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Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking

Polisvoorwaarden PP 3315-02

DEKKING MOTORRIJTUIG WA
PERSONENAUTO

Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de
polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP).
Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de
polisvoorwaarden ZPP gelden deze polisvoorwaarden.
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Wegwijzer

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade die is veroorzaakt door of met het motorrijtuig, indien
sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de
gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. Het in de polis omschreven voertuig wordt gewoonlijk in
Nederland gestald.
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Deze Dekking geldt per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en
materiële schade, elk afzonderlijk tot maximaal de verzekerde
som daarvoor.
Voor een gedekte gebeurtenis die plaatsvindt binnen het
dekkingsgebied maar buiten Nederland en waarvoor krachtens
een met de WAM overeenkomende wet de maximale dekking tot
een hoger bedrag is voorgeschreven dan de desbetreffende
verzekerde som, geldt dat hogere bedrag als maximale dekking.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Niet gedekt is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
verzekerde voor:
e. schade veroorzaakt met of door lading bij laden / lossen van
het motorrijtuig;
f. schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig;
g. schade aan zaken die toebehoren aan verzekeringnemer en/of
de bezitter, houder of bestuurder van het motorrijtuig alsmede
schade aan zaken die genoemde personen onder zich hadden
of die met het motorrijtuig werden vervoerd, met uitzondering
van de persoonlijke bagage van passagiers.

Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekerde
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.
a. Verzekeringnemer.
b. Bezitter, houder en bestuurder van het motorrijtuig.
c. Personen die met het motorrijtuig worden vervoerd.
d. Werkgever van een verzekerde persoon voorzover deze als
werkgever aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn
werknemers.

2.1.1 Schade
Onder schade wordt verstaan:
a. Lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid van een
persoon, beide al dan niet de dood tot gevolg hebbend, en
schade die daaruit voortvloeit.
b. Materiële schade aan zaken en schade die daaruit voortvloeit.

1.1.2 Motorrijtuig
a. Het in de polis omschreven voertuig, inclusief de daarbij
behorende onderdelen en accessoires die aan, op of in dit
voertuig aanwezig zijn.
b. Het vervangende voertuig, dat aan een ander dan
verzekeringnemer toebehoort en gelijkwaardig is aan het in de
polis omschreven voertuig, gedurende de tijd waarin het in de
polis omschreven voertuig voor reparatie en/of onderhoud
tijdelijk buiten gebruik is.
c. De aanhangwagen die aan een van de hiervóór bedoelde
voertuigen is gekoppeld of na koppeling daarvan is
losgemaakt of losgeraakt, zolang de aanhangwagen nog niet
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
d. Lading die zich aan, op of in een van de hiervóór bedoelde
voertuigen of aanhangwagen bevindt, dan wel daar vanaf /
daaruit valt of is gevallen.

2.1.2 WAM
a. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de polis mocht zijn
bepaald, wordt voor het motorrijtuig, met uitzondering van het
vervangende voertuig, deze verzekering geacht te voldoen
aan de eisen die worden gesteld door of krachtens de WAM of
een met de WAM overeenkomende wet in landen die tot het
dekkingsgebied behoren.
b. Schade die is veroorzaakt door of met het vervangende
voertuig is alleen gedekt indien de bezitter en/of houder van
dit voertuig de uit hoofde van de WAM op hem rustende
verzekeringsplicht niet is nagekomen en verzekerde voor de
schade aansprakelijk is.

1.1.3 WAM
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
1.1.4 Beredding
Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of verzekerde
binnen redelijke grenzen zijn genomen bij een ophanden zijnde of
reeds ontstane schade door een gedekte gebeurtenis om die
schade te voorkomen en/of te verminderen.

2.1.3 Dekkingsgebied
Het grondgebied waarop de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte van toepassing is, alsmede
landen die niet tot dat gebied behoren maar waarvoor dekking
bestaat volgens het door verzekeraar afgegeven Internationaal
Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart).

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van
de dekking.
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De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale
schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde sommen
uitkomt.
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Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken
die bij de beredding zijn ingezet.

Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde
sommen.

De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk Uitsluitingen
van de polisvoorwaarden ZPP.

2.2.2 Verweer
a. Verweer dat onder leiding van verzekeraar wordt gevoerd, ook
in een eventueel door een benadeelde tegen een verzekerde
(rechts)persoon of verzekeraar aanhangig gemaakt proces,
alsmede de daaruit voortvloeiende proceskosten tot betaling
waarvan verzekerde of verzekeraar mocht worden
veroordeeld.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking motorrijtuig WA
personenauto
3.2.1 Vordering overheid
Schade gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een burgerlijke
of militaire overheid was gevorderd.

b. Rechtsbijstand die op verlangen van verzekeraar wordt
verleend in een tegen een verzekerde (rechts)persoon
aanhangig gemaakt strafgeding.

3.2.2 Wedstrijden
a. Schade tijdens deelname aan regelmatigheids- en
behendigheidswedstrijden en -ritten waarvoor de overheid
verlof heeft verleend.
b. Schade tijdens deelname aan snelheidswedstrijden en -ritten,
ongeacht of de overheid daarvoor verlof heeft verleend.

2.2.3 Wettelijke rente
Verschuldigde wettelijke rente over de verschuldigde
schadevergoeding.
2.2.4 Borgsom
Verstrekking van een borgsom in verband met een gedekte
gebeurtenis door verzekeraar om opheffing van
vrijheidsbeperking van een verzekerde (rechts)persoon of van op
het motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen indien een overheid
dit verlangt ter waarborging van rechten van een benadeelde.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon
die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden /
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.
3.2.3 Vervoer tegen betaling / les / verhuur
Schade terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor de hierna
genoemde doeleinden en dekking van deze doeleinden niet uit de
polis blijkt.
a. Vervoer van personen en/of zaken tegen betaling (waaronder
niet wordt verstaan privé-vervoer tegen een tegemoetkoming
in de kosten).
b. Les.
c. Verhuur (waaronder begrepen leasing).

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal € 50.000,- voor
alle verzekerden samen.
Verzekerde is verplicht verzekeraar te machtigen over de
borgsom te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle
medewerking te verlenen om terugbetaling te bewerkstelligen.
2.2.5 Eigen voertuig
Schade die door schuld van de bestuurder met het motorrijtuig
wordt toegebracht aan een ander gemotoriseerd voertuig of aan
een niet aan het motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen, beide
waarvan verzekeringnemer bezitter of houder is.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon
die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden /
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.

Deze dekking geldt alleen voor schade aan het andere voertuig of
de aanhangwagen die niet op een andere verzekering is gedekt.
Deze dekking geldt niet:
a. voor gevolgschade;
b. voor waardevermindering;
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal € 50.000,-.
2.2.6 Vervoer gewonden
Schade aan het interieur van het motorrijtuig door vervoer van
gewonden.

3.2.4 Rijbevoegdheid
Schade terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig:
a. niet de overeenkomstig de Nederlandse wetgeving geldende
wettelijke bevoegdheid tot het besturen daarvan bezit en/of
b. niet heeft voldaan aan de overige eisen voor rijbevoegdheid,
zoals het in bezit hebben van een chauffeursdiploma en/of
voor het feitelijk verrichte vervoer verplichte aanvullende
certificaten.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon
die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden /
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde
sommen.

3.2.5 Ongemachtigde bestuurder
Schade veroorzaakt door een niet door verzekeringnemer
gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig.

Artikel 2.3 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake
is van schade die verband houdt met het terrorismerisico
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in
Hoofdstuk Terrorisme.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon
die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden /
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.
3.2.6 Opzet
Schade in verband met opzettelijk en tegen een persoon of zaak
gericht wederrechtelijk handelen of nalaten door:
a. een verzekerde persoon;
b. een of meer personen die behoren tot een groep personen
waartoe ook een verzekerde persoon behoort, ook ingeval die
verzekerde persoon niet zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.
Aan het opzettelijke karakter van handelen of nalaten door
genoemde personen doet niet af of zij zodanig onder invloed van
alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende of
soortgelijke stof verkeren, dat zij niet in staat zijn hun wil te
bepalen.
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Hoofdstuk 4 Schade

van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen
betalingsverplichtingen

De informatie over de verplichtingen bij schade is vermeld in
Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden ZPP.

De informatie over sancties bij het niet nakomen van
betalingsverplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 4.2 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij
schade
De informatie over sancties bij het niet nakomen van
verplichtingen bij schade is vermeld in Hoofdstuk Schade van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie
De informatie over terugbetaling van premie is vermeld in
Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.4 Premievaststelling

Artikel 4.3 Andere verzekering / voorziening / regeling

5.4.1 Premie per verzekeringstermijn

De informatie over het bestaan van een andere verzekering /
voorziening / regeling is vermeld in Hoofdstuk Schade van de
polisvoorwaarden ZPP.

5.4.1.1 Premievaststelling
Verzekeraar stelt vóór iedere nieuwe verzekeringstermijn de per
verzekeringsjaar verschuldigde premie opnieuw vast.

Artikel 4.4 Uitkeringsplicht

Premiewijziging die hieruit voortvloeit, wordt niet aangemerkt als
wijziging van de verzekering zoals omschreven in Hoofdstuk
Herziening van tarieven en/of voorwaarden.

De informatie over de uitkeringsplicht van verzekeraar is vermeld
in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden ZPP.

5.4.1.2 Recht van opzegging
a. Indien de opnieuw vastgestelde premie voor het eerste
verzekeringsjaar van de nieuwe verzekeringstermijn
hoger is dan die voor het laatste verzekeringsjaar van de
lopende verzekeringstermijn, deelt verzekeraar de nieuwe
premie vóór de nieuwe verzekeringstermijn aan
verzekeringnemer mee.

Artikel 4.5 Betaling aan derden
De informatie over betaling aan derden is vermeld in Hoofdstuk
Schade van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 4.6 Verhaalsrecht

Verzekeringnemer heeft dan het recht om de verzekering op te
zeggen tegen de dag waarop de nieuwe verzekeringstermijn
ingaat, maar in ieder geval gedurende één maand nadat hem
de nieuwe premie ismeegedeeld.

4.6.1 Verhaal op verzekerde
Verzekeraar behoudt zich het recht voor om aan derden
uitgekeerde schade te verhalen op verzekeringnemer en overige
verzekerden voor die gevallen waarin verzekeraar - indien er
geen rechtstreekse aanspraken van derden jegens verzekeraar
zouden hebben bestaan - volgens de wet of deze verzekering
gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen.

b. Indien verzekeringnemer van dit opzeggingsrecht
gebruikmaakt, is gedurende de eventueel verstreken
periode van de nieuwe verzekeringstermijn niet de hogere
premie verschuldigd, maar een evenredig deel van de premie
zoals die gold voor het laatste verzekeringsjaar van de
daaraan voorafgaande verzekeringstermijn.

4.6.2 Subrogatie
Een door verzekeraar verkregen vordering op grond van
subrogatie bij het vergoeden van schade geldt ten opzichte van
de hierna genoemde (rechts)personen.

5.4.2 Premieverrekening na schade
a. De hoogte van de premie is mede gebaseerd op het
schadeverloop, waarvoor een tabel wordt toegepast.
Deze tabel is opgenomen in Hoofdstuk Aanvullende
polisbepalingen, Artikel Opgave schadevrije jaren.

a. Derden.
b. Andere (rechts)personen, en wel
- verzekeringnemer;
- een medeverzekerde;
- de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de
geregistreerde partner of de andere levensgezel van
verzekerde;
- bloedverwanten in de rechte lijn van verzekerde;
- een werknemer of werkgever van verzekerde, alsmede
degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als
verzekerde.

b. Zodra is vastgesteld dat zich een schadegeval heeft
voorgedaan dat van invloed is op de inschaling in deze tabel,
stelt verzekeraar de door verzekeringnemer verschuldigde
premie opnieuw vast.
Verzekeraar zal het in de polis vermelde aantal schadevrije
jaren aanpassen aan de werkelijke situatie.
De nieuwe premie geldt dan vanaf het eerste nieuwe
verzekeringsjaar na de schadedatum.

De vordering op deze andere (rechts)persoon ontstaat dan
alleen indien en voorzover deze jegens verzekerde
aansprakelijk is wegens een omstandigheid die afbreuk zou
hebben gedaan aan de uitkering indien die omstandigheid niet
aan die andere (rechts)persoon, maar aan verzekerde zou zijn
toe te rekenen.

Artikel 5.1 Premiebetaling

c. Indien pas na ingang van het eerste nieuwe verzekeringsjaar
na de schadedatum wordt vastgesteld dat zich een
schadegeval heeft voorgedaan dat van invloed is op de
inschaling in deze tabel, stelt verzekeraar de door
verzekeringnemer verschuldigde premie opnieuw vast door die
te herberekenen vanaf de datum waarop dat nieuwe
verzekeringsjaar is ingegaan.
Verzekeraar zal het in de polis vermelde aantal schadevrije
jaren dan aanpassen aan de werkelijke situatie, en het
verschil tussen de verschuldigde premie en de werkelijk
betaalde premie, vermeerderd met assurantiebelasting,
afzonderlijk bij verzekeringnemer in rekening brengen.

De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk Premie

Premiewijziging die hieruit voortvloeit, wordt niet aangemerkt als

Hoofdstuk 5 Premie
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wijziging van de verzekering zoals omschreven in Hoofdstuk
Herziening van tarieven en/of voorwaarden.

Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of
voorwaarden
De informatie over herziening van tarieven en/of voorwaarden is
vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarieven en/of voorwaarden
van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico
Artikel 7.1 Risicowijziging
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen de hierna genoemde termijnen, verzekeraar in
kennis te stellen van wijzigingen, zoals hierna is aangegeven,
tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het
optreden van die wijziging niet op de hoogte was en dat
redelijkerwijs ook niet kon zijn.

Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang
voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze ongewijzigd van
kracht.
7.1.2.3 Wijziging adres / kilometrage
Een wijziging die uitsluitend bestaat uit verandering van woon- of
vestigingsadres van verzekeringnemer en/of van de in de polis
vermelde jaarkilometrage leidt tot een herberekening van premie
die uitsluitend is gebaseerd op wijziging van deze factoren.
7.1.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te
stellen van de risicowijziging, maar voortzetting zou zijn
overeengekomen indien verzekeringnemer zijn verplichting tot
melding wel zou zijn nagekomen, zijn per de wijzigingsdatum
opeisbaar:
- de premie en assurantiebelasting die verzekeringnemer na
de wijziging verschuldigd zou zijn, alsmede
- een eenmalige opslag van 100% van het verschil tussen
de vóór de wijziging in rekening gebrachte premie en de ná
de wijziging berekende premie als die hoger is.
b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden zou
zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de datum waarop
verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten
melden, slechts dekking alsof deze voorwaarden waren
overeengekomen.

7.1.1 Risicowijziging Dekking motorrijtuig WA personenauto
Binnen een termijn van twee weken:
a. Vervanging van het in de polis omschreven voertuig door een
ander voertuig.
b. Verkoop / overdracht van het in de polis omschreven voertuig
zonder vervanging door een ander voertuig.
c. Wijziging van het kenteken van het in de polis omschreven
voertuig.
d. Ontvreemding van het in de polis omschreven voertuig.
Binnen een termijn van twee maanden:
e. Wijziging van het in de polis vermelde gebruik van het in de
polis omschreven voertuig.
f. Wijziging van het woon- of vestigingsadres van
verzekeringnemer.
g. Wijziging van de regelmatige bestuurder van het in de polis
vermelde voertuig.
h. Overschrijding van de in de polis vermelde jaarkilometrage.

Artikel 7.2 Risicobeperking

7.1.2 Voortzetting na risicowijziging

b. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te
dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de door
verzekeraar aangegeven maatregelen.

7.1.2.1 Vervanging / verkoop / overdracht / kentekenwijziging /
ontvreemding
a. Bij vervanging van het in de polis omschreven voertuig door
een ander voertuig, bij verkoop en overdracht daarvan, bij
kentekenwijziging en bij ontvreemding eindigt de dekking.
Voor het eventueel vervangende voertuig respectievelijk het
voertuig waarop de kentekenwijziging betrekking heeft,
beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of voortbouwende
voortzetting van de verzekering op basis van de dan geldende
acceptatierichtlijnen en tarieven mogelijk is.
b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of
worden de nieuwe voorwaarden toegepast op basis van de
dan geldende tarieven en voorwaarden, vanaf de datum
waarop de risicowijziging plaatsvond.
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over
voortzetting van de verzekering, eindigt de verzekering één
maand na de mededeling hiervan door verzekeraar.
7.1.2.2 Wijziging gebruik / regelmatige bestuurder
a. Bij wijziging van het gebruik van het in de polis omschreven
voertuig of wijziging van de regelmatige bestuurder beoordeelt
verzekeraar of gewijzigde of voortbouwende voortzetting van
de verzekering op basis van de dan geldende
acceptatierichtlijnen en tarieven mogelijk is.
b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of
worden de nieuwe voorwaarden toegepast op basis van de
dan geldende tarieven en voorwaarden.
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over
voortzetting van de verzekering, eindigt de verzekering één
maand na de mededeling hiervan door verzekeraar.
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c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, bestaat er
geen dekking voor schaden die zijn ontstaan na de datum
waarop verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had
moeten melden.

a. Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, zoals aard
en omvang van het schadeverloop, verzekeraar tot het
oordeel brengen dat toekomstige schade kan worden
voorkomen of beperkt door het nemen van risicobeperkende
maatregelen door verzekeringnemer, heeft verzekeraar het
recht het nemen van deze maatregelen voor te schrijven.

Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot
beëindiging op andere gronden leiden.

Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering
De informatie over het einde van de verzekering is vermeld in
Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen
Artikel 9.1 Persoonsgegevens
9.1.1 Verwerking persoonsgegevens bij aanvraag / wijziging
Bij de aanvraag van de verzekering en bij wijziging daarvan
worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door
verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren
van overeenkomsten en marketingactiviteiten, ter voorkoming en
bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
In verband met het voeren van een verantwoord acceptatiebeleid
kan verzekeraar persoonsgegevens raadplegen bij de Stichting
CIS te Zeist. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting
CIS (www.stichtingcis.nl).
In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en
tariefbeleid kan verzekeraar gegevens over schadevrije jaren
raadplegen in het centrale bestand ‘Roy-data’ van de Stichting
EPS te Apeldoorn. De betrokken persoon van wie gegevens in dit
bestand zijn opgenomen, kan om inzage vragen via www.roydata.nl.
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9.1.2 Verwerking persoonsgegevens bij schade
Bij de melding van een gebeurtenis worden persoonsgegevens
gevraagd. Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve
van het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst.
In verband met het voeren van een verantwoord
schaderegelingsbeleid kan verzekeraar persoonsgegevens
raadplegen en/of laten opnemen bij de Stichting CIS. Hiervoor
geldt het privacyreglement van de Stichting CIS.
9.1.3 Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens die zijn gevraagd bij de aanvraag van de
verzekering, bij wijziging daarvan en bij de melding van een
gebeurtenis kunnen door verzekeraar worden verstrekt aan
derden die betrokken zijn bij de uitvoering van
verzekeringsovereenkomsten, zoals hulp- en dienstverleners,
experts en herstelbedrijven.
9.1.4 Verwerking persoonsgegevens bij beëindiging
Bij beëindiging van de verzekering kan verzekeraar gegevens
over schadevrije jaren laten opnemen in het centrale bestand
‘Roy-data’ van de Stichting EPS.
Deze gegevens zijn alleen te raadplegen door aan ‘Roy-data’
deelnemende motorrijtuigverzekeraars.
Verzekeraar kan gegevens over schadevrije jaren ook laten
opnemen bij de Stichting CIS, indien het aantal schadevrije jaren
wordt uitgedrukt in een negatief getal, zoals aangegeven in de
tabel onder Artikel Opgave schadevrije jaren. Hiervoor geldt het
privacyreglement van de Stichting CIS.
9.1.5 Toepasselijke gedragscode
Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de
gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen" van toepassing. Deze is te raadplegen via
www.verzekeraars.nl.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
De informatie over toepasselijk recht is vermeld in Hoofdstuk
Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 9.3 Klachten

Schadevrije
jaren bij
aanvang
verzekeringsjaar

Indien de verzekering eindigt zoals omschreven in Hoofdstuk
Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden ZPP, doet
verzekeraar opgave van het aantal schadevrije jaren. Het aantal
schadevrije jaren wordt per verzekeringsjaar bepaald aan de
hand van het aantal schadegevallen dat zich op de Dekkingen
motorrijtuig WA personenauto en/of motorrijtuig Casco
personenauto tijdens het voorafgaande verzekeringsjaar heeft
voorgedaan. Hiervoor geldt de hierna opgenomen tabel.

Schadevrije
jaren na een
verzekeringsjaar met 1
schadegeval

Schadevrije
jaren na een
verzekeringsjaar met 2
schadegevallen

Schadevrije
jaren na een
verzekeringsjaar 3 of
meer schadegevallen

aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa
14 of hoger 15 of hoger
9
2
-5
13
14
8
2
-5
12
13
7
1
-5
11
12
6
1
-5
10
11
5
0
-5
9
10
4
0
-5
8
9
3
-1
-5
7
8
2
-2
-5
6
7
1
-3
-5
5
6
0
-4
-5
4
5
0
-4
-5
3
4
-1
-5
-5
2
3
-2
-5
-5
1
2
-3
-5
-5
0
1
-4
-5
-5
-1
0
-5
-5
-5
-2
-1
-5
-5
-5
-3
-2
-5
-5
-5
-4
-3
-5
-5
-5
-5 of lager
-4
-5
-5
-5
a. Buiten beschouwing blijven schadegevallen die betrekking
hebben op:
- vervoer van gewonden en/of
- een ongeval met een fietser of voetganger waaraan
verzekerde geen enkele schuld heeft.

b. Een schadegeval heeft geen invloed op het aantal schadevrije
jaren indien geen schadevergoeding is betaald of indien de
schadevergoeding:
- onverschuldigd is betaald;
- door verzekeraar geheel is verhaald;
- door verzekerde is terugbetaald binnen één maand na het
einde van het verzekeringsjaar waarin hem de omvang van
de schade is meegedeeld.
De gevolgen van schaderegelingsovereenkomsten tussen
verzekeraars onderling blijven buiten beschouwing.

De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende
polisbepalingen van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 9.4 Opgave schadevrije jaren

Schadevrije
jaren na een
verzekeringsjaar zonder
schadegeval

Hoofdstuk 10 Terrorisme
De Clausule terrorismedekking en de samenvatting uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk Terrorisme van de
polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen
Voor deze verzekering gelden geen nadere omschrijvingen.

Motorrijtuigverzekering WA personenauto PP 3315-02
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Motorrijtuigverzekering WA personenauto PP 3315-02
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