstrekken en mee te werken aan
elk onderzoek naar ongeval en ongevalsgevolgen dat door of namens de Maatschappij wordt
ingesteld. Niet nakoming van deze verplichting heeft tot gevolg dat de Maatschappij de
uitkering zal verminderen met de schade die zij daardoor lijdt, zulks onverminderd het
bepaalde in artikel 2.5.2. van deze voorwaarden.

ARTIKEL 5 – UITSLUITINGEN
5.1

Opzet
Indien een ongeval is veroorzaakt met opzet of goedvinden, dan wel door roekeloosheid van
verzekerde of een van een bij uitkering belanghebbende.

5.2

Diefstal
Aan hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het werkmaterieel/motorrijtuig
hebben verschaft en aan hen die, dit wetende, het werkmaterieel/motorrijtuig zonder geldige
redenen gebruiken.

5.3

Atoomkernreacties
Indien de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
enige atoomkernreactie, anders dan bij op een verzekerde toegepaste medische behandeling.

5.4

Molest
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt of ontstaan uit molest.

5.5

Wedstrijden
Tijdens de voorbereiding tot of door deelneming aan snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsritten en wedstrijden, met uitzondering van regelmatigheids- of
behendigheidsritten die in het verzekerde land en daarbuiten worden gehouden.

5.6

Inbeslagneming
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is
genomen door of wordt gebruikt krachtens besluit van een Nederlandse of vreemde
mogendheid.

5.7

Waagstuk
Bij een waagstuk, waarbij het leven bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het
verrichten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij
pogingen van verzekerde zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden.

5.8

Misdrijf
Indien de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt of ontstaan door het opzettelijk plegen of
deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.
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5.9

Ander gebruik
Tijdens het gebruik van werkmaterieel/motorrijtuig in geval van:
•
verhuur;
•
les- en examenrijden;
•
vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet begrepen vervoer van personen
tegen kostprijs of op basis van wederkerigheid;
•
leasing.
Ten aanzien van verhuur en leasing is deze uitsluiting bedoeld voor bedrijven die verhuur en
het leasen als bedrijf uitoefenen. Een gebruiker van een huurauto of leaseauto valt hier dus
niet onder.

5.10

Niet-verzekerde bestuurder
Deze verzekering geeft geen dekking voor een gebeurtenis of een ongeval, indien de
bestuurder:
•
niet door of namens verzekeringnemer gemachtigd was het werkmaterieel/motorrijtuig
te besturen of te bedienen;
•
onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken, en/of bedwelmende, opwekkende
of kalmerende middelen verkeerde, dat hij/zij niet in staat kon worden geacht het
motorrijtuig naar behoren te besturen. Van onder invloed van alcohol is sprake als het
bloedalcoholgehalte ten tijde van het ongeval 0,5%o of hoger was, dan wel indien het
ademalcoholgehalte 250 microgram of hoger was;
•
niet bevoegd was het werkmaterieel/motorrijtuig te besturen of bedienen;
•
niet in het bezit was van een geldig en voor het besturen van het bedoelde
werkmaterieel/motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs;
•
geen uitvoering heeft gegeven aan een op het rijbewijs gestelde aantekening.

5.11

Niet-toegestane zitplaats
De verzekering dekt niet een ongeval ten aanzien van verzekerden die buiten de cabine of niet
op de wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd.

5.12

Niet-verzekerde motorrijtuigen
Niet onder de dekking van deze verzekering vallen:
•
autobussen of touringcars;
•
motorrijtuigen, die verzekeringnemer in huurkoop heeft verkocht of die de verzekerde in
fiduciaire eigendom zijn overgedragen;
•
motorrijtuigen waarop een bedrijfsvergunning voor vervoer van personen en/of zaken
tegen betaling is afgegeven.
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