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Artikel 1: Wat is een Rivez Pakketpolis?
Een Rivez Pakketpolis is een administratieve verzameling van
één of meer afgesloten verzekeringen. Die verzekeringen staan
op uw polisblad vermeld.
Deze Algemene Voorwaarden van de Rivez Pakketpolis gelden voor
alle verzekeringen die deel uitmaken van uw pakketpolis. Elke
verzekering heeft ook bijzondere voorwaarden die uitsluitend voor
die verzekering gelden naast deze algemene voorwaarden. Op het
polisblad staat vermeld welke voorwaarden dat zijn. Als de bijzondere
voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden dan gelden de
bijzondere voorwaarden.
Als ook verzekeringen van andere verzekeringsmaatschappijen deel
uitmaken van een pakketpolis, dan gelden voor die verzekeringen
naast deze Algemene Voorwaarden Rivez Pakketpolis ook de
algemene- en/of de bijzondere voorwaarden van die betreffende
verzekeringsmaatschappij. Voorbeelden hiervan zijn rechtsbijstandverzekeringen van ARAG of van DAS. Als de Algemene Voorwaarden
Rivez Pakketpolis afwijken van de algemene- en/of bijzondere
polisvoorwaarden van de betreffende andere verzekeringsmaatschappij, dan gelden de algemene- en/of bijzondere
polisvoorwaarden van de andere verzekeringsmaatschappij.
Artikel 2: Wanneer wordt er korting verleend?
In uw Rivez Pakketpolis kunnen meerdere soorten verzekeringen
worden afgesloten. Als in Rivez Pakketpolis 2 of meer particuliere
verzekeringen zijn afgesloten en zijn ingegaan, dan geldt voor elke
verzekering een premiekorting zoals in de onderstaande tabel staat
vermeld:
Aantal polissen in de pakketpolis % premiekorting:
2

2%

3

3%

4

4%

5

5%

6

6%

7

7%

8

8%

9

9%

10

10%

11

11%

12 of meer

12%

De netto termijnpremie die op uw polisblad staat vermeld is altijd
inclusief de korting en exclusief kosten en assurantiebelasting. Het
geldende percentage korting wordt ook op het polisblad
aangegeven.
Artikel 3: Wie wordt bedoeld met ‘de maatschappij’?
Met de maatschappij wordt de op het polisblad genoemde
verzekeraar waar Rivez Assuradeuren uw verzekering als
Gevolmachtigd Agent heeft ondergebracht bedoeld, die verder in
deze en de bijzondere voorwaarden wordt aangeduid met ‘wij’ of
‘ons / onze’. Rivez Assuradeuren is een Gevolmachtigd Agent die is
ingeschreven in het AFM register onder nummer: 12004748.
Bij een DAS rechtsbijstandverzekering wordt de DAS Nederlandse
Rechtsbijstand. Verzekeringsmaatschappij N.V. bedoeld, die verder in
de bijhorende voorwaarden wordt aangeduid met DAS.
Bij een ARAG rechtsbijstandverzekering wordt de ARAG SE Nederland
bedoeld, die verder in de bijbehorende voorwaarden wordt
aangeduid met ARAG.

Artikel 4: Wie wordt bedoeld met ‘de verzekeringnemer’?
De verzekeringnemer is de persoon die met ons de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die onder die benaming op het
polisblad is vermeld en die verder in deze en de bijzondere
voorwaarden wordt aangeduid met ‘u’ of ‘uw’.
Artikel 5: Wanneer begint een verzekering?
De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polisblad
vermeld staat of zoveel eerder als met ons een voorlopige dekking is
overeengekomen. Na ingang van de verzekering, heeft u het recht om
binnen een periode van 14 dagen voor een schadeverzekering deze
te ontbinden, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Bij
schadeverzekeringen bent u wel premie verschuldigd over de periode
tussen de ingangsdatum en het moment van ontbinding.
Artikel 6: Hoe lang duurt een verzekering?
De schadeverzekeringen die in de Rivez Pakketpolis kunnen worden
afgesloten hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Op de
contractsvervaldatum wordt een verzekering telkens met een jaar
verlengt. Als de contractsvervaldatum (zie polisblad) binnen de
periode van 1 jaar na de ingangsdatum van de betreffende polis ligt,
dan geldt dat de verzekering minimaal 1 vol jaar moet blijven lopen.
Artikel 7: Wanneer en hoe eindigt een verzekering?
7.1 U wilt de polis beëindigen
a.
Als u de verzekering in het 1e jaar na ingang van de verzekering
wilt beëindigen, dan moeten wij uw schriftelijke opzegging 1
maand vóór de afloop van het 1e volle jaar hebben ontvangen.
De verzekering eindigt dan op de dag, 1 jaar na de ingangsdatum (zie polisblad) van de polis;
b. Als u de verzekering na het 1e volle jaar wilt beëindigen dan
kunt u de verzekering ieder moment opzeggen gerekend vanaf
de dag 1 jaar na de ingangsdatum die op het polisblad is
vermeld. De verzekering eindigt dan 1 maand gerekend vanaf
de datum waarop wij de schriftelijke opzegging die u aan ons
moet sturen hebben ontvangen.
7.2 Wij willen de polis beëindigen
Naast de opzegmogelijkheden die in de wet zijn bepaald, kunnen wij
de verzekering ook beëindigen in de volgende situaties:
a.
Als u fraude pleegt of ons opzettelijk misleidt of heeft misleid
dan kunnen wij de verzekering(en) direct, dus zonder
opzegtermijn, beëindigen. Er bestaat dan geen recht op
premierestitutie;
b.
Als u de totale pakketpremie, kosten en assurantiebelasting,
ook nadat wij u daarover hebben aangemaand, niet, niet
volledig of niet op tijd betaalt of weigert aan ons te betalen;
c.
Op de contractsvervaldatum van uw polis;
d. Nadat op grond van deze verzekering een schade is gemeld,
uitbetaald of door ons is afgewezen;
e. Als u kenbaar heeft gemaakt aan ons of uw verzekeringsadviseur geen gebruik meer te willen maken van de diensten
van uw verzekeringsadviseur of van de diensten van een andere
bij ons aangesloten verzekeringsadviseur.
In de in b, c, d en e omschreven situaties eindigt de verzekering dan
om 24.00 uur op de datum die wij u in de opzegbrief noemen, waarbij
wij een opzegtermijn van 2 maanden gebruiken.
Artikel 8: Wat bedoelen wij met de hoofdpremievervaldatum?
Met de hoofdpremievervaldatum wordt de datum bedoeld waarop
wij jaarlijks de premie van de verzekering(en) vaststellen.
Artikel 9: Hoe kunt u de premie, kosten en assurantiebelasting
betalen?
a.
Bij het aanvragen van de verzekering kunt u ervoor kiezen de
premie, inclusief kosten en assurantiebelasting per maand, per
kwartaal, per halfjaar of per jaar te betalen;
b.
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c.

d.

Als de totale premie van alle in uw Rivez Pakketpolis lopende
verzekeringen in de door u gekozen betalingstermijn €25,00 of
minder bedraagt , dan is automatische incasso verplicht;
De premie, kosten en assurantiebelasting betaalt u aan uw
verzekeringsadviseur.

Artikel 10: Wanneer moet u de premie, kosten en assurantiebelasting betalen?
a.
U moet de premie voor alle verzekeringen die in de Pakketpolis
zijn gesloten (hierna: de totale pakketpremie), de kosten en
assurantiebelasting binnen 30 dagen na de datum waarop u
die verschuldigd bent vooruit betalen;
b.
Als u de totale pakketpremie, kosten en assurantiebelasting
niet of niet volledig binnen 30 dagen heeft betaald of weigert
te betalen dan ontvangt u van ons een aanmaning. Als wij na
de in de aanmaning vermelde termijn de totale pakketpremie,
kosten en assurantiebelasting nog steeds niet hebben
ontvangen dan is er voor alle verzekeringen in het combipakket
met terugwerkende kracht vanaf de datum dat u de premie,
kosten en assurantiebelasting verschuldigd was, geen dekking.
U blijft wel verplicht om de totale pakketpremie, kosten en
assurantiebelasting alsnog te betalen. De dekking voor de
verzekeringen gaan weer in en wel alleen voor de toekomst 1
dag nadat wij uw betaling - inclusief eventuele incasso- en
proceskosten - hebben ontvangen en die hebben
geaccepteerd. In artikel 7.2.b. van deze algemene
voorwaarden lichten wij de consequenties van een niet tijdige
premiebetaling verder toe.
Artikel 11: Wanneer veranderen uw premie en verzekeringsvoorwaarden?
a.
Wij hebben het recht om tussentijds de premie en de
voorwaarden van een of meerdere soorten verzekeringen voor
al onze verzekerden tegelijk te veranderen. Ook deze
algemene voorwaarden mogen wij op die manier aanpassen.
Als de premie of voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons
informatie over de wijziging(en).
b.
Wij hebben het recht om op een door ons te bepalen datum de
premie en de voorwaarden van een of meerdere soorten
verzekeringen voor al onze verzekerden te veranderen. Deze
verandering gaat dan in op de eerstvolgende contractsvervaldatum van uw polis. Ook de algemene voorwaarden
mogen wij op die manier aanpassen. Als de premie of
voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons informatie over
de wijziging.
c.
Bent u het niet eens met een wijziging van premie of
voorwaarden? Dan kunt u de verzekering opzeggen per de
ingangsdatum van de wijziging. Als wij niet binnen 30 dagen na
kennisgeving van de wijziging bericht hierover van u
ontvangen, nemen wij aan dat u met de wijziging hebt
ingestemd.
Artikel 12: Hoe gaan wij om met fraude?
12.1 Wat bedoelen wij met fraude?
Met ‘fraude’ bedoelen wij dat u ons doelbewust benadeelt.
Bijvoorbeeld doordat u:
a.
niet eerlijk vertelt wat er is gebeurd;
b. (aankoop)nota’s wijzigt;
c.
meer dan de geleden schade claimt;
d. bij meerdere partijen dezelfde schade claimt en dat niet aan ons
doorgeeft;
e. informatie achterhoudt of wijzigingen niet aan ons doorgeeft;
f.
een eerder afgewezen schade opnieuw met een ander verhaal
claimt.
12.2 Wat doen wij als u fraudeert?
Constateren wij dat u heeft gefraudeerd? Dan nemen wij één of meer
van de volgende maatregelen:
a.
Wij verhalen alle (onderzoeks)kosten op u en u moet uw
ontvangen vergoedingen terugbetalen;

b.
c.
d.
e.

f.
g.

Wij beëindigen alle verzekeringen die u bij ons of via ons bij
ARAG of DAS heeft;
Wij sluiten u uit voor toekomstige verzekeringen;
Wij nemen uw gegevens op in ons interne incidentenregister;
Wij geven uw gegevens door aan de Stichting CIS (Centrale
Informatie Systeem) in Den Haag. Andere financiële instellingen
in Nederland kunnen nagaan of u hierin voorkomt met uw
persoonsgegevens. Dit is toegestaan volgens het Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Meer
informatie hierover vindt u op de website van Stichting CIS;
www.stichtingcis.nl;
Wij geven uw gegevens door aan het Centrum Bestrijding
Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars;
Wij doen aangifte bij de politie.

Artikel 13: Aan welk adres sturen wij informatie?
Wanneer wij u informatie sturen gebruiken wij uw bij ons bekende
e-mailadres of het adres van de verzekeringsadviseur die u hebt
ingeschakeld bij het afsluiten van de verzekering. Indien nadrukkelijk
overeengekomen gebruiken wij uw postadres. Wij gaan er in die
gevallen van uit dat onze informatie of mededelingen die aan dat
adres zijn gestuurd u heeft / hebben bereikt.
Artikel 14: Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst
vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze
gegevens verwerken wij in onze administratie. Volgens de Wet
Bescherming Persoonsgegevens zijn wij verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij de aanvraag of
wijziging van een verzekering of bij een schademelding, kunnen wij
uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen bij de Stichting
Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen (CIS). Ook kunnen wij openbare bronnen
raadplegen waarbij wij persoonsgegevens krijgen en verwerken. Of
wij dit op de juiste wijze doen, wordt getoetst door de Autoriteit
Persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij:
a.
om een contract met u te kunnen sluiten;
b. om dat contract te kunnen onderhouden;
c.
om fraude te bestrijden;
d. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
e. om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
Marketingactiviteiten gebeuren in principe via uw verzekeringsadviseur. Als u geen persoonlijke aanbiedingen wilt ontvangen, kunt
u ons dit laten weten. U kunt uw persoonsgegevens die wij
geregistreerd hebben, bekijken en door ons laten aanpassen. Meer
informatie hierover vindt u op www.rivezassuradeuren.nl bij ‘Privacy
statement’.
Als u een schades meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en
uw persoonsgegevens altijd vast bij de Stichting CIS. Het maakt
daarbij niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan. Beëindigen
wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele
verplichtingen niet bent nagekomen, bijvoorbeeld uw premie niet
betaald hebt? Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens
ook vastleggen bij de Stichting CIS. Als we dat doen, informeren wij u
hierover. Op deze manier willen we risico’s beheersbaar houden en
fraude tegengaan. Meer informatie en het privacyreglement van de
Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.
Wij houden ons aan de gedragscode
Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze administratie volgens
de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen’. Hierin staan uw en onze rechten en plichten
genoemd. De volledige tekst kunt u raadplegen op de website van het
Verbond van Verzekeraars, ww.verzekeraars.nl.
Opname van telefoongesprekken
Wij kunnen telefoongesprekken opnemen:
a.
voor trainings- en coachingsdoeleinden;
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b.
c.
d.

ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties;
voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële
instellingen;
om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is voor deze doeleinden. Indien een gesprek is
opgenomen, hebt u bij een geschil over de inhoud van opgenomen
telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te
beluisteren of een letterlijke weergave van het gesprek te ontvangen.
Dienstverlening door derden
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te
voeren die te maken hebben met de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst met u. Bijvoorbeeld een expertisebureau.
Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang
met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
Artikel 15: Welk recht is van toepassing op deze verzekeringsovereenkomst?
Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 16: Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
a.
Als u klachten hebt over deze verzekering of over onze
dienstverlening, neemt u dan contact op met uw
verzekeringsadviseur. Deze zoekt, zo nodig in overleg met ons,
naar een passende oplossing.
b.
Als het overleg met uw verzekeringsadviseur geen oplossing
biedt, kunt u een klacht indienen bij onze directie. Als u het
met het oordeel van onze directie niet eens bent, kunt u zich,
binnen 3 maanden nadat u een definitieve reactie van ons
heeft ontvangen, wenden tot het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
telefoon: 0900-355 22 48.
c.
Als u geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling of de uitkomst
hiervan niet bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen
aan de bevoegde rechter.
Artikel 17: Hoe vergoeden wij schade door terrorisme?
Is de schade volgens de voorwaarden van uw verzekering verzekerd?
En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan krijgt u de schade
vergoed volgens het ‘Clausuleblad terrorismedekking’ bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. Daarin staat dat we schadevergoeding
kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en
dergelijke. De tekst van dit clausuleblad is gedeponeerd op 23
november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van
Koophandel Amsterdam. De tekst van deze dekking vindt u
hieronder. Meer informatie vindt u op
http://www.terrorismeverzekerd.nl
Clausuleblad terrorismedekking
1 Begripsomschrijvingen
In dit artikel en de bepalingen die daarop gebaseerd zijn, wordt - voor
zover niet anders blijkt - verstaan onder:
1.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het
kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade
aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze
en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
1.2 Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet

op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen)
verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun
(in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten
gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken (doen)
verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd
en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
1.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme
en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar
zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkerings-verplichtingen uit
hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de
verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s,
in herverzekering kunnen worden ondergebracht.
1.5 Verzekeringsovereenkomsten
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder ‘staat waar het
risico is gelegen’ van de Wet op het financieel toezicht betrekking
hebben op in Nederland gelegen risico’s.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met
een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of,
indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering
betrekking heeft.
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars
Schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel
toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te
oefenen.
2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2
en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de
geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een
gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met handelingen of
gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna
gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de
uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar
ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake
van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met
vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde
van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de
gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op
het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van
de betrokken verzekering.
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde
aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar.
Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk
verschijnende dagbladen.
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel
bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud
daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar
maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden
uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars, zoals bedoeld in
artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de
toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan:
alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde
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objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de
bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter
afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste één op het
risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor
rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in
een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek,
dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als één
verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.
3 Uitkeringsprotocol NHT
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van
toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het
Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is
de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding
of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen
beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking
biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over
voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd
overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan
de verzekeraar te doen.
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van
het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en
overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT,
is bindend jegens de verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en
tot uitkering gerechtigden.
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk
bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering
tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de
tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering.
3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16
van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op
schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee
jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid
heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het
terrorismerisico in de zin van dit artikel wordt beschouwd. Terzake
tegenover de verzekeraar aanspraak maken.
Artikel 18: Welke uitsluiting gelden er in verband met sancties en/of
handelsbeperkingen?
Schade die wij niet mogen vergoeden op grond van de Sanctiewet of
sanctieregelgeving vergoeden wij niet. Een land dat de
mensenrechten schendt, oorlog voert of een gevaar vormt voor de
internationale vrede en veiligheid, kan door de overheid worden
gestraft met sancties. Vaak bestaan sancties tegen een land uit
maatregelen tegen bepaalde personen en/of bedrijven in dat land. Zo
kunnen bijvoorbeeld buitenlandse tegoeden worden bevroren of
andere (financiële) handelsbeperkingen worden
opgelegd. Dit betekent dat verzekeraars geen dekking mogen
verlenen of schade mogen vergoeden als dat in strijd is met de
Sanctiewet of sanctieregelgeving. Meer informatie hierover kunt u
vinden http://www.rijksoverheid.nl.
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