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ARTIKEL 1

j.

Grondslag van de verzekeringsovereenkomst
De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door middel
van andere documenten of per telefoon verstrekte gegevens gelden als
grondslag van de overeenkomst en worden geacht een geheel te vormen
met de polis. De op het polisblad vermelde omschri jving wordt te allen
tijde aangemerkt van de verzekeringnemer afkomstig te zijn.

k.
l.

ARTIKEL 2

indien uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat op het
moment van de schadegebeurtenis verzekeringnemer niet was
ingeschreven als eigenaar c.q. houder van het verzekerde
motorrijtuig,
tenzij
anders
was
overeengekomen
blijkens
aantekening op de polis;
bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze
zijn ontstaan;
door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (molest); de zes
genoemde vormen van molest alsmede de definities daarvan
vormen een onderdeel van de tekst, die door het verbond van
Verzekeraars in Nederland dd. 2 November 1981 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.

Begripsomschrijvingen
Verzekeringnemer:
degene, die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met de
maatschappij.
Verzekerde:
de leasemaatschappij, die in de van toepassing verklaarde voorwaarden
als zodanig is omschreven.
Maatschappij:
FGD Assuradeuren B.V. als gevolmachtigde van ASR Schadeverzekering
N.V..
Motorrijtuig:
het motorrijtuig dat aan verzekerde toebehoort.
Gebeurtenis:
Een binnen het verzekeringsgebied en de looptijd van de verzekering
plaatsvindend schade veroorzakend voorval; direct met elkaar verband
houdende voorvallen worden daarbij als één gebeurtenis beschouwd.

ARTIKEL 3
Verzekeringsgebied
Indien binnen de mantelovereenkomst tot het verzekeren van
leasewagens
door
de
maatschappij
een
internationaal
verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven, is deze secundaire
verzekering, behalve binnen de landen van de Europese Unie, tevens
van kracht voor alle landen waarvoor dit verzekeringsbewijs geldig is.

ARTIKEL 5
Premiebetaling en restitutie
De
verzekeringnemer
dient
de
premie,
de
kosten
en
de
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30 e dag na het
verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet
binnen deze termijn heeft betaald of weigert te betalen, wordt geen
dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de
onbetaald gebleven verzekeringsperiode. Een ingebrekestelling door de
maatschappij is daarvoor niet vereist. Een gedeeltelijke betaling wordt
beschouwd als niet-betaling.
De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden
na de dag waarop het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen
en aanvaard. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie en de kosten
te voldoen.
Alle incassokosten in verband met wanbetaling, zowel de gerechtelijke
en de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de
verzekeringnemer die de wanbetaling aangaat. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag
inclusief de wettelijke rente.
In de volgende gevallen zal de maatschappij bij het eindigen van de
verzekeringsovereenkomst de vooruit betaalde premie terugbetalen over
het tijdvak dat de verzekering niet meer van kracht is:
a.
wanneer de verzekering eindigt wegens opzegging door de
maatschappij;
b.
wanneer de verzekering eindigt omdat het motorrijtuig een
buitenlands kenteken gaat voeren;
c.
wanneer de verzekering eindigt doordat verzekeringnemer of - in
geval van zijn overlijden - zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het motorrijtuig.

ARTIKEL 4
Algemene uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt:
a.
tijdens het deelnemen aan wedstrijden of rally's, waarbij het
snelheidselement overweegt;
b.
terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor verhuur alsmede voor
vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet wordt
verstaan het niet beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van personen
tegen een tegemoetkoming in de kosten;
c.
door grove schuld of met goedvinden van de lessee;
d.
door degene die onrechtmatig of zonder machtiging van
verzekeringnemer van het motorrijtuig gebruik maakt;
e.
terwijl het motorrijtuig wordt gebruikt voor een ander doel dan
aan de maatschappij is opgegeven of door de wet is toe gestaan;
f.
terwijl aan het motorrijtuig een aanhangwagen, oplegger of een
ander voorwerp is gekoppeld, tenzij het er een is waarvoor
rijbewijs B respectievelijk BE voldoende is;
g.
terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig niet in het
bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid
bij rechterlijk vonnis is ontzegd. Op deze uitsluiting zal door de
maatschappij geen beroep worden gedaan indien de ongeldigheid
uitsluitend wordt veroorzaakt doordat de op het rijbewijs vermelde
geldigheidsdatum is verstreken en de bestuurder op de
schadedatum de leeftijd van 71 jaar nog niet had bereikt;
h.
gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een overheid is
gevorderd of in beslag is genomen;
i.
indien de schade het beoogde of zekere gevolg van handelen of
nalaten van de lessee was;

ARTIKEL 6
Verplichtingen bij schade
a.

b.
c.

d.

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor
de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij
verplicht de maatschappij:
- zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
- zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te verstrekken;
- desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende
verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade te overleggen. De door verzekerde verstrekte en/of te
verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen
(mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en
het recht op uitkering;
- zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en
alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen
schaden. De verzekerde dient zich te onthouden van het erkennen
van aansprakelijkheid.
Verzekerde is verplicht in geval van een strafbaar feit hiervan ter
stond aangifte te doen bij de politie.
Verzekerde is verplicht een overeenkomst aan de maatschappij te
overleggen, waaruit blijkt dat verzekerde en lessee zijn
overeengekomen dat lessee voor een verzekering, die voldoet aan
de in de WAM gestelde eisen, zorg draagt.
Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige gegevens alsook
het
plegen
van
onrechtmatige
handelingen
door
de
verzekeringnemer
of
verzekerde
teneinde
een
hogere
schadevergoeding te verkrijgen dan zonder die handelingen en bij
juiste, volledige gegevens verschuldigd zou zijn, heeft verlies van
elk recht op uitkering tot gevolg.
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e.
f.

g.

Verzekeringnemer is verplicht de maatschappij alle mogelijke
medewerking te verlenen bij het nemen van regres op de niet
verzekerde lessee.
In elk geval verjaart en vervalt een vordering tot het doen van een
uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na
het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen
krijgen van de gebeurtenis die voor de maatschappij tot een
verplichting tot uitkering kan leiden.
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één van
deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen
van de maatschappij heeft geschaad.

ARTIKEL 7
Samenloop van verzekeringen

Geen dekking wordt verleend voor schade die gedekt is onder een
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of die daarop
verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan.

maatschappij van een omstandigheid als hiervoor onder sub e en
f genoemd onmiddellijk op de hoogte te brengen;
g. zodra de verzekerde ophoudt zijn vestigingsplaats in Nederland te
hebben.

ARTIKEL 10
Verval van rechten
Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van een
rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij
door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van)
betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na één jaar, te
rekenen vanaf de dag waarop rechthebbende of zijn gemachtigde van dit
standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van de maatschappij
ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij
verzekerde binnen die termijn het standpunt van de maatschappij heeft
aangevochten.

ARTIKEL 11
Adres van de verzekeringnemer

ARTIKEL 8
Algemene herziening van verzekeringsvoorwaarden en/of
premie
a.

b.
c..

De maatschappij heeft het recht de voorwaarden en/of premie van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te herzien. Behoort een
verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de
voorwaarden en/of premie van deze verzekering overeenkomstig
die herziening aan te passen en wel op een door haar te bepalen
datum. De verzekeringnemer wordt van de herziening in kennis
gesteld en wordt geacht hiermede te hebben ingestemd, tenzij hij
binnen de termijn in de mededeling genoemd het tegendeel
schriftelijk heeft bericht. In dat laatste geval eindigt de herziene
verzekering op de datum die in de mededeling door de
maatschappij wordt genoemd.
Indien het schadeverloop er aanleiding toe geeft h eeft de
maatschappij het recht de premie voor deze verzekering te herzien
per premievervaldatum.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering geldt niet
indien:
- de herziening van de voorwaarden en/of premie voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
- de herziening een verlaging van de premie of uitbreiding van de
dekking inhoudt.

Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekeringnemer
geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij de maatschappij bekende
adres
of
aan
het
adres
van
diens
assurantieadviseur.
De
verzekeringnemer is verplicht de maatschappij van iedere wijziging in
zijn of haar adres schriftelijk kennis te geven.

ARTIKEL 12.1
Privacy reglement
De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens
worden door de maatschappij 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. Op deze verwerking van
persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeringsbedrijf’ 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, telefoon:
(070)
33
38
777,
www.verzekeraars.nl.

ARTIKEL 9

ARTIKEL 12.2

Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst

Geschillen

1.

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

2.

De verzekering wordt aangegaan voor de op het polisblad vermelde
termijn. De verzekering wordt stilzwijgend verlengd met deze
termijn.
De verzekering eindigt:
a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op
het polisblad genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging
schriftelijk aan de maatschappij geschiedt en een termijn van
tenminste 2 maanden in acht wordt genomen;
b. door opzegging door de maatschappij tegen de premievervaldag,
mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn
van tenminste 2 maanden in acht wordt genomen;
c. door schriftelijke opzegging door de maatschappij:
- binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de
maatschappij tot
een
verplichting tot
uitkering of
het
verrichten van een dienst haar ter kennis is gekomen;
- binnen 30 dagen nadat zij een uitkering krachtens deze
verzekering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen;
- indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De
verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de
opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal in deze
gevallen een opzegtermijn in acht nemen van tenminste 14
dagen;
d. met handhaving van artikel 8, indien de verzekeringnemer
weigert de wijziging van voorwaarden en/of premie te accepteren
die de maatschappij op grond van de voorwaarden kan verlangen
en wel per de in de mededeling door de maatschappij genoemde
datum;
e. zodra verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het motorrijtuig;
f. indien het motorrijtuig een buitenlands kenteken gaat voeren. De
verzekeringnemer of
zijn
erfgenamen
zijn
verplicht
de

Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van
toepassing. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de
bemiddeling,
totstandkoming
en
uitvoering
van
de
verzekeringsovereenkomst
kunnen
worden
voorgelegd
aan
de
klachtencoördinator van gevolmachtigde of de klachtenbehandelaar van
verzekeraar. Een samenvatting van de binnen de organisatie van
gevolmachtigde gehanteerde klachtenprocedure is op aanvraag
beschikbaar. Wanneer verzekerde geen gebruik wil maken van de
klachtenbehandelingsmogelijkheden of de uitkomst hiervan niet
bevredigend vindt, kan verzekerde het geschil voorleggen aan de
bevoegde rechter.

ARTIKEL 13
Omvang van de dekking
1.

2.

De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
verzekerde wegens schade met of door het motorrijtuig in het
verkeer toegebracht aan personen en/of goederen tot ten hoogste
het in het polisblad daarvoor genoemde bedrag per gebeurtenis.
Vindt de gebeurtenis plaats in een land behorende tot het
verzekeringsgebied
dat
krachtens
een
met
de
WAM
overeenkomende wet een hoger maximum bedrag heeft
voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat deze verzekering uitsluitend een
(secundaire) dekking biedt ten behoeve van verzekerde, indien de
lessee zijn verplichting tot het sluiten van een verzekering, die
voldoet aan de eisen van de WAM, niet is nagekomen. Deze
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3.

4.

verplichting moet blijken uit een tussen verzekerde en lessee
gesloten schriftelijke overeenkomst.
De maatschappij belast zich met de regeling en vaststelling van de
schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te
stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de
belangen van verzekerde in het oog houden.
Zonodig boven de verzekerde som is onder de dekking begrepen
vergoeding van:
a.
de kosten van verweer in een door benadeelde tegen de
maatschappij aanhangig gemaakt burgerlijk proces;
b.
de kosten van verweer in een door benadeelde tegen de
verzekerde aanhangig gemaakt burgerlijk proces, mits dit
verweer wordt gevoerd onderleiding van de maatschappij.
c.
de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring van de
maatschappij wordt verleend in een tegen een verzekerde
aanhangig
gemaakt
strafproces.
Boetes,
transactiebedragen,
afkoopsommen
en
met
een
strafproces samen hangende gerechtskosten worden niet
vergoed.

ARTIKEL 15
Uitsluitingen

Naast de in de Algemene Voorwaarden in artikel 4 genoemde
uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten:
a.
schade aan of verlies van zaken waarvan de verzekeringnemer, de
bezitter, de houder of de bestuurder eigenaar of huurkoper is
(behoudens in het geval als bedoeld in artikel 15) of schade aan of
verlies van zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd, met
uitzondering van schade aan handbagage van de passagiers;
b.
schade veroorzaakt door zaken bij het laden of lossen van het
motorrijtuig;
c.
schade die uitsluitend voortvloeit uit, door of namens verzekerde
aangegane contractuele verplichtingen;
d.
aansprakelijkheid van personenschade die is toegebracht aan de
bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakte.

ARTIKEL 14
Verzekerden
Verzekerde is de leasemaatschappij als bezitter of houder van het
motorrijtuig.

Pagina 3 van 3

