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Polisvoorwaarden
Hoofdstuk1
Begripsomsch
rijvingen
Artikel1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekeraar
Nationale-Nederlanden
Schadeverzekering
Maatschappij
N.V.,statutairgevestigdte Den Haag.
1.1.2 Verzekeringnemer
Degenemet wie de verzekeringis aangegaanen die als
zodanigin de polis is vermelden/of in de administratievan
verzekeraaris opgenomen.
1.1.3 Verzekerden
De verzekerdenzijn de hiernagenoemde(rechts)personen:
a. verzekeringnemer;
b. degenedie in geval van door hem geledenschade
krachtensde verzekeringrecht heeft op vergoedingof
door aanvaardingvan de aanwijzingrechtop
vergoedingkan krijgen.
Í.1.4 Verzekerdesom
De verzekerdesom is het hoogstebedragtot uitkering
waarvan verzekeraarper gebeurteniskan worden verplicht.
Wordende verzekerdezaken door achtereenvolgende,
niet
met elkaarsamenhangende,gedektevoorvallengetroffen,
dan vergoedtverzekeraarde onder de polisgedekte
schaden,onverschilligoÍ het totale bedragdaarvande
verzekerdesom overschrijdt.
1.1.5 Gebeurtenis
Onder gebeurteniswordt verstaaneen onzekervoorvaloÍ
een reeksvan met elkaarsamenhangendeonzekere
voorvallenals gevolgwaarvanvoor verzekeraareen
verplichtingtot schadevergoeding
kan ontstaan.Alle
onzekerevoorvallenvan een reekswordengeachtte zijn
ontstaanop het tijdstipwaarop het eersteonzekerevoorval
is ontstaan.
1.1.6 Onzeker voorval
Onder onzekervoorvalwordt verstaaneen voorval
waarvanhet voor partijenten tijde van het sluitenvan de
verzekeringonzekeris dat daaruitvoor verzekerdeschade
ontstaatdan wel naar de normaleloop van de
omstandighedennog zal ontstaan.
1.1.7 Bergings-en opruimingskosten
Onder bergings-en opruimingskosten
wordenverstaan
kostendie door verzekerdewordengemaaktvoor
overladen,herladenen opruimenvan de verzekerdezaken
op oÍ van de locatieen het gevolgzijn van een gedekte
gebeurtenis.
1.1.8 Beredding
Onder bereddingwordt verstaanmaatregelendie door oÍ
namensverzekerdebinnenredelijkegrenzenzijn
genomen,bij een ophandenzijndeschadedooreen
gedektegebeurtenis,om die schadete voorkomenoÍ te
verminderen.
1.1.9 Bereddingskosten
Onder bereddingskosten
wordenverstaande redelijke
kostenverbondenaan het nemen van
bereddingsmaatregelen,
alsmedede vergoedingvan
schade aan zakendie daarbijzijn ingezet.

HooÍdstuk2 Omschrijvingvan
dekking
Artikel 2.1 Verzekerdbelang
Het belangdat de verzekerdenhebbenbij de in de polis
omschrevenzaken en kosten.

Artikel 2.2 Omvangvan de Dekking
De verzekeringdekt de financiëleschadezoals
omschrevenin de op deze verzekeringvan toepassing
verklaardeDekking(en)en/of Rubriek(en).

Artikel2.3 Terrorisme
Op deze verzekeringzijn van toepassingde bepalingen
inzakeschadedoor terrorismezoals omschrevenin
HooÍdstukTerrorisme.

Artikel2.4 Beperkinguitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting
vanverzekeraar
is beperktindien
sprakeis vanschadedieverbandhoudtmethet
terrorismerisico
overeenkomstig
de Clausule
terrorismedekking,
zoalsvermeldin HooÍdstuk
Terrorisme.

Artikel2.S
2.5.1 Extra kosten
Verzekeraarvergoedt,ook boven de verzekerdesom en
zonderaftrekvan het eigen risico,per gebeurtenis
a. de bereddingskosten
tot ten hoogstede verzekerde
som.
b. na het zich voordoenvan een gedektegebeurtenis,de
bergings-,opruimingsen vernietigingskosten
tot een
bedragvan ten hoogste€ 10.000,-.
De vernietigingskosten
worden slechtsvergoedna vooraÍ
verkregentoestemmingvan verzekeraar.

Hoofdstuk3 Uitsluitingen
Artikel3.1 Algemeneuitsluitingen
Tenzij enige Dekking en/of Rubriek anderszins bepaalt
biedt de verzekering geen dekking voor verlies, schade of
kosten met betrekking tot het volgende
3.1.1 Te wijten aan opzet of roekeloosheidvan verzekerde.
3.1.2 Als gevolgvan Molest,zoalsomschrevenin het
HoofdstukNadereomschrijvingen.
3.1.3 Door oÍ verbandhoudendmet atoomkernreacties
zoals omschrevenin HooÍdstukNadereomschrijvingen.
3.1.4 Indienverzekerdeheeft nagelaten
bereddingsmaatregelen
te nemenzoalsomschrevenin
HoofdstukBegripsomschrijvingen
en daardoorde belangen
van verzekeraarheeft benadeeld.
3.1.5 Indienverzekerdeeen oÍ meer van de verplichtingen
zoals omschrevenin HooÍdstukSchadeniet is naoekomen
met het opzet verzekeraarte misleiden.
3.1.6 Veroorzaaktdoor,optredendebij oÍ voortvloeienduit
een chemisch,biologisch,
biochemisch
oÍ
elektromagnetisch
wapen.

HooÍdstuk4 Schade

ondervermeldingvan het voormeldegevolg,ondubbelzinnig
heeftmedegedeeldde aanspraakaf te wijzen.

Artikel4.1 Verplichtingen
bij schade
4.1.1 Schademeldingsplicht
Zodraverzekerdeop de hoogteis oÍ behoortte zijn van
een gebeurtenisdie voor verzekeraartot een
uitkeringsplicht
kan leiden,is hij verplichtdie gebeurtenis
zo spoedigals redelijkerwijsmogelijkis naar waarheidaan
verzekeraarte melden.
4.1.2 Schade-informatieplicht
Verzekerdeis verplichtbinnen redelijketermijnnaar
waarheidaan verzekeraaralle inlichtingenen bescheiden
te verschaffendie voor verzekeraarvan belangzijn om zijn
uitkeringsplicht
te beoordelen.
4.1.3 Medewerkingsplicht
Verzekerdeis verplichtzijn volle medewerkingte verlenen
en alles na te latenwat de belangenvan verzekeraatzou
kunnenbenadelen.

Artikel4.2 Sanctiesbij niet nakomen
verplichtingenbij schade
4.2.1 Schaden van belangen
Aan de verzekeringkunnengeen rechtenwordenontleend
indienverzekerdeeen oÍ meer van de polisverplichtingen
niet is nagekomenen daardoorde belangenvan
verzekeraarheeft benadeeld.
4.2.2 Opzet tot misleiding
Elk rechtop uitkeringvervaltindienverzekerdeeen oÍ meer
van de verplichtingenbij schadeniet is nagekomenmet het
opzet verzekeraarte misleidentenzijde misleidinghet
vervalvan dit recht niet rechtvaardigt.

Artikel 4.3 Andereverzekering/ voorziening/
regeling
Deze verzekeringbiedt geen dekkingindienen voorzover
een verzekerdeter zake van hetgeenonder deze
verzekeringis gedekt rechtenkan ontlenenoÍ zou kunnen
ontlenen,in geval deze verzekeringniet zou hebben
bestaan,aan een andereverzekeringof voorziening,al dan
niet van ouderedatum,dan wel op grondvan enige
wettelijkeoÍ andere regeling.

Artikel 4.4 Overdrachtvan rechten
Als verzekeraarde schadevergoedt,is verzekerdedesgevraagd- verplichtalle rechtendie hij ter zake van de
schade jegens derden heeft aan verzekeraarover te
dragen.

Artikel 4.5 Verjaringvan de vordering
Een rechtsvordering
tegen verzekeraartot het doen van
een uitkeringverjaartdoor het verloopvan drie jaren na de
aanvangvan de dag, volgendeop die waaropde tot
uitkeringgerechtigdemet de opeisbaarheiddaarvan
bekendis geworden.
De verjaringwordt gestuitdoor een schriftelijke
mededeling,waarbijop uitkeringaanspraakwordt gemaakt.
Een nieuweverjaringstermijn
begintte lopen met de
aanvangvan de dag, volgendeop die waaropverzekeraar
hetzijde aanspraakerkent,hetzijbij aangetekendebrieÍ en

Artikel 4.6 Verhaalop derden
4.6.1 Verzekeraaris altijdgerechtigdindienzij dit om
redenenvan verhaalop derden wenselijkvoorkomt,
betalingop te schortentotdat het verhaalis aÍgewikkeld,
met dien verstandedat, indiende verzekerdedit verlangt,
verzekeraaraan de verzekerdeeen rentelozeleningzal
verschaffentot het bedragdat bij aÍwikkelingvan de
schadete voldoen zou zijn; indienverzekeraardeze lening
opvordertis de verzekerdegerechtigdzijn vorderinguit de
verzekeringhiermedete compenseren.
Indiende verzekerdeeen rentelozeleningals hiervoor
bedoeldheeft ontvangen,is de vorderingvan de
verzekerdeop verzekeraarniet langervatbaarvoor
enigerleicessie,vervangingof welke overdrachtoÍ
overgangooK.
4.6.2 Yerzekeraarheeft het recht
a. oÍ wel op naam van de verzekerdealle nodige
maatregelente nemen om tot verhaalop derdente komen.
b. oÍ wel te eisen dat alle rechtenvan de verzekerde
tegenoverderdenaan verzekeraaroÍ aan een door hem
aan te wijzenvertrouwensmanworden overgedragen,
opdat zij op eigen naam oÍ op naam van de
vertrouwensmanverhaalop derden kunnenuitoeÍenen.
In beide gevallenzijn alle kostenverbondenaan het
verhaalop derdenvoor rekeningvan verzekeraar.
4.6.3 Ook voordal verzekeraarheeft betaald,is de
verzekerdeverplichtalle bescheidenen inlichtingente
verschafÍen,die nodig oÍ nuttigzijn voor het verhaalop
derdenen de voorbereidingdaarvan.

Hoofdstuk5 Premie
Artikel5.1 Premiebetaling
Verzekeringnemer
dient de premie,kostenen
assurantiebelasting
vooruitte betalenbinnen30 dagen
nadat zij verschuldigdworden.
De verzekeringis niet van krachtvoor gebeurtenissen,die
plaatsvinden:
a. na de premievervaldagindiende hierbovenvermelde
termijnvan 30 dagen is verstrekenzonderdat de
premie,kostenen assurantiebelasting
zijn betaald.
b. indienverzekeringnemer
weigertde premie,kostenen
assurantiebelasting
te voldoen.
Nadereingebrekestelling
door verzekeraaris daarbijniet
nodig.Verzekeringnemer
blijftverplichtde premie,kosten
en assurantiebelasting
te voldoen.
De verzekeringwordt weer van krachtvoor gebeurtenissen
die plaatsvindenna de dag, waaropde premie,kostenen
assurantiebelasting
door vezekeraar zijn ontuangen.
Indienmet verzekeraarpremiebetalingin termijnenis
overeengekomen,wordt de verzekeringweer van kracht
voor gebeurtenissendie plaatsvindenna de dag, waarop
alle onbetaaldgeblevenpremiesover de reedsverstreken
termijnen,inclusieÍkostenen assurantiebelasting,
door
verzekeraarzijn ontvangen.

Artikel5.2 Terugbetaling
van premie
Bij tussentijdsebeëindigingvan de verzekeringheeft

"'' HooÍdstuk
van
6 Herzienins
:;|fi'.
:::'""..f1[3:i"i.ijJï"#ifr'ffi:[:':Xffi,."ff
administratiekosten.

tafigVgn

Dit geldt niet bij opzeggingvan de verzekeringals gevolg
van opzet om verzekeraarte misleiden.

Artikel

Aftikel

S.3 Dectafatie

Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar
wordt venrezen op het polisblad.
is verplichtverzekeraarvoor
5.3.1 Verzekeringnemer
aanvangvan elk door oÍ namensverzekerdegeorganiseerd
evenementeen opgavete verstrekkenvan:
- de naam,de aard en de locatievan het evenement
- de periodewaarin het evenementzal plaatsvinden
- een specificatievan de verzekerdeonkosten.
5.3.2 De verzekeringnemerheeftde verplichtingop
verzoekvan verzekeraareen verklaringvan een
onaÍhankelijkedeskundigeover te leggenwaaruitde
juistheidvan de onder 5.3.1 bedoeldeopgaveblijkt.
5.3.3 De minimumpremiebedraagt€ 125,00per jaar.

Artiker
s.4Naverrekenins
Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar
wordt verwezen op het polisblad.
is verplichtverzekeraarjaarlijks
5.4.1 Verzekeringnemer
een opgavete verstrekkenvan:
- het aantalgeorganiseerdeevenementen;
- een speciÍicatievan de verzekerdeonkosten.
heeft de verplichtingop
5.4.2 De verzekeringnemer
verzoekvan verzekeraareen verklaringvan een
onaÍhankelijkedeskundigeover te leggenwaaruitde
juistheidvan de onder 5.4.1 bedoeldeopgaveblijkt.
5.4.3 Het polisbladvermeldtde voorschotpremie.De
deÍinitievepremiewordt berekendover het onder 5.4.1
bedoeldebedrag.

en/Of

Vqgfwaafden

6.1 Herziening

a. Indienverzekeraarzijn tarievenen/oÍ voorwaardenvoor
verzekeringenvan deze soort herziet,heeft hij het recht
deze verzekeringaan die nieuwetarievenen/oÍ
voorwaardenaan te passen.
Verzekeraarkondigtdeze aanpassingvooraÍ aan.
b. De gevolgenvan indexeringworden niet gezienals
herzieningvan tarievenen/oÍ voorwaarden.
Artikel

6.2 ReCht van Opzegging

a. Indiende aanpassingleidttot premieverhogingen/of
beperkingvan dekking,heeft verzekeringnemerhet
rechtde verzekeringschriftelilkop te zeggenbinnenéén
maand na mededelingvan de aanpassingdoor
verzekeraar.
Dit geldtniet indiende aanpassing:
- het gevolg is van een wettelijkeregelingoÍ bepaling
oÍ'

-

i"ïffi#:J:"-iffi:;|l1t[Y;:llff3lXï:fTerrorisme.

van dit opzeggingsrecht
b. Indienverzekeringnemer
gebruikmaakt,eindigtde verzekeringop de
aangekondigdedatum van aanpassing,maar niet eerder
dan 30 dagen na de datum van dagtekeningvan de
mededelingvan aanpassingdoor verzekeraar.
Artikel

6.3 VOOrtzetting

van de ver'ekering

geen gebruikgemaaktvan zijn
Heeftverzekeringnemer
recht,zoals in het voorgaandeartikelvermeld,dan wordt hij
geachtmet de aanpassingin te stemmen.In dat geval
wordt de verzekeringvoortgezetmet toepassingvan de
nieuwetarievenen/oÍ voorwaarden.

Van het

bedraast
50%vande
5.4.4Deminimumpremie
minimaal
€ 125,00.
voorschotpremie,
echter

HOOfdStUk 7 Wijziging
fiSiCO

premie
hogeriso"n
5.4.5Indien
dedeÍinitieve
1l^,,, bij
^,,te
.^
voorschotpremie,
dient verzekeringnemerhet verschil

Artikel 7.1 SpeciÍieke wijzigingen

betalen;indiende deÍinitievepremielager is dan de
voorschotpremie,is verzekeraargehoudenhet verschil
terug te betalentot het bedragvan de minimumpremie.
5.4.6 De in enig jaar verschuldigdedeÍinitievepremiegeldt
als voorschotpremievoor het daaropvolgendejaar.
5.4.7 Indienverzekeringnemerniet aan de onder 5.4.1
genoemdeverplichtingvoldoet,heeftverzekeraarhet recht
de deÍinitievepremievast te stellenop tenminste1251"van
de voorschotpremieover dat laar.lndienverzekerdebinnen
een jaar na aÍgiftevan dit aanhangselverzekeraaralsnog
de gevraagde gegevens over het betreffende
verstrekt,zal de deÍinitievepremie
verzekeringsjaar
gecorrigeerdworden.Voor deze correctiezullen
in rekeningwordengebracht.Opgaven
administratiekosten
van gegevensdie na één jaar na aÍgiftevan het
aanhangselwordenontvangen,worden niet meer verwerkt.

De verzekeringnemeris verplichtalle wijzigingenvan de in
de speciÍicatievermeldezaken,van het gebruikervan,
alsmede-indiendekkinguitsluitendvan krachtis op in de
polisgenoemdeadressen-elke adreswijziging,onmiddellijk
aan verzekeraarmee te delen. Indienten gevolgevan één
oÍ meer wijzigingenhet risicovoor verzekeraarverandert,
kunnenvanaf de datum van de wijzigingde premieen/oÍ
vooruvaarden
worden aangepast.
Indienpartijenniet tot overeenstemmingkunnenkomen
over voortzettingvan de desbetreffendeDekkingen/oÍ
Rubriek,eindigtdie Dekkingen/oÍ Rubriekéén maand na
de mededelinghiervandoor verzekeraar.

HooÍdstuk8 Eindevan de
verzekering

HooÍdstukI Aanvullende
polisbepalingen

Artikel8.í Opzeggingdoor
verzekeringnemer

Artikel 9.1 Persoonsgegevens

De vezekering eindigtdoor schriftelijkeopzeggingdoor
zoals hiernaomschreven.
verzekeringnemer
8.1.1 Tegenhet einde van de op het polisbladvermelde
met inachtnemingvan een opzegtermijn
contractstermijn,
van tvveemaanden.
de aanpassingvan de
8.1.2 Indienverzekeringnemer
verzekeringaan nieuwetarievenen/oÍ voonvaarden
overeenkomstigde regelinggenoemdonder hooÍdstuk
Herzieningvan tarievenen/oÍvoorwaardenweigert.
8.1.3 Binnentwee maandennadatverzekeraartegenover
een beroepop het niet nakomenvan de
verzekeringnemer
bij het aangaanvan de verzekeringheeft
mededelingsplicht
gedaan.De verzekeringeindigtdan op de datum die in de
opzeggingsbriefis genoemd.Indienin de opzeggingsbrieÍ
geen datum is genoemd,eindigtde verzekeringop de
datum van dagtekeningvan de opzeggingsbrieÍ

9.1.1 Verwerking persoonsgegevens bii aanvraag /
wijziging
Bij de aanvraagvan de verzekeringen bij wiizigingdaarvan
gevraagd.Deze worden door
worden persoonsgegevens
verzekeraarverwerktten behoevevan het aangaanen
ter
uitvoerenvan overeenkomstenen marketingactiviteiten,
voorkomingen bestrijdingvan fraudejegens Íinanciële
instellingen,voor statistischeanalyseen om te kunnen
voldoenaan wettelijkeverplichtingen.
9.1.2 Verwerking persoonsgegevens bii schade
Bij de meldingvan een gebeurtenisworden
gevraagd.Deze worden door
persoonsgegevens
verzekeraarveruerkt ten behoevevan het uitvoerenvan de
verzekeringsovereenkomst.

Artikel 8.2 Opzeggingdoor verzekeraar

9.1.3 Verstrekking persoonsgegevens aan derden
die zijn gevraagdbij de aanvraag
De persoonsgegevens
van de verzekering,bij wijzigingdaarvanen bij de melding
van een gebeurteniskunnendoor verzekeraarworden
verstrektaan derdendie betrokkenzijn bij de uitvoeringvan
zoals hulpverleners,experts
verzekeringsovereenkomsten,
en herstelbedrijven.

De verzekeringeindigtdoor schriftelijkeopzeggingdoor
verzekeraarzoals hiernaomschreven.

Artikel9.2 Toepasseliikrecht

8.2.1 Tegenhet einde van de op het polisbladvermelde
met inachtnemingvan een opzegtermijn
contractstermijn,
van twee maanden.

Op deze verzekeringis Nederlandsrechtvan toepassing.

8.2.2 Binnentwee maandennadatverzekeraartegenover
een beroepop het niet nakomenvan de
verzekeringnemer
bij het aangaanvan de verzekeringheeÍt
mededelingsplicht
gedaan.De verzekeringeindigtdan op de datum die in de
opzeggingsbrieÍis genoemd.Indienin de opzeggingsbrief
geen datum is genoemd,eindigtde verzekeringop de
datumvan dagtekeningvan de opzeggingsbriel.

Klachtendie betrekkinghebbenop deze verzekering
kunnenschriftelijkworden ingediendbij de directievan
verzekeraar.lndiende schriftelijkereactievan verzekeraar
niet tot een bevredigendresultaatleidt,kan de klacht
wordenvoorgelegdaan de StichtingKlachteninstituut
Verzekeringen,Postbus93560,2509 AN Den Haag.

8.2.3 Indienbij meldingen/oÍ behandelingvan een schade
(claim)aan verzekeraarbewusteen verkeerdevoorstelling
van zaken oÍ een onware opgave wordt gedaan door een
verzekerde.

Artikel 9.3 Klachten

Artikel9.4Geschillen
Alle geschillendie uit deze overeenkomstvoortvloeien,zijn
in eersteaanlegonderworpenaan de uitspraakvan de
bevoegderechterin Rotterdam.

ArtikelS.3Ontbinding

Hoofdstuk10 Terrorisme

De verzekeringeindigtdoor een buitengerechtelijke
die is gebaseerdop een tekortkoming
ontbindingsverklaring
in het nakomenvan verplichtingendie uit de verzekering
voortvloeien.

bii de
Artikel10.í Clausuleterrorismedekking
ngsmaatschappii
NederlandseHerverzekeri
N.V.(NHT)
voor Terrorismeschaden

Dit geldt alleen indiende tekortkominghet ontbindenvan
de verzekeringsovereenkomstrechtvaardigt.

10.1.1 Begripsomschriivingen
In deze clausuleen de daarop berustendebepalingen
wordt - voor zover niet andersblijkt- verstaanonder:

Als gerechtvaardigdegrondenvoor ontbindingdoor
verzekeraarworden in elk geval de hiernagenoemde
omstandighedenbeschouwd.
a. Geconstateerdeopzet tot misleidingvan verzekeraar
oÍ verzekerde.
door oÍ namensverzekeringnemer
b. Geen oÍ geen tijdigebetalingvan de eerstepremie.
c. Geen oÍ geen tijdigebetalingvan de vervolgpremie
ondanksaanmaningdoor verzekeraarna het verstrijken
van de premievervaldag.

10.1.1.1 Terrorisme
Gewelddadigehandelingenen/oÍ gedragingen- begaan
buitenhet kader van een van de zes in artikel64 lid 2 van
1993 genoemde
de Wet toezichtverzekeringsbedrilf
vormenvan molest- in de vorm van een aanslagoÍ een
reeksvan in tijd en oogmerkmet elkaarsamenhangende
aanslagenals gevolgwaarvanletselen/of aantastingvan
de gezondheid,al dan niet de dood tengevolgehebbend'
en/oÍ schadeaan zaken ontstaatdan wel anderszins

economischebelangenwordenaangetast,waarbij
aannemelijkis dat deze aanslagoÍ reeks- al dan niet in
enig organisatorischverband- is beraamden/oÍ uitgevoerd
met het oogmerkom bepaaldepolitiekeen/oÍ religieuze
en/of ideologischedoelente verwezenlijken.
10.1.1.2Kwaadwilligebesmetting
Het - buitenhet kadervan een van de zes in artikel64 lid 2
van de Wet toezichtverzekeringsbedrijf
1993 genoemde
vormenvan molest- (doen)verspreidenvan ziektekiemen
en/oÍ stoffendie als gevolgvan hun (in)directefysische,
biologische,radioactieveoÍ chemischeinwerkingletsel
en/oÍ aantastingvan de gezondheid,al dan niet de dood
tengevolgehebbend,bij mensenof dieren kunnen
veroorzakenen/oÍ schadeaan zaken kunnentoebrengen
dan wel anderszinseconomischebelangenkunnen
aantasten,waarbijaannemelijkis dat het (doen)
verspreiden- al dan niet in enig organisatorischverbandis beraamden/oÍ uitgevoerdmet het oogmerkom bepaalde
politiekeen/oÍ religieuzeenloÍ ideologischedoelente
verwezenlijken.
10.1.1.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswegeen/of door verzekerdenen/oÍ derden
getrofÍenmaatregelenom het onmiddellijkdreigendgevaar
van terrorismeen/oÍ kwaadwilligebesmettingaÍ te wenden
oÍ - indiendit gevaarzich heeftvenvezenlijkt- de gevolgen
daarvante beperken.
10.1.1.4 Nederlandse Herverzekeringsverzekeraarvoor
Terrorismeschaden N.V.(NHT)
Een door het Verbondvan Verzekeraarsin Nederland
waarbij
opgerichteherverzekeringsverzekeraar,
uit hooÍdevan
uitkeringsverplichtingen
verzekeringsovereenkomsten,
die voor in Nederland
toegelatenverzekeraarsdirectof indirectkunnen
voortvloeien
uit de verwezenlijking
van de in artikel1.1, 1.2
en 1.3 omschrevenrisico's,in herverzekeringkunnen
wordenondergebracht.
10.1.1.5 Verzekeringsovereenkomsten
voor zover zij
a. Overeenkomstenvan schadeverzekering
overeenkomstighet bepaaldein artikel1 lid 1 sub p van de
Wet toezichtverzekeringsbedrijÍ
1993 betrekkinghebben
op in Nederlandgelegenrisico's.
voor zover
b. Overeenkomstenvan levensverzekering
geslotenmet een verzekeringnemermet gewone
verblijÍplaatsin Nederland,of, indienverzekeringnemer
een
rechtspersoonis, met de in Nederlandgevestigdevestiging
van de rechtspersoonwaaropde verzekeringbetrekking
heeft.
c. Overeenkomstenvan natura-uitvaartverzekering
voor
gewoneverblijÍplaatsin Nederland,oÍ, indienzover
geslotenmet een verzekeringnemermet een
verzekeringnemer
een rechtspersoonis, met de in
Nederlandgevestigdevestigingvan de rechtspersoon
waaropde verzekeringbetrekkingheeft.
10.1.1.6 ln Nederland toegelaten verzekeraars
zoals bedoeldin
a. Schade-,levens-en zorgverzekeraars
1993,
artikel12 van de Wet toezichtverzekeringsbedrijÍ
en
b. Natura-uitvaartverzekeraars
zoals bedoeldin artikel7
van de Wet toezichtnatura-uitvaartverzekeringsbedrijÍ,
die
uit te
bevoegdzijn om in Nederlandhet verzekeringsbedrijÍ
oefenen.

10.1.2 Begrenzing van de dekking voor het
terrorismerisico
a. Indienen voor zover,met inachtnemingvan de in de
hiervoorvermeldebegrippen'Terrorisme','Kwaadwillige
gegeven
besmetting'
en'Preventievemaatregelen'
omschrijvingen,
en binnende grenzenvan de geldende
polisvoorwaarden,
dekkingbestaatvoor gevolgenvan een
gebeurtenisdie (directoÍ indirect)verbandhoudt met:
- terrorisme,kwaadwilligebesmettingoÍ preventieve
maatregelen,
- handelingenoÍ gedragingenter voorbereidingvan
terrorisme,kwaadwilligebesmettingoÍ preventieve
maatregelen,
hiernagezamenlijk
aan te duidenals'het
geldt dat de uitkeringsplicht
van de
terrorismerisico',
verzekeraarterzakevan iederebij haar ingediende
gebeurtenisop schadevergoedingenioÍ uitkering,is
beperkttot het bedragvan de uitkeringdie de verzekeraar
terzakevan die gebeurtenisontvangtonder de
herverzekeringvoor het terrorismerisicobij de NHT,in het
geval van een verzekeringmet vermogensopbouw
vermeerderdmet het bedragvan de uit hooÍdevan de
betrokkenverzekeringreeds gerealiseerde
wordt het
vermogensopbouw.
Bij levensverzekeringen
bedragvan de gerealiseerdevermogensopbouwgesteldop
1993 aan
de krachtensde Wet toezichtverzekeringsbedrijÍ
te houdenoremiereserveten aanzienvan de betrokken
verzekering.
voor de hiervoor
b. De NHT biedt herverzekeringsdekking
genoemdeaansprakentot maximaal1 miljardeuro per
kalenderjaar.Vorengenoemdbedrag kan van jaar tot jaar
wordenaangepasten geldt voor alle bij de NHT
aangeslotenverzekeraarstezamen.Van een eventuele
aanpassingzal mededelingwordengedaan in drie landelijk
verschijnendedagbladen.
c. In afwijkingvan het in de voorgaandeleden van dit
artikelbepaalde,geldt voor verzekeringendie betrekking
hebbenop:
- schadeaan onroerendezaken en/oÍ de inhouddaarvan:
- gevolgschadevan schadeaan onroerendezaken en/oÍ
de inhouddaarvan,dat per verzekeringnemerper
verzekerdelocatieper jaar maximaal75 miljoeneuro onder
deze overeenkomstzal worden uitgekeerd,voor alle
deelnemendeverzekeraarszoals bedoeldin artikel1
tezamen,ongeachthet aantalaÍgegevenpolissen.
Voor de toepassingvan dit artikellidwordt onder
verzekerdelocatieverstaan:alle op het risicoadres
verzekerdeobjecten,
aanwezigedoor verzekeringnemer
alsmedealle buitenhet risicoadresgelegendoor
verzekeringnemer
verzekerdeobjectenwaarvan het
gebruiken/oÍ de bestemmingin relatiestaat tot de
bedrijÍsactiviteiten
op het risicoadres.Als zodanigzullen in
iedergeval wordenaangemerktalle door verzekeringnemer
verzekerdeobjectendie op minderdan 50 meter aÍstand
van elkaargelegenzijn en waarvaner ten minsteeen op
het risicoadresis gelegen.
Voor de toepassingvan dit artikellidgeldt voor
rechtspersonenen vennootschappendie zijn verbondenin
een groep,zoals bedoeldin artikel2:24b van het Burgerliik
tezamenworden
Wetboek,dat alle groepsverzekeraars
ongeachtdoor
aangemerktals één verzekeringnemer,
welke tot de groep behorendegroepsverzekeraa(en)de
polis(sen)is (zijn)afgesloten.
10.1.3 Uitkeringsprotocol NHT
a. Op de herverzekeringvan de verzekeraarbij de NHT is
van toepassinghet Protocolafwikkelingclaims (hiernate
noemenhet Protocol).Op grond van de in dit protocol
vastgesteldebepalingenis de NHT onder meer gerechtigd

de uitkeringvan de schadevergoeding
of het verzekerde
bedraguit te stellentot het momentwaaropzij kan bepalen
oÍ en in hoeverrezij over voldoendeÍinanciêlemiddelen
beschiktom alle vorderingenwaarvoorzij als
herverzekeraardekkingbiedt,voor het geheelte voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoendeÍinanciëlemiddelen
blijktte beschikken,is zij gerechtigdovereenkomstig
bedoeldebepalingeneen gedeeltelijkeuitkeringaan de
verzekeraarte doen.
b. De NHT is, met in achtnemingvan het gesteldein
bepaling7 van het Protocolafwikkelingclaims,bevoegd
om te beslissenoÍ een gebeurtenisin verbandwaarmee
gebeurtenisop uitkeringwordt gedaan,als een gevolgvan
de verwezenlijkingvan het terrorismerisicomoet worden
aangemerkt.Een daartoestrekkenden overeenkomstig
voornoemdebepalinggenomenbesluitvan de NHT,is
bindendjegens verzekeraar,verzekeringnemer,
verzekerdenen tot uitkeringgerechtigden.
c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraarheeft
medegedeeldwelk bedrag,al dan niet bij wijze van
voorschot,terzakevan een vorderingtot uitkeringaan haar
zal wordenuitgekeerd,kan de verzekerdeoÍ de tot
uitkeringgerechtigdeop de in artikel10.2.1bedoelde
uitkeringterzaketegenoverde verzekeraargebeurtenis
maken.
d. De herverzekeringsdekking
bij de NHT is ingevolge
bepaling17 van het Protocolslechtsvan krachtvoor
aansprakenop schadevergoeding
en/oÍ uitkeringdie
wordengemeldbinnentwee jaar nadat de NHT van een
bepaaldegebeurtenisoÍ omstandigheidheeftvastgesteld
dat deze als een verwezenlijkingvan het terrorismerisicoin
de zin van deze clausulewordt beschouwd.
Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13juni 2003 bij de
Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag
gedeponeerd onder nummer 27178761, en op 12juni 2003
bij de RechtbankAmsterdam onder nummer 79/2003.
Hierna volgt een samenvatting van het Protocol. Op
verzoek zal de volledige tekst van het Protocol, inclusief
toelichting, kosteloos door verzekeraar worden
toegezonden.

Artikel10.2 SamenvattingProtocol
aÍwikkelingclaimsvan de NHT
10.2.1 Algemeen
De NederlandseHerverzekeringsverzekeraar
voor
(verderte noemenNHT) kent een
Terrorismeschaden
maximaaluit te keren bedrag per jaar. Deze
uitkeringscapaciteit,
waarvande hoogtevan jaar tot jaar
kan verschillen,is voor 2003 vastgesteldop 1 miljardEuro.
ln het 'Protocolafwikkelingclaims'van de NHT (hiernate
noemenhet Protocol)wordt bepaaldhoe deze maximum
uitkeringscapaciteit
voor de gevolgenvan terrorismewordt
verdeeldover de gedupeerden.Alleenaan de integrale
tekst van het Protocolkunnenrechtenwordenontleend.
10.2.2 Samenvatting procedure
Onder schadegevalwordt verstaaniedere'venvezenlijking
van het terrorismerisico'
waardoorrechtop uitkeringbij
gedupeerdenkan ontstaan.Wat onder terrorismewordt
verstaan,is te lezen in de clausuleTerrorismedekking.
Met
schadedoor terrorismewordt zowel daadwerkelijkeschade
aan personenen goederenbedoeld,als overig rechtop
uitkering,zoals bijvoorbeeldna overlijden.
Ter zake van het meldenvan een schadedoor terrorisme
geldt de volgendeprocedure:
- De schadedient zo spoedigmogelijkte wordengemeld
bij de eigen verzekeraar.

- De verzekeraarzorgt ervoordat alle binnenkomende
meldingenbij de NHT wordeningediend.
De NHT verzameltalle claims en bepaaltzo spoedig
mogelijkna de ontvangstoÍ er inderdaadsprake is van een
terroristischedaad zoals gedefinieerdin de clausule
Terrorismedekking.
10.2.3 Terrorisme van welk jaar?
Omdat de NHT per jaar een maximumbedragbeschikbaar
heeftvoor uitkeringenten gevolgevan terrorisme,is het
belangrijkdat wordt vastgesteldin welk jaar de
terroristischedaad heeft plaatsgevonden.
Als het zeker oÍ waarschijnlijkis dat de terroristischedaad
in jaar X heeft plaatsgevonden,dan wordt de terroristische
daad aan jaar X toegerekend.
Er kan sprakezijn van een reeks van terroristischedaden
jaren
die met elkaarsamenhangen,
maar in verschillende
zijn gepleegd.ln dat geval wordt de terroristisdledaad
toegerekendaan het jaar waarin de eerstedaad van de
reeks is gepleegd.Een reeks eindigtin ieder geval als er
meerdan 6 maandentussende dadenliggen.
Vaststelling uitkeringspercentage en vergoeding
Bij de NHT wordende bedragenvan alle bekendeen
verwachteclaims bij elkaaropgeteld.Op basis hiervanzal
de NHT een begrotingopstellenen bekendmaken oÍ het
maximaalbeschikbarebedragvoldoendeis om de claims
vollediguit te keren.Het kan zijn dat de NHT verwachtdat
de omvangvan het totaalaantalclaims hoger zal uitvallen
dan de maximumuitkeringscapaciteit.
In dat geval stelt de
NHT een (voorlopig)uitkeringspercentage
vast. Dit
percentageis gelijkvoor alle gedupeerden.De NHT kan
ook beslissenom alle claims meteente vergoeden.
NB: Betaling geschiedt door de eigen verzekeraar(s). De
verzekerdeof gedupeerde heeft zelf geen contact met de
NHT.
10.2.4 DeÍinitieve afwikkeling van claims
Er bestaanenkeletermijnenwaar de NHT zich aan zal
houden:
- Zo spoedigmogelijknadat is vastgestelddat het om een
terroristischedaad gaat, stelt de NHT de eerstebegroting
vast. Op basisvan deze begrotingwordt een eerste
uitkeringspercentage
vastgesteld.
- Daarnavolgt telkensuiterlijkna 6 maandeneen
volgendebegrotingmet eventueeleen nieuw
uitkeringspercentage.
- Uiterlijktwee jaar na de eerstebegrotingbepaaltde
NHT het deÍinitieveuitkeringspercentage.
Een nieuwebegrotingkan leidentot een hoger
uitkeringspercentage.
Dan zal nabetalingplaatsvindenvoor
alle op dat momentbekendeclaims.Als een nieuwe
begrotingleidttot een lager uitkeringspercentage,
dan
wordt van de gedaneuitkeringenechterniets
teruggevorderd.Het nieuwepercentagegeldt dan alleen
voor die claimsdie pas zijn aangemeldna het
bekendmakenvan het voorafgaandepercentage.

HooÍdstuk11 Nadere
omschrijvingen
Atoomkernreacties
a. Hieronderte verstaanatoomkernreacties,
onverschillig
hoe deze zijn ontstaan.
b. De uitsluitingter zake van atoomkernreacties
geldt niet

diezichbuiteneen
nucliden,
voorradioactieve
bevindenen gebruiktwordenof bestemd
kerninstallatie
zijnom gebruiktte wordenvoorindustriële,
medische,
landbouwkundige,
commerciële,
oÍ (niet
doeleinden
ondenrtriiskundige
wetenschappelijke,
mitser eendoorenige
militaire)
beveiligingsdoeleinden,
(voorzover
vereist)
vergunning
afgegeven
rijksoverheid
gebruik,opslagen het
vankrachtis voorvervaardiging,
stofÍen.
zichontdoenvan radioactieve
wordtverstaaneenkerninstallatie
Onder'kerninstallatie'
Kernongevallen
in de zinvande WetAansprakelijkheid
aan
(Staatsblad1979-2251,
alsmedeeen kerninstallatie
boordvaneenschip.
c. Voorzoverop grondvan enigewet of enigverdrageen
is, is het
derdevoorde geledenschadeaansprakelijk
onderb. vermeldenietvantoepassing.

Molest
a. gewapendconÍlict: elk gevalwaarinstatenoÍ andere
partijenelkaar,oÍ althansde eende ander,
georganiseerde
bestrijden.
gebruikmakendvanmilitairemachtsmiddelen,
conflictwordtmedeverstaanhet
Ondergewapend
vande
gewapend
optredenvaneenVredesmacht
Naties;
Verenigde
b. burgeroorlog:eenminoÍ meergeorganiseerde
gewelddadige
strijdtusseninwonersvan eenzelÍdestaat,
vandie staat
deelvande inwoners
waaóijeenbelangrijk
betrokkenis;
gewelddadig
verzetbinneneen
c. opstand:georganiseerd
gezag;
staat,gerichttegenhetopenbaar
d. binnenlandseonlusten:minoÍ meergeorganiseerde
plaatsenzich
gewelddadige
op verschillende
handelingen,
voordoenbinneneenstaat;
plaatselijke
e. oproer:eenminoÍ meergeorganiseerde
gerichttegenhetopenbaar
gewelddadige
beweging,
gezag;
gewelddadige
Í. muiterij:eenminoÍ meergeorganiseerde
macht,gericht
vanledenvanenigegewapende
beweging
zij gesteldzijn.
tegenhetgezagwaaronder
Noot:
vande
vormteenonderdeel
Dezenadereomschrijving
op 2
tekst,die doorhetVerbondvan Verzekeraars
1981ter griffievande
november
is
te's-Gravenhage
Arrondissementsrechtbank
gedeponeerd.

