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1
Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.2
verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is
aangegaan met de Europeesche
1.3
verzekerde: verzekeringnemer en/of degene die in de per
afzonderlijke verzekering geldende Algemene Voorwaarden als zodanig
is omschreven
1.4
premie: premie, kosten en assurantiebelasting
1.5
uitkering: vergoeding van schaden, kosten of verliezen
1.6
expatriate insurance: het geheel bestaande uit twee of meer
verzekeringen waarnaar op het polisblad wordt verwezen.
2
Geldende voorwaarden
2.1
Voor alle tot de Expatriate Insurance behorende verzekeringen
zijn van kracht:
2.1.1 de Algemene Voorwaarden Expatriate
2.1.2 de per afzonderlijke verzekering geldende Algemene Voorwaarden.
2.2
Wanneer en voor zover de voor een afzonderlijke verzekering
geldende Algemene Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden Expatriate geldt hetgeen in de Algemene Voorwaarden Expatriate is
vermeld.
3
Geldigheidsduur Expatriate Insurance
3.1
De Expatriate Insurance is geldig vanaf de op het polisblad vermelde datum.
3.2
Alle tot de Expatriate Insurance behorende verzekeringen
prolongeren op dezelfde datum.
3.3
De Expatriate Insurance eindigt als de verzekeringen worden
beëindigd wegens het niet tijdig betalen van premie.
4
Geldigheidsduur dekking
De dekking van alle tot de Expatriate Insurance behorende verzekeringen wordt opgeschort als verzekeringnemer langer dan 30 dagen na de
premievervaldatum van de Expatriate Insurance in gebreke is premie te
betalen. De opschorting zal terugwerken tot de premievervaldatum. De
dekking wordt hersteld 24 uur nadat de achterstallige premie en
eventuele incassokosten door de Europeesche zijn ontvangen. Voor
gebeurtenis-sen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen
uitkering verleend.
5
Premie
5.1
Verzekeringnemer is verplicht de premie bij vooruitbetaling te
voldoen.
5.2
Betaling van verschuldigde premie is mogelijk in termijnen van
minder dan twaalf maanden.
5.3
Betaling van verschuldigde kosten is slechts mogelijk in zijn
geheel. Deze worden per eerstvolgende termijn geïncasseerd.
5.4
Als uit het polisblad blijkt dat betaling van premie in termijnen
van minder dan twaalf maanden plaatsvindt geldt dat als een termijn
geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, het betalingsverzoek éénmalig
wordt herhaald. Als binnen tien dagen na dit herhaalde verzoek geen
betaling is ontvangen vervalt de betalingsregeling. Premie voor de
resterende termijn(en) is dan onmiddellijk volledig verschuldigd.

6
Aanpassing premie/voorwaarden
6.1
De Europeesche heeft het recht de premie en/of de
voorwaarden van alle verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen
(en-bloc). Behoort deze verzekering tot die groep, dan heeft de
Europeesche het recht de premie en/of de voorwaarden van deze
verzekering volgens die wijziging aan te passen en wel op een door de
Europeesche te bepalen datum.
6.2
Verzekeringnemer wordt geacht met de aanpassing te hebben
ingestemd, tenzij de Europeesche binnen 30 dagen na de prolongatiedatum een schriftelijk bericht van weigering heeft ontvangen. Bij een
dergelijke weigering eindigt de verzekering op de prolongatiedatum te
24.00 uur.
6.3
Verzekeringnemer heeft niet de mogelijkheid om de verzekering
te beëindigen als:
6.3.1 de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen
6.3.2 de wijziging een verlaging van premie en/of uitbreiding van de
dekking inhoudt.
7
Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Europeesche bekende adres of
aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de Expatriate
Insurance loopt.
8
Geschillen/klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920,
1100 AX Amsterdam-ZO
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of
belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9
Persoonsregistratie
De bij de aanvraag of het wijzigen van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve
van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende
relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is
van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van
partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van
de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het
Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
www.verzekeraars.nl
10
Clausule terrorismedekking
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.’ is op deze verzekering
van toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli 2003 toegestuurd als
bijlage bij een huis-aan-huis brief aan alle adressen in Nederland.
Desgevraagd zenden wij het u nogmaals (kosteloos) toe. Ook kunt u de
tekst bekijken via www.terrorismeverzekerd.nl of www.europeesche.nl
Deze clausule is uitsluitend van toepassing indien de verzekeringnemer
zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, of, indien de Verzekeringnemer een rechtspersoon is, de vestiging van deze rechtspersoon
waarop de overeenkomst betrekking heeft zich in Nederland bevindt.

