Clausuleblad Ao n Resid en ce Verz ek erin g en

1.

AV10 Afwijkende regels op de voorwaarden
Aon biedt u een aantal extra voordelen die niet in de voorwaarden staan. Of Aon doet het net
iets anders, gunstiger, dan in uw voorwaarden staat vermeld. Zijn de voorwaarden toch
gunstiger voor u? Dan blijven deze gunstige voorwaarden gewoon voor u van toepassing.
1. Uw premie
Wanneer moet de premie door u zijn betaald?
U betaalt de premie vooruit, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de acceptgiro of
op de factuur. Bij de premie kunnen ook kosten, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en
assurantiebelasting zijn inbegrepen. Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het
bedrag dat wij iedere periode van uw rekening afschrijven. Wij doen dat eenmalig als u de
verzekering afsluit of wijzigt, en als wij de verzekering verlengen. U bent verplicht om ervoor te zorgen
dat er voldoende geld op uw rekening staat.
Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?
Betaalt u de eerste premie niet binnen 30 dagen? Dan heeft u de verzekering nooit gehad en betalen
wij niets bij een eventuele schade. Wij hoeven u hiervoor geen herinnering te sturen.
Betaalt u uw tweede premie of volgende premie niet binnen 30 dagen? Dan sturen wij u een
herinnering dat wij de premie niet op tijd hebben ontvangen. Betaalt u de volledige premie niet binnen
15 dagen nadat wij u deze herinnering hebben gestuurd? Dan bent u niet meer verzekerd vanaf de
dag nadat wij de herinnering hebben verstuurd. Een schade die ontstaat of verergert in deze periode
is niet verzekerd. U heeft weer dekking één dag nadat wij uw (achterstallige) betaling hebben
ontvangen en geaccepteerd. Als u na onze herinnering(en) nog steeds niet betaalt, dan kunnen wij de
verzekering stoppen en de premie laten incasseren. De incassokosten zijn dan voor uw rekening. U
blijft altijd verplicht om de premie te betalen.
2. Wanneer kunt u uw verzekering stoppen?
Heeft u een nieuwe verzekering bij ons afgesloten via onze website? Dan heeft u 14 dagen
bedenktijd. In die tijd mag u de verzekering vanaf de ingangsdatum stoppen. Heeft u al premie
betaald? Dan krijgt u die van ons terug.
Heeft u al langer een verzekering bij ons?
U kunt de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. U doet dit in uw Online Polismap. Of u geeft dat
door aan uw verzekeringsadviseur. De datum moet altijd in de toekomst liggen. Ligt de datum niet in
de toekomst? Dan zetten wij de verzekering stop vanaf de dag dat u ons meldt dat de verzekering
moet stoppen. Teveel betaalde premie ontvangt u dan terug vanaf het moment dat de verzekering is
gestopt.
3. Wat doet u bij schade?
Heeft u schade of heeft u schade veroorzaakt? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. U kunt ons 7
dagen per week, 24 uur per dag bereiken.
Aon Hulpdienst;
Vanuit Nederland 020 592 97 91;
Vanuit het buitenland +31 20 592 97 91;
Het maakt niet uit hoe u bent verzekerd. Wij helpen u in Nederland en in het buitenland.

Meld uw andere schade online
Via uw online polismap en ga naar schade.
4. Heeft u een klacht over uw verzekering?
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Aon of door de verzekeringsmaatschappij, dan
kunt u uw klachten en/of suggesties indienen bij de directie van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED
Rotterdam, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. U kunt de klacht ook via onze website melden:
www.aon.nl.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken
contact met u op.
Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard ook
rechtstreeks de directie van de verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst kunt u
contactgegevens opvragen bij Aon.
De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij echter
niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klachten terecht bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
telefoon 077 333 8 999, Website www.kifid.nl.
Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, en dus niet voor bedrijven of
personen die een beroep uitoefenen. Aon volgt de uitspraken van het Kifid.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden
RES01 Beperkte dekking tijdens verbouwing
Tijdens een verbouwing waarvan de kosten EUR 250.000,00 te boven gaan, is er een beperkte
dekking van kracht. Dekking geschiedt, tot de verbouwing gereed is en de verzekeraar hiervan op de
hoogte is gesteld, uitsluitend tegen schade als gevolg van brand-, storm- en vliegtuigschade.
De stormschade is ook niet meeverzekerd als het pand niet wind-/waterdicht is.
De dekking is beperkt van kracht onder voorwaarde dat voor de verbouwingswerkzaamheden een
CAR-verzekering ten behoeve van de bestaande eigendommen van verzekerde is afgesloten.
RES02 Bliksemafleiding/overspanningsbeveiliging
Een bliksemafleider of een overspanningsbeveiliging moet in een werkvaardige toestand aanwezig
zijn op het risicoadres. Als dit niet het geval is moet deze binnen 2 maanden na aanvang van deze
polis geplaatst worden.
Als een bliksem gerelateerde schade plaatsvindt na deze termijn en de plaatsing nog niet heeft
plaatsgevonden, zal het eigen risico 20% van het verzekerd bedrag van het gebouw en de inboedel
tezamen bedragen, met een minimum van € 2.000,-.
RES03 Kunstvoorwerpen buiten
Met betrekking tot de onder de rubriek Kunstvoorwerpen verzekerde voorwerpen op het terrein van
het op het polisblad omschreven risicoadres geldt dat geen dekking wordt verleend voor schade als
gevolg van bekladden/uitwerpselen, weersinvloeden (met uitzondering van bliksem en storm). Ook
geldt dat de kunstvoorwerpen buiten verankerd dienen te zijn.

RES04 Traditioneel rieten dak
Het navolgende is van toepassing op deze verzekering:
•
•
•

•

Er dienen minimaal 2 blussers gebruiksklaar in de woning zijn geïnstalleerd, waarvan één in de
keuken;
De elektrische bedrading dient elke 5 jaar door een erkend elektricien worden gecontroleerd;
Alle open haarden en rookkanalen dienen in goede staat zijn en voor de winter jaarlijks door een
erkende schoorsteenveger te worden schoongemaakt. Dit is niet van toepassing als het een
gashaard of elektrische haard betreft.
De schoorste(e)(ne)n van het op het polisblad omschreven gebouw dient/dienen voorzien van een
deugdelijke vonkenvanger, die jaarlijks voor de winter wordt gecontroleerd en schoongemaakt. Dit
is niet van toepassing als het een gashaard of elektrische haard betreft.

RES05 Rieten schroefdak
Het navolgende is van toepassing op deze verzekering:
1. Alle open haarden en rookkanalen dienen in goede staat te zijn en voor de winter jaarlijks door
een erkende schoorsteenveger te worden schoongemaakt. Dit is niet van toepassing als het een
gashaard of elektrische haard betreft.
2. De schoorste(e)(ne)n van het op het polisblad omschreven gebouw dient/dienen voorzien te zijn
van een deugdelijke vonkenvanger, die jaarlijks voor de winter wordt gecontroleerd en
schoongemaakt. Dit is niet van toepassing als het een gashaard of elektrische haard betreft.
RES06 Opslag
Waterschade aan objecten opgeslagen in een souterrain of kelder is niet verzekerd, tenzij de objecten
geplaatst zijn op een plank of pallets op een hoogte van tenminste 30 cm van de vloer.
RES07 Overstromingsrisico
Schade door overstroming is meeverzekerd op deze polis. Onder overstroming wordt verstaan: de
gevolgen van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.
RES08 Wijnclausule
Niet verzekerd is schade of verlies van wijn direct of indirect veroorzaakt door of voortvloeiend uit:
• Verwisseling;
• Onverklaarbaar verlies (zoals bijvoorbeeld bij inventarisatie opgemerkt kan worden);
• Faillissement of enig boekhoudkundig falen van een wijnopslagplaats;
• Lekken, natuurlijk verlies van inhoud.
RES09 Sanctiewetgeving
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, als dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving waardoor het de
verzekeraar verboden is om dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

RES11 Dwingende wetgeving buitenlands risicoadres
Deze verzekering wordt geacht te voldoen aan dwingende wetgeving van algemeen belang die door
ons in acht genomen dient te worden in het land waar het risicoadres is gevestigd. Onder wetgeving
van algemeen belang wordt verstaan bepaalde essentiële wetgeving in een EU lidstaat die voldoet
aan de algemeen belang criteria van het Europese Hof en derhalve ondanks het vrije verkeer van
verzekeringsproducten toch opgelegd kan worden aan verzekeraars uit andere lidstaten van de EU.
RES12 Natuurramp (catastrophe naturel)
In aanvulling op de in de polisvoorwaarden genoemde verzekerde gevaren, zijn de verzekerde zaken
tevens verzekerd tegen schade direct veroorzaakt door natuurgeweld, als en voor zover:
• het natuurgeweld de Franse overheid is uitgeroepen tot een natuurramp (catastrophe naturel)
door middel van een interministerieel decreet dat in de Franse Staatscourant (Journal officiel)
is gepubliceerd; en
• de schade veroorzaakt door deze natuurramp op grond van Frans recht ten tijde van de
schade door brandverzekeraars vergoed dient te worden.
Op deze uitbreiding van de dekking is een eigen risico van toepassing van EUR 250,- per gebeurtenis,
tenzij op het polisblad een hoger eigen risico is vermeld.
Natuurgeweld
Een enorme, niet in te tomen natuurkracht, zoals een aardbeving, aardverschuiving, overstroming of
lawine.
RES013 Alarmclausule – A
Deze verzekering is ten aanzien van het diefstal-, inbraak- en vandalismerisico aangegaan onder de
voorwaarde dat het in de polis genoemde risicoadres is voorzien van een inbraakbeveiligingsinstallatie
die is aangelegd door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. De beveiligingsinstallatie dient tenminste
voorzien te zijn van een doormelding aan een Particuliere Alarm Centrale (PAC) die de doormelding
zo nodig doorgeeft aan een opvolgingsdienst of de politie.
U bent verplicht:
1. de inbraakbeveiligingsinstallatie in te schakelen of in te doen schakelen zodra het risicoadres
verlaten wordt;
2. een onderhoudscontract af te sluiten en in stand te houden met het beveiligingsbedrijf voor
tenminste één controle per jaar;
3. de beveiligingsinstallatie in een werkvaardige toestand te houden en te gebruiken;
4. als de beveiligingsinstallatie zich geheel of gedeeltelijk niet in werkvaardige toestand bevindt dit zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, te melden aan het
beveiligingsbedrijf en opdracht tot reparatie te geven;
5. als de beveiligingsinstallatie niet binnen 3 x 24 uur na de melding gerepareerd kan worden
verzekeraars dit zo spoedig mogelijk na het bekend worden hiervan te melden en de voorschriften
van verzekeraars op te volgen;
6. gedurende de tijd dat de beveiligingsinstallatie zich niet in werkvaardige toestand bevindt of
gedurende de tijd dat het signaal van de elektronische beveiliging niet aan de Particuliere Alarm
Centrale (PAC) wordt doorgemeld en/of niet aan de overeengekomen opvolgingsdiensten of
politie wordt doorgegeven, zodanige maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verwacht mogen
worden om schade te voorkomen.
In het geval aan één of meer van bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, bedraagt de
schadevergoeding voor schade door inbraak, diefstal of vandalisme maximaal EUR 100.000,- per
gebeurtenis.

RES014 Voorzichtigheidsclausule Kostbaarheden A
Schade met betrekking tot (de onder deze rubriek verzekerde) kostbaarheden als gevolg van diefstal
en/of vermissing is uitsluitend verzekerd als:
• deze door verzekerde op of aan het lichaam worden gedragen; of
• deze bij verzekerde worden gedragen, in een handtas of handbagage, die permanent in fysiek
contact met verzekerde staat dan wel zich in direct zicht van verzekerde bevindt; of
• deze opgeborgen zijn in een bankkluis of deugdelijk verankerde en/of ingemetselde afgesloten
kluis in de woning waar verzekerde verblijft; of
• verzekerde in een hotel of motel verblijft en de kostbaarheden zijn opgeborgen in de afgesloten
hoofdkluis van het hotel of motel.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor kostbaarheden met een totale waarde tot EUR
50.000,-.
Onder deugdelijke verankering van een kluis verstaan verzekeraars tenminste:
• verankering in de dragende delen van de bouwkundige constructie; of
• verankering door middel van houtbout of keilbout; of
• chemische verankering middels chemische kitpatronen.
RES15 Bliksembeveiliging/overspanningsbeveiliging
Een bliksemafleider of een overspanningsbeveiliging dient in een werkvaardige toestand aanwezig te
zijn op het Franse risicoadres. Als dit niet het geval is dient deze binnen 2 maanden na aanvang van
deze polis geplaatst te worden.
Als een bliksem gerelateerde schade plaatsvindt na deze termijn en de plaatsing nog niet heeft
plaatsgevonden, zal het eigen risico 20% van het verzekerd bedrag van het gebouw en de inboedel
tezamen bedragen, met een minimum van € 2.000,-.
RES16 Aardbeving
Aardbeving is expliciet uitgesloten van de dekking.
RES17 Spaanse risico's
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade veroorzaakt door:
• de natuurverschijnselen aardbeving, springvloed, overstroming, vulkaanuitbarsting, cycloon,
wervelstorm, tyfoon en het vallen van astraallichamen en meteoren;
• gewelddadige handelingen door terrorisme, opstand, opruiing, oproer en volksoploop;
• manifestaties of handelingen van de Strijdkrachten of Staatsveiligheidsdiensten in vredestijd.
RES18 Buitengewone gebeurtenissen Spanje
Deze clausule is een in het Nederlands vertaald uittreksel van de Spaanse regelgeving aangaande
het fonds Consorcio de Compensación de Seguros, in het vervolg Consorcio. Aan deze vertaling
kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële wetstekst kan worden geraadpleegd op
www.consorseguros.es.
1. Werkingssfeer
De volgende bepalingen zijn op alle door u bij ons verzekerde onroerende – en roerende zaken in
Spanje van toepassing.

Schade aan uw onroerende en roerende zaken in Spanje ten gevolge van een buitengewone
gebeurtenis wordt in afwijking van de polisvoorwaarden niet gedekt door ons maar door Consorcio.
Om voor vergoeding van schade door Consorcio in aanmerking te komen, dient u aan de op u
rustende verplichting tot betaling van premie jegens ons te hebben voldaan.
2. Uitsluiting van schade door ons
Wij dekken geen schade die onder de dekking van Consorcio valt.
3. Buitengewone gebeurtenissen
De volgende buitengewone gebeurtenissen worden gedekt door Consorcio:
• aardbevingen, vloedgolven, uitzonderlijke overstromingen (met inbegrip van stormvloed),
vulkanische uitbarstingen, buitengewone cyclonische activiteit (met inbegrip van storm met
een windsnelheid vanaf 120 kilometer per uur en tornado’s) en het vallen van hemellichamen
of meteoren;
• gewelddaden als gevolg van terrorisme, rebellie, opruiing, staking die krachtens de wet wordt
aangeduid als een buitengewoon risico, opstand, onlusten van algemene aard of
gebeurtenissen of daden van strijdkrachten of staatsveiligheidsdiensten in vredestijd.
4. Omvang van de dekking
De zaken die u bij ons heeft verzekerd zijn onder de dekking van Consorcio verzekerd tegen dezelfde
verzekerde bedragen als bij ons.
5. Eigen risico
Consorcio hanteert bij schade aan uw gebouw, inboedel, kunstvoorwerpen en kostbaarheden geen
eigen risico.
6. Uitkering door ons
Indien de vergoeding die u ontvangt op grond van de door Consorcio voor een buitengewone
gebeurtenis geboden dekking lager is dan de vergoeding die wij zouden voldoen indien de
buitengewone gebeurtenis niet onder de dekking van Consorcio zou vallen, vergoeden wij het verschil
conform onze polisvoorwaarden tot maximaal het verzekerd bedrag.
7. Uitsluiting schade door Consorcio
De volgende schade zal niet vergoed worden door Consorcio: Schade
• die niet in aanmerking komt voor vergoeding krachtens de wet;
• Schade aan zaken die elders verzekerd zijn middels een verzekering waarvoor geen verplichte
heffing ten gunste van Consorcio geldt;
• veroorzaakt door een fout of gebrek van de verzekerde zaak;
• Schade veroorzaakt door een gewapend conflict ongeacht of dit voorafgegaan is door een
oorlogsverklaring;
• veroorzaakt door, optredend of voortvloeiend uit kernenergie;
• veroorzaakt door uitsluitend tijdsverloop;
• veroorzaakt door uitsluitend de werking van golven of gewone onderstromingen;
• veroorzaakt door een ander natuurlijk verschijnsel dan genoemd in artikel 3, in het bijzonder een
stijging van het niveau van de ondergrond, het verschuiven van hellingen, aardverschuivingen of
verzakkingen, rotsverschuivingen en vergelijkbare verschijnselen, tenzij de schade klaarblijkelijk is
veroorzaakt door regenwater dat tegelijkertijd ook uitzonderlijke overstromingen in het gebied
veroorzaakt;
• ten gevolge van staking, al dan niet legaal, oproer of algemene onlusten tijdens openbare
bijeenkomsten en demonstraties, die niet krachtens de wet wordt aangeduid als buitengewone
gebeurtenissen;

•

•
•
•
•

die verband houdt met polissen waarvan de datum van aanvang van dekking of ingang van de
polis, in ieder geval de meest recente van beide, minder dan 30 dagen ligt voor de schadedatum,
behalve in het geval van vervanging of substitutie van de polis, of automatische herwaardering
van het verzekerd bedrag;
ontstaan voordat de eerste premie is betaald, tijdens opschorting van de dekking of na beëindiging
van de verzekering vanwege het niet conform de polisvoorwaarden nakomen van de verplichting
tot premiebetaling;
veroorzaakt door handelingen van de verzekerde verricht te kwader trouw;
veroorzaakt door stroomonderbrekingen of wijzigingen in externe stroomvoorziening;
veroorzaakt door gebeurtenissen die vanwege de ernst of omvang door de regering worden
uitgeroepen tot nationale calamiteit of ramp.

8. Procedure bij schade
In afwijking van en ter aanvulling op onze polisvoorwaarden, dient u binnen zeven dagen na
kennisname van de schade, de schade te melden bij een regionaal Consorciokantoor of bij ons.
Kennisgeving wordt gedaan aan de hand van het door Consorcio voorgeschreven formulier dat
beschikbaar is op www.consorseguros.es dan wel in een regionaal Consorciokantoor of bij ons.
Het schadebedrag zal vanuit Consorcio worden vastgesteld zonder dat Consorcio hierbij gebonden is
aan onze bevindingen.
Indien u vragen heeft over de te volgen procedure of een schade wenst te melden die het gevolg is
van een buitengewone gebeurtenis, dan kunt u contact opnemen met het Consorcio de compensación
de seguros op het nummer +34 902 222 665.
RES19 Diefstal na braak
Bij schade als gevolg van diefstal en/of vermissing dienen sporen van braak aan het gebouw
aantoonbaar te zijn.
RES20 Postzegelverzameling
Ten aanzien van het op het polisblad genoemde bedrag met betrekking tot een postzegelverzameling
is het navolgende van toepassing.
Ingeval van schade zal als leidraad voor de vaststelling van de schadevergoeding worden
aangenomen:
• voor postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen de waarde volgens de laatste catalogus
met supplement van de Nederlandse vereniging voor postzegelhandelaren op basis van 80%.
Voor postzegels van de overige landen de waarde op basis van 80% volgens de laatste catalogus
van Yvert & Tellier;
• Uitdrukkelijk is overeengekomen dat vermissing van enkele stuks uit de verzameling niet door
deze verzekering is gedekt.
RES21 Terrorisme
Uitgesloten is schade die het gevolg is van (dreigend gevaar en/of voorkomen van) terrorisme.
Onder terrorisme wordt verstaan:
Gewelddadige of kwaadwillige handelingen, waarbij aannemelijk is dat zij zijn begaan om politieke,
religieuze, ideologische, etnische of vergelijkbare redenen.

RES22 Kwaadwillige besmetting
Schade die het gevolg is van (dreigend gevaar en/of voorkomen van) kwaadwillige besmetting is
volledig uitgesloten.
Onder kwaadwillige besmetting wordt verstaan:
Het (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, kunnen veroorzaken, waarbij aannemelijk is dat het (doen)
verspreiden geschiedt om politieke, religieuze, ideologische, etnische of vergelijkbare redenen.
RES23 Terrorismedekking NHT
Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Art. 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 Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, 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 natura-uitvaartverzekering 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.

Art. 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 ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding
en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake 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;
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.
Art. 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, b 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, ter zake 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 ter zake tegenover de verzekeraar.

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.
Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de
Kamer van Koophandel Amsterdam.

