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Voorwaarden Verhaalsrechtsbijstand Motorrijtuigen RBM2016V 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
1. U:  

verzekeringnemer, degene die het verzekeringscontract is aangegaan. 
2. Medeverzekerden:  

de gemachtigde bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig. 
3. Wij/ons:  

Voogd & Voogd Verzekeringen (www.voogd.com), Postbus 14, 3240 AA Middelharnis als gevolmachtigde van De N.V. 
Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij (www.bovemij.nl), Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, NL, Postbus 7110, 6503 GP 
Nijmegen, Vergunningsnummer: 12000483. 

4. SRM:  
De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche Postbus 7150, 6503 GR, Nijmegen, NL. 

5. Externe kosten: 
a. de kosten van een advocaat, deurwaarder en andere door SRM ingeschakelde juridische deskundigen.  
b. proces- en gerechtskosten waartoe u onherroepelijk bent veroordeeld, en kosten van een bindend advies of arbitrage. 
c. onkosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen. 
d. de in overleg met SRM gemaakte reis- en verblijfskosten als u persoonlijk voor een rechter in het buitenland moet 

verschijnen. 
e. de kosten die samenhangen met de ten uitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing, gedurende maximaal 5 jaar nadat 

deze beslissing definitief is geworden. 
 
Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 
 
De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door middel van andere documenten verstrekte gegevens gelden als 
grondslag van de overeenkomst en worden geacht een geheel te vormen met de polis. De op het polisblad vermelde omschrijving 
wordt geacht van u afkomstig te zijn. 
 
Artikel 3 Onzeker voorval 
 
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid als 
bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van 
een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade 
was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Schade die niet aan voornoemd 
onzekerheidsvereiste voldoet, is niet gedekt. 
 
Artikel 4 Wie is verzekerd? 
 
Verzekerd is / zijn: 
1. U, de gemachtigde bestuurder en passagiers van het verzekerde motorrijtuig. 
2. Uw nabestaanden zoals bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 5 Verzekerde voertuigen 
 
1. Het motorrijtuig dat op uw polisblad staat vermeld. 
2. Een vervangend motorrijtuig dat u tijdelijk gebruikt ter vervanging bij reparatie of onderhoud van het verzekerde motorrijtuig.  
3. Een caravan of aanhanger die aan het motorrijtuig gekoppeld was op het moment van het ongeval. 
 
Artikel 6 Wat is er verzekerd? 
 
U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand indien u met het verzekerde motorrijtuig deelneemt aan het verkeer: 
1. Voor het verhalen van schade, die u heeft geleden waarvoor een derde aansprakelijk is. 
2. Als u strafrechtelijk wordt vervolgd in verband met een overtreding of misdrijf begaan met het motorrijtuig als dood of letsel door 

schuld ten laste wordt gelegd. Als bij de strafrechtelijke vervolging geen dood of letsel door schuld ten laste wordt gelegd, 
vergoeden wij alleen achteraf de door u gemaakte kosten van rechtsbijstand, als u onherroepelijk wordt vrijgesproken of 
ontslagen van rechtsvervolging of als de zaak zonder voorbehoud wordt geseponeerd. U moet dit dan wel binnen een maand 
na het bekend worden van de rechtelijke uitspraak of kennisgeving van de officier van Justitie, aan ons melden. 

 
Artikel 7 Wat is er niet verzekerd? 
 
Geen rechtsbijstand wordt verleend als: 
1. Het geschil te maken heeft met natuurrampen of atoomkernreacties. 
2. Het geschil verband houdt met molest of een vorm daarvan. Onder molest wordt hier verstaan het begrip molest zoals dat is 

vastgelegd in een tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1991 onder nummer 136/1981 bij 
de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd. 

3. Het geschil te maken heeft met zaken waarin niet mag worden gehandeld op grond van nationale of internationale wet- en/of 
regelgeving of met de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten ten aanzien 
waarvan het ons als gevolg van nationale of internationale wet- en/of regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren. 

4. U zonder overleg met SRM een advocaat of andere belangenbehartiger heeft ingeschakeld. 
5. U de zaak waarvoor een beroep op rechtsbijstand wordt gedaan niet binnen één jaar aanmeldt of de zaak zo laat aanmeldt dat 

de behandeling daardoor moeilijker of kostbaarder is geworden. 
6. Strafrechtelijke vervolging onder voorwaarden voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld door het betalen van een boete of afkoop 

of door enig andere opgelegde maatregel. 
7. Het motorrijtuig wordt bestuurd onder invloed van alcohol of enig ander bedwelmend of stimulerend middel. 
8. Het motorrijtuig wordt bestuurd zonder wettelijke bevoegdheid of wordt gebruikt voor snelheids- of behendigheidsritten. 
9. Het belang van de zaak lager is dan € 175,-. Dit geldt niet voor rechtsbijstand in strafrecht gerelateerde zaken. 

http://www.voogd.com/
http://www.bovemij.nl/
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Artikel 8 Verzekeringsgebied 
 
Het verzekeringsgebied is Europa en de landen rondom de Middellandse Zee als de rechter van één van die landen bevoegd is en 
het recht van één van die landen van toepassing is. 
 
Artikel  9 Vergoedingen  
 
Wij vergoeden de volgende kosten: 
1. Interne behandeling door medewerkers van SRM, tot een onbeperkt bedrag. 
2. Externe kosten, deze worden tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis vergoed.  
3. Maakt u gebruik van uw recht op de vrije keuze voor een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige dan worden, als 

onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, het honorarium inclusief btw, verschotten en kantoorkosten (voor zover deze in 
het algemeen als redelijk worden beschouwd) van deze advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige vergoed tot 
maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. 

4. Als er meerdere belanghebbenden zijn, vergoeden wij de kosten van rechtsbijstand in verhouding. Dat betekent dat alleen uw 
aandeel in de totale kosten vergoed worden. 

De te vergoeden kosten moeten als normaal en gebruikelijk te beschouwen zijn. Als een wederpartij wordt veroordeeld om kosten 
van rechtsbijstand te betalen, dan komt dit bedrag ten gunste van SRM. 
 
Wij vergoeden de volgende kosten niet: 
1. Die niet als normaal en gebruikelijk te beschouwen zijn. 
2. Die de tegenpartij heeft gemaakt voor inning van een vordering op u (buitengerechtelijke kosten). 
3. Die u op een ander kunt verhalen of op een andere wijze vergoed kunt krijgen. 
4. Afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen. 
 
Artikel 11 Behandeling van uw zaak 
 
Wij behandelen uw zaak als volgt: 
1. Als SRM oordeelt dat rechtsbijstand een redelijke kans van slagen heeft, dan wordt rechtsbijstand verleend. Als er geen 

redelijke kans van slagen is, geeft SRM gemotiveerd aan waarom zij dit vindt. 
2. De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door een juridische deskundige (in opdracht) van SRM. Deze treedt namens u op tegenover 

de betrokken personen en instanties en onderhandelt met de tegenpartij. Als het nodig is voert hij of zij voor u een gerechtelijke 
procedure. 

3. Een opdracht aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige kan alleen, namens u, door SRM gegeven worden. U 
machtigt SRM hiertoe onherroepelijk. SRM of wij zijn niet gebonden aan betalingsafspraken die u zelf met een externe 
deskundige maakt. 

4. Als bij een ongeval in het buitenland direct rechtsbijstand nodig is, mag u, na toestemming van SRM, zelfstandig een advocaat 
opdracht geven aan u rechtsbijstand te verlenen. 

5. SRM heeft de mogelijkheid het financieel belang van de zaak of vordering, waarvoor rechtsbijstanddekking bestaat, aan u te 
betalen in plaats van verlening van rechtsbijstand. 

6. Als SRM een advocaat of een externe andere rechtens bevoegde deskundige namens u opdracht geeft om uw belangen in een 
gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, bent u vrij in de keuze van deze advocaat of externe andere rechtens 
bevoegde deskundige. Als de zaak in Nederland dient, komen alleen advocaten die in Nederland zijn ingeschreven en kantoor 
houden in aanmerking. Dient de zaak in het buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in het betreffende land zijn 
ingeschreven. 

7. Iedere aansprakelijkheid door of in verband met de verlening van rechtsbijstand door juridische deskundigen van SRM is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. 

8. SRM en wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade door of in verband met de behandeling door een 
externe deskundige. 

 
Artikel 12 Meerdere verzekerden hebben recht op rechtsbijstand 
 
Als er een geschil ontstaat tussen verzekerden op deze polis kan geen beroep op rechtstandbijstand worden gedaan. Een 
medeverzekerde kan alleen met toestemming van u een beroep doen op deze verzekering.  
 
Bij een geschil tussen twee verzekerden die op twee verschillende polissen bij ons zijn verzekerd, zijn beide verzekerden bevoegd 
een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze aan te wijzen. SRM zal de redelijke kosten vergoeden. 
Alleen SRM kan de opdracht aan de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige verstrekken.  
 
Artikel 13 Uw verplichtingen  
 
Zodra u op de hoogte bent van een schadegebeurtenis naar aanleiding waarvan u een beroep op rechtsbijstand wilt doen moet u: 
1. Alle relevante feiten zo spoedig mogelijk aan SRM melden. U machtigt SRM door middel van deze melding om uw belangen te 

behartigen. 
2. Alle ontvangen correspondentie en documenten zo spoedig mogelijk aan SRM zenden, zonder deze zelf te beantwoorden. 
3. Alle medewerking die gevraagd wordt door SRM of door SRM ingeschakelde externe deskundigen verlenen 
4. Alles nalaten wat de belangen van SRM kan schaden. 
 
Artikel 14 Vergoeding als de wederpartij niet kan betalen 
 
Als de aansprakelijke partij niet kan betalen, vergoeden wij voor alle verzekerden samen maximaal € 1.000,- per 
schadegebeurtenis, tenzij de schade ook op een andere manier vergoed kan worden. 
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Artikel 15 Waarborgsom  
 
SRM deponeert op uw verzoek voor alle verzekerden samen, per schadegebeurtenis, maximaal € 25.000,- als waarborgsom die 
een buitenlandse overheid van u eist in verband met: 
1. Een opgelegde vrijheidsbeperking. 
2. Een beslag op het motorrijtuig. 
3. Teruggave van het rijbewijs. 
U moet SRM machtigen om over deze waarborgsom te kunnen beschikken en u staat garant voor de terugbetaling van de 
waarborgsom. De waarborgsom moet worden terugbetaald aan SRM zodra deze wordt vrijgegeven. Ook als u het geld niet van de 
buitenlandse overheid terugkrijgt moet u de waarborgsom terugbetalen, maar dan binnen één jaar nadat deze werd verstrekt 
 
Artikel 16 Verval van recht rechtsbijstand  
 
Uw recht uit deze verzekering vervalt na drie jaar vanaf het moment dat wij of SRM een definitief standpunt hebben ingenomen ten 
aanzien van: 
1. Het ontbreken van dekking. 
2. Het ontbreken van een redelijke kans op succes in de zaak. 
3. Ten aanzien van het (niet) vergoeden van kosten. 
 
Artikel 17 Premiebetaling en restitutie 
 
1. U moet de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit betalen op de premievervaldatum. 
2. Als de u de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te 

betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door ons is vereist geen dekking verleend met terugwerkende kracht tot 
de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode. 

3. Als u de vervolgpremie niet uiterlijk op de dertigste dag na de premievervaldatum betaalt of weigert te betalen, wordt geen 
dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode, als wij u na de 
premievervaldatum schriftelijk hebben aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen en betaling is 
uitgebleven. 

4. U blijft gehouden de premie te voldoen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door ons worden gemaakt voor de 
incasso van achterstallige premietermijnen en verschuldigde wettelijke rente, komen voor uw rekening. 

5. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen u verschuldigd 
is, geheel door ons is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt 
hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. 

6. Onder vervolgpremie wordt ook verstaan de premie die de u bij verlenging van de verzekering verschuldigd is. 
7. Onder aanvangspremie wordt ook verstaan de premie die de u in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering 

verschuldigd is. 
8. Behalve bij opzegging wegens opzet ons te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar redelijkheid 

verminderd. 

 
Artikel 18 Algemene herziening van premie en/of voorwaarden  
 
Wij hebben het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te herzien. Behoort een 
verzekering tot die groep, dan zijn wij gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering in overeenstemming met die 
herziening aan te passen en wel op een door ons te bepalen datum. U wordt van de aanpassing in kennis gesteld en wordt geacht 
hiermee te hebben ingestemd tenzij u binnen de termijn in de mededeling genoemd ons het tegendeel heeft bericht. In dit laatste 
geval eindigt de verzekering op de datum die in onze mededeling is genoemd. De mogelijkheid van opzegging van een verzekering 
door u geldt niet als:  
1. De herziening van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.  
2. De herziening een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt. 
3. De herziening een uitbreiding van de dekking met een niet hogere premie inhoudt. 
 
Artikel 19 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst 
 
1. De verzekering wordt aangegaan voor een termijn van twaalf maanden en wordt na afloop van de contractstermijn automatisch 

verlengd met dezelfde contractstermijn. 
2. De verzekering eindigt door uw opzegging: 

a. Tegen het einde van de eerste termijn van twaalf maanden van de verzekering met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van één maand. 

b. Na de eerste termijn van twaalf maanden op elk gewenst moment met inachtneming van een opzeggingstermijn van één 
maand. 

c. Binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor SRM tot verlening van rechtsbijstand kan leiden is gemeld.  
3. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan één maand na de datum van 

dagtekening van de opzegging: 
a. Als u een voorstel tot wijziging van premie en/of voorwaarden niet accepteert. Dit geldt alleen als het een premieverhoging 

en/of beperking van de dekking betreft. U moet dan binnen dertig dagen na de wijzigingsdatum aan ons opzeggen. 
b. Tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, onder 

voorwaarde dat de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar. 
c. Binnen twee maanden nadat wij tegenover u een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan 

van de verzekering heeft hebben gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld. 
4. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door ons:  

a. Tegen het einde van de op het polisblad vermelde verzekeringstermijn met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
twee maanden. 

b. Binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor SRM tot verlening van rechtsbijstand kan leiden is gemeld. De 
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van 
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dagtekening van de opzeggingsbrief, behalve in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van een 
verzekerde ons te misleiden. 

c. Tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico gelopen is, onder 
voorwaarde dat de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar. 

d. Als u de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen of als u de vervolgpremie 
niet tijdig betaalt of weigert te betalen. In het laatste geval alleen indien wij u na het verstrijken van de premievervaldag 
zonder resultaat tot betaling van de vervolgpremie hebben aangemaand. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 

e. Binnen twee maanden na de ontdekking dat u de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet bent 
nagekomen en u daarbij heeft gehandeld met het opzet ons te misleiden of dat wij de verzekering bij kennis van de ware 
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 

 
Artikel 20 Herroepingsrecht  
 
U heeft gedurende een termijn van veertien dagen vanaf het moment dat de verzekering is gesloten, dan wel - wanneer dat later is - 
vanaf de dag waarop u de polis ontvangt het recht om de verzekering zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien u gebruik 
maakt van deze bedenktijd en de verzekering binnen de hiervoor gestelde termijn ontbindt, zullen wij u geen premie en/of kosten in 
rekening brengen. Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen nadat u van deze verzekering gebruik heeft gemaakt. 
 
Artikel 21 Adres 
 
Kennisgeving door ons aan u geschiedt aan het laatst bij ons van u bekende (e-mail) adres of aan het adres van de tussenpersoon 
door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. U bent verplicht ons van iedere wijziging in uw (e-mail) adres kennis te geven. 
 
Artikel 22 Persoonsgegevens 
 
Vanuit onze zorgplicht informeren wij u hieronder over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Verbond van Verzekeraars en 
de Stichting CIS hebben op grond van de wetgeving rond de verwerking van persoonsgegevens de volgende tekst opgesteld. 
 
Algemene mededeling verwerking persoonsgegevens 
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze 
gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de 
daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te 
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële 
sector, onze organisatie, medewerkers en klanten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de 
website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer (070) 333 85 00).  
 
Algemene mededeling verwerking persoonsgegevens centrale databank.  
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het 
Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Deze gegevens worden vastgelegd en 
onderhouden bij: 
 
Stichting CIS, Postbus 91627, 2509 EE Den Haag, telefoonnummer (070) 333 85 11 
 
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te 
beheersen en fraude tegen te gaan. 
 
Zie voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Daar vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS. 
  
Artikel 23 Klachten en geschillen 
 
U bent het niet eens met het oordeel van SRM of de behandeling van uw zaak. 
1. Als u het niet eens bent met het oordeel van SRM of de behandeling van uw zaak door SRM, moet u dit melden met opgave 

van redenen aan SRM. U mag dan, na overleg met SRM, voor rekening van SRM advies inwinnen bij een door uzelf gekozen, 
maar niet al bij de zaak betrokken, advocaat. Uitsluitend SRM zal opdracht verstrekken aan de advocaat. Als de advocaat het 
eens is met u, dan zal SRM de zaak voortzetten volgens het advies van de advocaat.  

2. Als SRM de behandeling overdraagt aan een externe advocaat of andere rechtens bevoegde derde, staat het SRM vrij om deze 
opdracht niet te verstrekken aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven of diens kantoorgenoot. 

3. Indien de zaak wordt behandeld door een externe advocaat of andere rechtens bevoegde derde, en deze tot het oordeel komt 
dat het door u beoogde resultaat niet haalbaar is, is dit oordeel leidend. 

4. U kunt de zaak op eigen kosten voortzetten als: 
a. Een van de bovengenoemde externe advocaten of andere rechtens bevoegde derde uw mening niet (volledig) deelt. 
b. U het niet eens bent met de behandeling door hen.  

Wordt het door uw beoogde resultaat bij onherroepelijke beslissing alsnog bereikt, dan zal SRM de door u gemaakte redelijke 
kosten vergoeden. 
 
U heeft een klacht 
Heeft u een klacht of bent het niet eens met een beslissing van een van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op. Komt u 
er met onze medewerker niet uit, dien dan de klacht in bij onze directie. Bent u niet tevreden over onze oplossing? Dan kunt u uw 
klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). 
Meer informatie over de klachtenprocedure en de daaraan verbonden kosten vindt u op de website van het KiFiD (www.kifid.nl). U 
kunt het ook voorleggen aan een Nederlandse rechter. 
 
 

http://www.stichtingcis.nl/
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Contactgegevens KiFiD 
Telefoonnummer: 0900 – 355 22 48 
Website: www.kifid.nl  
Postadres:  
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
Postbus 93257 
2509 AG  Den Haag 
 
Artikel 24 Begrenzing dekking Terrorismeschade 
 
In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald over gedekte risico’s en verzekerde bedragen, 
geldt voor het risico van terrorisme onderstaande. Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme, 
kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schadevergoeding/dekking beperkt tot een uitkering zoals 
omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V. De afwikkeling 
van schademeldingen op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd op 10 
januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10 januari 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van 
Koophandel Amsterdam. Het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschade N.V. is op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 79/2003. 
(deze tekst kunt u lezen of downloaden via de website: www.terrorismeverzekerd.nl). 
 
Artikel 25 Wet- en regelgeving  
 
Verbieden wet- en regelgeving ons om u vanaf een bepaalde datum te verzekeren? Dan is deze verzekering vanaf die datum niet 
van kracht.  
Verbieden wet- en regelgeving ons om u vanaf een bepaalde datum te betalen op grond van deze verzekering? Dan betalen wij u 
niet vanaf die datum.  
Verbieden wet- en regelgeving ons om vanaf een bepaalde datum specifieke derden te betalen op grond van deze verzekering? 
Dan betalen wij deze derden vanaf die datum niet. 
Met wet- en regelgeving bedoelen we in dit artikel alle nationale of internationale (sanctie)wet- en regelgeving. 
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