VOORWAARDEN
WERKNEMERSSCHADEVERZEKERING SWVPLUS
SCHREUDER VERZEKERT SV 2017
Grondslag
Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag
de door verzekeringnemer en / of verzekerde tot het
aangaan van de verzekering verstrekte inlichtingen en
verklaringen - in welke vorm dan ook - en worden geacht
daarmee
één
geheel
te
vormen.
Deze
verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste
van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW.

1

Definities

1.1

Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en met
wie verzekeraar de verzekering is aangegaan.
Werkgever
Verzekeringnemer en andere mede als werkgever in de
polis opgenomen vennootschappen, natuurlijke personen
of rechtspersonen.
Verzekerden
Degenen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van
werkgever:
a Werknemers;
b Uitzendkrachten, oproepkrachten, vakantiekrachten,
stagiaires en gedetacheerden;
c Vrijwilligers, die niet bij wijze van beroep enig
onverplicht en onbetaald werk verrichten op grond van
een vrijwilligersovereenkomst;
d De directeuren en/of grootaandeelhouders;
De in- en opzittende van de door werkgever aan de onder
artikel 1.3.1 genoemde verzekerden ter beschikking
gesteld motorrijtuigen;
De deelnemers van de door of namens werkgever
georganiseerde personeels- en/of relatieactiviteiten.
Gebeurtenis:
Ongeval waardoor personenschade ontstaat
Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende,
gewelddadige inwerking op het lichaam van een
verzekerde waardoor een medisch vast te stellen
personenschade is ontstaan.
Andere oorzaken van personenschade
Een onvoorziene, ongewilde, van buiten komende
inwerking op het lichaam van een verzekerde waardoor
een medisch vast te stellen personenschade is ontstaan.
Complicaties of verergering
Een complicatie of verergering in de toestand van een
verzekerde, optredende als rechtstreeks gevolg van eerste
hulpverlening of van de noodzakelijk geworden medische
behandeling in verband met een gebeurtenis als vermeld
onder artikel 1.4.1 of 1.4.2.
Ongeval waardoor zaakschade ontstaat
Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende
gewelddadige inwerking op zaken waardoor zaakschade
is ontstaan aan roerende zaken die behoren tot de
particuliere huishouding van een verzekerde.
Gebeurtenissen die met elkaar verband houden of
voortvloeien uit een en dezelfde oorzaak worden als één
gebeurtenis beschouwd. Meerdere gebeurtenissen in een
reeks worden geacht te hebben plaatsgevonden op het
moment van de eerste gebeurtenis.
Schade

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6

1.7
1.8

Personenschade en/of zaakschade als gevolg van een
gebeurtenis.
Personenschade
Blijvend letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan
niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de
op geld waardeerbare gevolgen daarvan. De aard en de
plaats van het lichamelijke letsel moet objectief
geneeskundig zijn vast te stellen.
Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verlies van verzekerde
zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van
verzekerde zaken en het zich daarop of daarin bevinden
van vreemde stoffen, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt niet
verstaan beschadiging, vernietiging of verlies van
gegevens op informatiedragers.
Verzekeraars
De verzekeraars zijn de in de polis genoemde
risicodrager(s), ieder voor het door hen geaccepteerde
aandeel.
Makelaar
Schreuder Verzekert
Contractduur
De periode vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van
de verzekering welke vermeld staan op de polis.

2

Omvang van de dekking

2.1

Verzekerd is de schade die verzekerde, of, bij diens
overlijden, uitkeringsgerechtigde lijdt als gevolg van een
gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in de uitoefening
van de werkzaamheden ten behoeve van werkgever, of:
- tijdens door of namens werkgever georganiseerde
personeels- en/of relatieactiviteiten, of
- tijdens de normale reis tussen woning en werkplek
(woon–werkverkeer), of
- tijdens privégebruik van de door werkgever aan een
werknemer ter beschikking gesteld motorrijtuig.
Voorwaarde voor dekking is dat de schade het gevolg is
van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden tijdens de
contractduur en de aanspraak wordt ingesteld tijdens de
contractduur.
Indien verzekeraar van haar recht gebruik maakt de
verzekering te beëindigen, heeft verzekeringnemer de
mogelijkheid om gedurende een periode van zes maanden
vanaf de datum van beëindiging omstandigheden of
aanspraken te melden die voortvloeien uit een gebeurtenis
die heeft plaatsgevonden tijdens de contractduur.
Bepalend voor de vaststelling van de dekkingsomvang en
de verzekerde bedragen is het moment van de gebeurtenis.

2.2.1

2.2.2

2.3

3

Schade en kosten

3.1

De verzekeraar vergoedt de schade tot ten hoogste de in
deze polis genoemde maximaal verzekerde bedragen per
persoon en per gebeurtenis. Geen schade wordt vergoed
indien de schade het in de polis als franchise vermelde
bedrag niet overschrijdt.
De verzekeraar vergoedt de bereddingskosten en de
expertisekosten zonder rekening te houden met de
verzekerde bedragen.
De verzekeraar vergoedt de redelijke repatriëringskosten

3.2

3.3
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samenhangend met gebeurtenissen als vermeld onder
artikel 1.4.1 t/m 1.4.3 tijdens een verblijf buiten
Nederland zonder rekening te houden met de verzekerde
bedragen.

4

5.7

5.8

Rechtsgebied
Deze verzekering is van toepassing op gebeurtenissen die
waar ook ter wereld plaatsvinden.

5

Uitsluitingen

5.1
5.1.1

Opzet of misdrijf:
De verzekering verleent geen dekking indien de schade is
veroorzaakt door opzet, dan wel grove of bewuste
roekeloosheid van de verzekerde zelf of bij een uitkering
belanghebbende;
De verzekering verleent geen dekking indien de schade
voortvloeit uit het door verzekerde zelf of een bij een
uitkering belanghebbende opzettelijk plegen van of
deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.
Verzekeraar zal op de in artikel 5.1.1 en 5.1.2 genoemde
uitsluitingen geen beroep doen tegenover de verzekerde of
begunstigde die aannemelijk maakt dat het
schadeveroorzakend handelen redelijkerwijs noodzakelijk was of geschiedde bij rechtmatige zelfverdediging,
poging tot redding van mens, dier, of zaken of tot
afwending van dreigend gevaar.
De verzekering verleent geen dekking indien de schade is
ontstaan terwijl de verzekerde zelf als feitelijk bestuurder
van een vervoermiddel niet over de overeenkomstig de
Nederlandse wetgeving geldende bevoegdheid tot het
besturen daarvan beschikt.
De verzekering verleent geen dekking voor schade indien
aannemelijk is dat het gebruik van alcohol of enige andere
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke stof door de
verzekerde zelf als bestuurder van een vervoermiddel
verband houdt met het ontstaan van de schade.
De verzekering verleent geen dekking indien de schade is
ontstaan tijdens deelname door verzekerde zelf als
bestuurder van een vervoermiddel aan snelheidswedstrijden en - ritten, met uitzondering van betrouwbaarheids-, puzzel-, oriëntatie-, regelmatigheids- en behendigheidsritten, waarbij het snelheidselement niet bepalend
is en die uitsluitend binnen Nederland worden gehouden
en waarvan de duur niet langer is dan 24 uur.
De verzekering verleent geen dekking in geval van schade
veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij (molest). Deze uitsluiting geldt niet voor
gebeurtenissen ontstaan binnen veertien dagen na
uitbreken van het molest in landen en/of gebieden
waarvoor ten tijde van de aanvang van de reis geen
negatief reisadvies van kracht was vanwege het ministerie
van Buitenlandse Zaken.
De verzekering verleent geen dekking indien de schade is
veroorzaakt door of samenhangt met atoomkernreacties,
ongeacht hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet
voor gebeurtenissen veroorzaakt door radioactieve
nucliden, die zich in overeenstemming met hun
bestemming buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er voor één van deze zaken door een
bevoegde overheid afgegeven vergunning (voor zover
vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

5.1.2

5.1.3

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

De verzekering biedt geen dekking indien de schade is
veroorzaakt door een zogenaamde Burn-out of daarmee
gelijkgestelde ziekte of gebrek en de gevolgen daarvan.
De verzekering verleent geen dekking voor schade die is
veroorzaakt door, voorvloeiende uit of verband houdend
met asbest of asbesthoudende zaken.
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Samenloopregeling

6.1

Indien dezelfde schade door meer dan één verzekering
wordt gedekt, kan de verzekerde met inachtneming van
artikel 7:960BW elke verzekeraar aanspreken. De
verzekeraar is daarbij bevoegd de nakoming van zijn
verplichting tot schadevergoeding op te schorten totdat de
verzekerde de andere verzekeringen heeft genoemd.
Voor de toepassing van lid 1 wordt met schade die door
een verzekering wordt gedekt gelijk gesteld schade die
door de verzekeraar onverplicht wordt vergoed.
De verzekeraars hebben onderling verhaal met het doel dat
ieder zijn deel draagt, naar evenredigheid van de
bedragen, waarvoor een ieder afzonderlijk kan worden
aangesproken. Verzekeraars hebben op voet van
gelijkheid onderling verhaal voor hun redelijke kosten tot
het vaststellen van de schade, alsmede voor hun redelijke
kosten van verweer in en buiten rechte. De verzekerde is
ten aanzien van de verzekeraars afzonderlijk verplicht zich
te onthouden van elke gedraging die ten kosten van de
verzekeraars afbreuk doet aan hun onderlinge verhaal.
De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn
niet verder aansprakelijk dan voor hun evenredig deel van
hetgeen in totaal ten laste van die verzekering komt.
De samenloopregeling is in ieder geval niet van
toepassing op andere verzekeringen die door verzekerde
of verzekeringnemer zijn afgesloten.
Voor zover er samenloop zou kunnen zijn met de AVB
en de WAM, dan is dat met de AVB van de werkgever
niet mogelijk, terwijl de verhaalsmogelijkheid op een
WAM verzekeraar van een derde wel mogelijk blijft.

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

Verplichtingen in geval van schade

7.1.1

De verzekerden en/of begunstigden zijn verplicht:
a. aan verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is schriftelijk melding te doen van een gebeurtenis
waarvan zij op de hoogte zijn of behoren te zijn;
b. aan verzekeraar binnen een redelijke termijn alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor
verzekeraar van belang zijn om de uitkeringsplicht te
beoordelen;
c. volledige medewerking te verlenen aan verzekeraar bij
het regelen van de schade en zich te onthouden van
gedragingen waaruit een verplichting tot vergoeding
van schade kan worden afgeleid;
d. van een gebeurtenis, waarbij de verzekerde het
slachtoffer is van een misdrijf, aangifte te doen bij
politie.
Indien de verzekerde en/of de begunstigde een of meer van
de in artikel 7.1.1 genoemde verplichtingen niet of niet
volledig nakomt, dan kan er geen recht aan de verzekering
worden ontleend, tenzij de verzekerde en/of de
begunstigde bewijst dat door het niet nakomen van de
verplichtingen de belangen van verzekeraar niet zijn
geschaad.
Verzekerde is verplicht zich voldoende in te spannen om
een bijdrage te leveren aan diens herstelproces. Indien
verzekerde dit nalaat waar het wel in redelijkheid van hem
kon worden verwacht dan zal de uitkering onder deze
verzekering in evenredigheid met dit nalaten worden
verminderd.

7.1.2

7.1.3
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7.1.4

7.1.5

7.1.6

Verzekerde en/of begunstigde zal (tijdig) aanspraak
maken op alle beschikbare (sociale) voorzieningen. Indien
verzekerde en/of begunstigde dit nalaat dan wordt de
uitkering onder deze verzekering verminderd met het
bedrag waarop verzekerde en/of begunstigde volgens een
dergelijke voorziening aanspraak had kunnen maken.
Verzekerde en/of begunstigde zal (tijdig) aanspraak
maken op eventueel geldend te maken andere (sociale)
verzekeringen alsmede medewerking verlenen aan het
uitoefenen van verhaalsrecht door verzekeraar.
Indien de verzekerde en/of begunstigde in geval van een
gebeurtenis opzettelijk een verkeerde voorstelling van
zaken geeft met het doel de verzekeraar te misleiden, heeft
dit tot gevolg dat hij ter zake van de betreffende schade
ieder recht op schadevergoeding onder deze verzekering
verliest.

7.2

Schaderegeling

7.2.1

Verzekeraar is verplicht de belangen van de verzekerde
naar billijkheid mee te laten wegen. In geval van
personenschade conformeert verzekeraar zich bij de
schaderegeling aan de Gedragscode Behandeling
Letselschade GBL2012 (of vervangende regeling van
latere datum).
Overlijden, invaliditeit alsmede letsel en/of aantasting van
de gezondheid worden vastgesteld door een in Nederland
bevoegde arts die als zodanig is ingeschreven in het
zogenaamde BIG-register.
De mate van invaliditeit wordt vastgesteld volgens
objectieve maatstaven en wel zoveel mogelijk
overeenkomstig de laatste uitgave van de “Guides to the
Evaluation of Permanent Impairment” van the American
Medical Association (A.M.A.) en de richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de
Nederlandse Orthopedische Vereniging.
Verzekeraar zal het recht op uitkering onder deze
verzekering niet verminderen met een beroep op eigen
schuld van een verzekerde (Artikel 6:101 BW).
Verzekeraar heeft het recht de schade rechtstreeks aan de
verzekerde of begunstigde te betalen. Als verzekeraar van
deze bevoegdheid gebruik maakt, dan zijn deze door
betaling aan de verzekerde tegenover de verzekeringnemer gekweten van haar verplichtingen uit de polis.
Verzekerde heeft in dat geval de verplichting om het van
toepassing zijnde eigen risico bij te dragen.
Tot betaling aan de verzekerde behoeft verzekeraar slechts
over te gaan na bewijs of garantie dat de betaling aan de
benadeelde(n) wordt of is uitgekeerd.
Indien verzekeraar van oordeel is dat zij uit hoofde van
deze polis met betrekking tot de aanspraak of
omstandigheid geen enkele verplichting (meer) hebben,
zullen zij daarover schriftelijk mededeling doen aan de
rechthebbende.

7.2.2

7.2.3

7.2.4.

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.3

Voorschotregeling

7.3.1

Wanneer verzekeraar in kennis is gesteld van een gedekte
gebeurtenis zal zij bewerkstelligen dat er ten spoedigste
een niet terugvorderbare uitkering zal worden verstrekt
aan de schadelijdende verzekerde of aan de begunstigde in
geval van overlijden van de verzekerde.
Voorschotuitkering
a Indien als gevolg van een gebeurtenis verzekerde
overlijdt, volgt er direct een voorschotuitkering ter
hoogte van 10 % van het verzekerde bedrag zoals
genoemd op het polisblad met een maximum van €
100.000,00.
b Indien als gevolg van een gebeurtenis verzekerde

7.3.2

personenschade lijdt en geheel of gedeeltelijk invalide
wordt, volgt zo snel mogelijk na vaststelling van de
mate van invaliditeit een voorschotuitkering ter hoogte
van 20 % van het verzekerde bedrag zoals genoemd op
het polisblad naar rato van de vastgestelde percentage
invaliditeit met een maximum van
€ 200.000,00

7.4

Verhaalsrecht
Verzekeraar doet afstand van regres op de
verzekeringnemer en de verzekerden onder deze polis met
uitzondering van het regres op de verzekeringnemer of de
verzekerden die de schade opzettelijk heeft/hebben
veroorzaakt of die een met de schade verband houdend
misdrijf heeft/hebben gepleegd.

8.1

Vaststelling van premie en voorschot

8.1.1

De premie is gebaseerd op variabele gegevens en wordt met
uitzondering van de eerste verzekeringstermijn als
voorschotpremie in rekening gebracht.
De definitieve premie wordt vastgesteld aan de hand van
het door verzekeringnemer jaarlijks in te vullen
aanpassingsformulier.
Het onder 8.1.2 genoemde aanpassingsformulier wordt elk
jaar aan verzekeringnemer door de makelaar toegezonden
ter inventarisatie van de ondernemingsgegevens per 1
januari van elk verzekeringsjaar.
Ingeval de verzekeringnemer in gebreke blijft het
aanpassingsformulier binnen twee maanden na ontvangst
ingevuld te retourneren, heeft verzekeraar het recht de
definitieve premie vast te stellen door de voorschotpremie
te verhogen met 50 %. Een en ander ontslaat de
verzekeringnemer niet van de verplichting de gevraagde
inlichtingen alsnog te verstrekken.
Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de definitieve
premie, conform de procedure van 8.1.2, wordt het saldo
ten opzichte van de voorschotpremie door de verzekeraar
verrekend.
De definitieve premie van een verzekeringsjaar zal gelden
als basis voor de voorschotpremie van het daaropvolgende
verzekeringsjaar.
Voor tussentijdse wijzigingen in de dekking kan gedurende
het verzekeringsjaar aanvullend premie in rekening worden
gebracht.

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.2

Premiebetaling

8.2.1

De verzekeringnemer is verplicht alle premienota’s
betreffende de aanvangspremie, de vervolgpremie, de
premie in verband met tussentijdse wijzigingen alsmede de
kosten en de assurantiebelasting te voldoen binnen 30
dagen nadat deze verschuldigd zijn.
Indien de verzekeringnemer de in artikel in artikel 8.2.1.
genoemde premie, de kosten en/of de assurantiebelasting,
niet uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn
geworden, betaalt of weigert te betalen, wordt, zonder dat
een ingebrekestelling is vereist, de dekking opgeschort per
premievervaldatum.
Gedurende de periode dat de dekking is opgeschort bestaat
geen dekking voor gebeurtenissen die gedurende die
periode plaatsvinden. De betalingsverplichting blijft
onverminderd van kracht.
Na een periode van opschorting zal de dekking voor de
resterende contractduur volledig in kracht zijn hersteld voor
gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf 24 uren na het
moment waarop het verschuldigde bedrag is ontvangen.

8.2.2

8.2.3

8.2.4
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Tussentijdse wijzigingen van de verzekering zijn eerst van
kracht na overeenstemming tussen de contractpartijen,
tenzij de wijziging voortvloeit uit de overige voorwaarden
van de polis.

10.2.4 De verzekering eindigt tussentijds direct en automatisch in
de volgende gevallen:
- faillissement van verzekeringnemer;
- onder curatelestelling van verzekeringnemer.
10.2.5 De verzekering eindigt tussentijds door schriftelijke
opzegging door verzekeringnemer conform de enblocregeling van artikel 9.3.
10.2.6 De verzekering eindigt tussentijds door schriftelijke
opzegging door verzekeringnemer in het geval alle binnen
de verzekerde hoedanigheid van de polis vermelde
activiteiten door verzekerden zijn gestaakt.
10.2.7 In geval van tussentijdse beëindiging van de verzekering
vindt pro rata premierestitutie plaats. Geen
premierestitutie vindt plaats in het geval van opzegging
door verzekeraars wegens opzet als bedoeld in artikel
10.2.2 of in verband met wanbetaling als bedoeld in artikel
10.2.3.

9.3

En-blocregeling

11

9.3.1

In afwijking van artikel 9.2 heeft verzekeraar het recht de
premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen
verzekeringen eenzijdig en-bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot die groep van artikel 9.3.1,
dan is de verzekeraar gerechtigd de premie en/of
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig aan te
passen op een door verzekeraar te bepalen datum met
inachtneming van een minimum termijn van 30 dagen.
De verzekeringnemer ontvangt bericht van de wijziging en
wordt geacht hiermede te hebben ingestemd, tenzij hij
schriftelijk het tegendeel heeft bericht binnen de termijn die
in de mededeling staat genoemd. In dit laatste geval eindigt
de verzekering op de datum die verzekeraar in deze
mededeling noemt.
De verzekeringnemer kan de verzekering echter niet
opzeggen indien:
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden
voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; of
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt.

9.1

Wijziging van het risico

9.1.1

De verzekeringnemer is verplicht melding te maken van
wijzigingen van het risico aan de makelaar.
Wijzigingen van het risico binnen de verzekerde
hoedanigheid en binnen de overige voorwaarden van de
polis zijn automatisch verzekerd. Overige wijzigingen van
het risico zijn eerst verzekerd na akkoord van of namens
verzekeraar.

9.1.2

9.2

9.3.2

9.3.3

9.3.4
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Wijziging van de verzekering

Klachtenbehandeling
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de
bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze
verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie
van de makelaar:
Schreuder Verzekert
Fascinatio Boulevard 276
3065 WB Rotterdam.
Indien het oordeel van makelaar en/of verzekeraar voor
verzekeringnemer of verzekerde niet bevredigend is, kan
men zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Het KiFiD beslist over de ontvankelijkheid en de wijze
van afhandeling van de klacht. Indien verzekeringnemer
of verzekerde geen gebruik wil of kan maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden kan men het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.
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Geschillen
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit deze overeenkomst en de uitvoering
daarvan mochten voortvloeien, worden ter beslechting
voorgelegd aan de bevoegde sector van de Rechtbank te
Rotterdam, die in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd is
over dergelijke geschillen te oordelen.

Duur en Einde van de verzekering

10.1
Einde van de verzekering
10.1.1 De verzekering geschiedt voor de op het polisblad
vermelde contractduur.
10.1.2 De verzekering zal geacht worden per de contractvervaldatum ‘stilzwijgend’ te zijn verlengd voor de in de
polis genoemde periode, tenzij de verzekering tenminste
twee maanden voor die datum door één van de partijen
schriftelijk is opgezegd.
10.2
Tussentijdse beëindiging
10.2.1 Na melding van een aanspraak of van een omstandigheid
hebben beide partijen het recht de verzekering tussentijds
te beëindigen. Partijen kunnen van dit recht gebruik
maken tot de dag twee maanden na het moment dat door
verzekeraars een schade betaald dan wel definitief
afgewezen is. De verzekering eindigt alsdan met ingang
van de datum die in de opzeggingsbrief wordt vermeld. Er
geldt een opzegtermijn van een maand.
10.2.2 In het geval door een verzekerde opzettelijk een verkeerde
voorstelling van zaken is gegeven met het doel de
verzekeraars te misleiden, hebben de verzekeraars het
recht de verzekering met onmiddellijke ingang door
schriftelijke opzegging tussentijds te beëindigen.
10.2.3 De verzekering eindigt automatisch per eerstkomende
contractvervaldatum na schorsing van de verzekering in
verband met wanbetaling conform artikel 8.2.2.

13

Mededelingen

13.1

Alle mededelingen van
verzekeraar aan de
verzekeringnemer of aan de verzekerden geschieden
rechtsgeldig via de makelaar en worden beschouwd als te
zijn gedaan aan de verzekeringnemer.
Mededelingen aan de verzekeringnemer of aan de
verzekerden geschieden rechtsgeldig aan het laatste aan de
makelaar opgegeven adres.
Alle mededelingen van de verzekeringnemer of van de
verzekerden aan verzekeraar geschieden rechtsgeldig aan
de makelaar en worden beschouwd als te zijn gedaan aan
verzekeraar.

13.2

13.3

14

Persoonsgegevens
De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door
makelaar en/of verzekeraar gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.
-0-0-0-0-0-0-
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