CHAUFFEURSVERZEKERING TAC08
Aanvullende dekking
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm
dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede
één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde Algemene
voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en
clausules maken deel uit van dat geheel.
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4.1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Verzekerde
de chauffeur(s) en bijrijders(s) die in dienst zijn van verzekeringnemer. Hieronder worden ook begrepen de zogenaamde ‘eigen
rijders’.

DEKKING

In de voorwaarden wordt verstaan onder:
Dekkingsgebied
De dekking geldt voor gebeurtenissen in Europa met uitzondering
van de voormalige republieken van de U.S.S.R.
Verlies en schade
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van de uitsluitingen
genoemd in artikel 3 van deze aanvullende dekking schade door
verlies of beschadiging van persoonlijk bezittingen van verzekerde
die deze mee op reis neemt, uitsluitend indien door verzekerde
wordt aangetoond:
a het bestaan van en eigendomsrecht van verzekerde ten aanzien
van deze persoonlijke eigendommen en;
b dat de schade het gevolg is van:
1 brand;
2 diefstal na braak aan het gedeelte van het vervoermiddel
waarin de persoonlijke eigendommen zich bevonden. Onder
braak wordt verstaan een zichtbare verbreking van een afsluiting
met het oogmerk zich wederrechtelijk toegang te verschaffen;
3 beroving;
4 afpersing;
5 een ongeval waarbij de vrachtwagen is betrokken, mits
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de gebeurtenis
naar zijn aard en omvang het verlies van en de schade aan de
zaken heeft veroorzaakt

4.2

UITSLUITINGEN

Uitgesloten zijn verlies en beschadiging:
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van verzekerde;
Onvoldoende zorg
door het niet in acht nemen door verzekerde van de normale
zorgvuldigheid. Met het in acht nemen van de normale
zorgvuldigheid wordt bijvoorbeeld bedoeld, dat verzekerde:
a in redelijkheid de meest passende maatregelen treft ter
voorkoming van schade, en
b gezien de omstandigheden, de meest veilige bewaarplaats
gebruikt, in ieder geval een deugdelijk afgesloten ruimte;
Normale slijtage
bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;
Geld, cheques en sieraden
van geld, cheques, creditcards en sieraden;
Molest en atoomkernreacties
a veroorzaakt of ontstaan door molest, zijnde gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage zijn gedeponeerd;
b door of tijdens inbeslagname door een Nederlandse of andere
overheid;
c veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
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4.4
4.5

4.6

SCHADE

Verplichtingen na schade
a Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan
leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te
melden.
b Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar
alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de
verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.
c Verzekerde is verplicht volle medewerking te verlenen en alles na
te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden.
e In het geval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit
zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk
bewijs hiervan te overleggen aan verzekeraar.
f Verzekerde is verplicht het bezit, de waarde, en de ouderdom
van de verloren gegane of beschadigde verzekerde zaken aan te
tonen.
g Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen
niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar
heeft geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien
verzekerde de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen
niet is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden,
tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk
hunner, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht
binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot
voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens
de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om
het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden
waarvoor - indien gevallen - de verzekering dekking biedt, of om
die schade te beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel
7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft
geschaad.
Vergoeding verzekeraar
Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade:
a Bij verlies
de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de
gebeurtenis tot ten hoogste e 1.500,00 euro per vervoermiddel,
waarvan maximaal e 500,00 voor audiovisuele apparatuur,
geluids- en beelddragers, per gebeurtenis;
b Bij beschadiging
de reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht:
1 een redelijke aftrek voor normale slijtage;
2 de waarde van eventuele restanten.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat
bij verlies zou zijn betaald.
c De schadevergoeding op grond van deze aanvullende dekking
geschiedt onafhankelijk van enige andere schadevergoeding
volgens ander op het polisblad vermelde voorwaarden,
bepalingen en clausules.
Onderverzekering
Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
Eigen risico
Van toepassing is een eigen risico van e 50,00 per gebeurtenis per
persoon.
Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de
dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met
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de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin
verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid
niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de vordering
waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze
geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling,
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak
erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft
medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder eveneens
ondubbelzinnige vermelding van het onder c vermelde gevolg.
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop
van zes maanden.

4.7

Andere verzekeringen
Indien de schade waarvoor de aansprakelijkheid en de kosten
tevens zijn gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet
van oudere datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet
zou hebben bestaan, dan loopt deze dekking slechts als excedent
boven de dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt
verleend, ongeacht of in andere polis(sen) een samenloopartikel is
opgenomen. In geen geval komt het eventuele eigen risico van een
andere verzekering onder deze dekking voor vergoeding in
aanmerking.
Verzekerde zal na een gedekt evenement de verzekeraar kopieën
verstrekken van de door hem afgesloten polissen die mogelijk
dekking bieden voor dit evenement, zodat de verzekeraar kan
beoordelen of er sprake is van samenloop in de zin van artikel
7:961 BW. Verzekerde schort het recht op dekking op zolang
verzekerde niet aan deze verplichting heeft voldaan.
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