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1.		

Begripsomschrijvingen

1.1

De maatschappij

Fatum General Insurance N.V.

1.2

Verzekeringnemer

Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig
op het polisblad is vermeld.

1.3

Verzekerden in gezinsverband

Verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer;
b. de echtgeno(o)t(e);
c. de met hem in gezinsverband samenwonende ongehuwde
personen; alsmede
d. hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
e. hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleegen
stiefkinderen die bij hen inwonen of voor studie of ter vervulling
van de militaire of burgerlijke dienstplicht uitwonend zijn;
f. hun minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering;
g. hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloeden aanverwanten, die bij hen inwonen;
h. hun huispersoneel, echter alleen in gevallen waarin zij als
werkgever van dit huispersoneel aansprakelijk zijn; mits zij
hun werkelijke woonplaats in Aruba, Curaçao, Sint Maarten
of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben.

1.4

Alleenstaande verzekeringnemer

Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden
als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringnemer zelf;
b. zijn minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid
niet wordt gedekt door een andere verzekering;
c. zijn huispersoneel, echter alleen in gevallen waarin hij als
werkgever van dit huispersoneel aansprakelijk is; mits zij hun
werkelijke woonplaats in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de
BES-eilanden hebben.

1.5

Schade

Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schade
wordt hieronder verstaan:
a. Schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid,
al dan niet de dood tengevolge hebbend, met inbegrip van
de daaruit voortvloeiende schade.
b. Schade aan goederen: beschadiging, vernietiging of verloren
gaan van stoffelijke goederen van anderen dan verzekerden,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.6

Franchise

In geval van een door deze verzekering gedekt evenement wordt
onder franchise verstaan een vast bedrag, waaronder de schade niet
voor rekening van de maatschappij komt. Is het schadebedrag gelijk
aan of hoger dan het op het polisblad vermelde bedrag, dan komt
de gehele schade voor rekening van de maatschappij.

2.

Hoedanigheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier.
De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van een
(neven)bedrijf, (neven)beroep of (neven)functie, het verrichten van
betaalde handenarbeid, alsmede het vervullen van de militaire of
burgerlijke dienstplicht is niet gedekt. Deze beperkingen van de
hoedanigheid gelden niet voor:
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a. het huispersoneel als bedoeld in artikel 1 voor zover verband
houdend met hun werkzaamheden;
b. de minderjarige kinderen, indien zij tijdens hun vakantie, vrije tijd
of studie werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden
verrichten al dan niet tegen betaling. De aansprakelijkheid van
kinderen is in dit geval slechts verzekerd, voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. Aanspraken
van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten
betrekkingen zijn niet gedekt.

3.

Dekking

3.1

Aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun
bovengenoemde hoedanigheid voor schade veroorzaakt of ontstaan
tijdens de verzekeringsduur, en wel voor alle verzekerden tezamen tot
ten hoogste het in het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis.

3.2

Normbesef

Indien een verzekerde aan anderen dan verzekerden schade
veroorzaakt, waarvoor hij niet aansprakelijk is, uitsluitend omdat de
daad hem niet kan worden toegerekend wegens zijn jeugdige leeftijd
of wegens een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, zal de
maatschappij niettemin tot schadevergoeding overgaan, een en ander
voor zover de schade niet aan benadeelde zelf te wijten is of voor zijn
eigen risico is. Als norm voor de schaderegeling wordt het burgerlijk
recht gehanteerd. Bij toekenning van schadevergoeding zullen alle
aanspraken op uitkering die de benadeelde uit anderen hoofde heeft
in mindering worden gebracht. Geen schade vergoeding zal worden
verleend indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks
bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens
nagelaten betrekkingen.

3.3

Vrijwillige hulpverlening

Indien anderen dan verzekerden schade lijden bij het verlenen van hulp
ter voorkoming van dood of lichamelijk letsel, of onmiddellijk dreigende
schade aan goederen van een verzekerde, vergoedt de maatschappij
de door deze verzekering gedekte schade. Als norm voor de
schaderegeling wordt het burgerlijk recht gehanteerd. Bij toekenning
van schadevergoeding zullen alle aanspraken op uitkering die de
benadeelde uit anderen hoofde heeft in mindering worden gebracht.
Geen schade vergoeding zal worden verleend indien de vorderende
partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken
benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen.

3.4

Proceskosten en wettelijke rente

Boven de verzekerde som worden vergoed:
a. de kosten van verweer, dat onder leiding van de maatschappij
wordt gevoerd in een door een benadeelde tegen een verzekerde
aanhangig gemaakt civiel proces, alsmede de hieruit voortvloeiende
proceskosten, tot betaling waarvan de verzekerde mocht worden
veroordeeld;
b. de kosten van de rechtsbijstand, die op verzoek van de maatschappij
wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt
strafgeding;
c. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte
van de hoofdsom.

4.

Uitsluitingen

4.1

Motorrijtuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of
door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, houdt,
bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.
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Uitzonderingen

4.5

Wel gedekt is het volgende:
a. de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade toegebracht
als passagier van een motorrijtuig;
b. de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade toegebracht
door goederen, die zich bevinden op, dan wel vallen of gevallen zijn
van, een motorrijtuig;
c. de aansprakelijkheid van de verzekerde als eigenaar/gebruiker van
motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en
dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 km per
uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op afstand bedienbare
modelauto’s;
d. de aansprakelijkheid van een verzekerde -mits deze jonger is
dan 18 jaar- voor schade veroorzaakt tijdens joy-riding met een
motorrijtuig. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
- ingeval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig;
- voor schade aan het motorrijtuig zelf.
Deze dekking geldt alleen voorzover deze aansprakelijkheid
niet gedekt is krachtens een andere verzekering.

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
in verband met bezit/gebruik van (vuur-) wapens.

4.2

Luchtvaartuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of
door een luchtvaartuig dat een verzekerde in eigendom heeft, houdt,
bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.

Uitzonderingen

4.6

Vuurwapens

Molest en atoomkernreacties

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a. veroorzaakt of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, oorlog,
oorlogsgeweld, oorlogstuig en gewapende internationale actie;
b. veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze is ontstaan.

4.7

Onroerend goed

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met
exploitatie van onroerend goed alsmede het bezit van onroerend
goed in het buitenland.

4.8

Woonplaats niet langer op Aruba, Curaçao,
Sint Maarten of de BES-eilanden

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn
werkelijke woonplaats niet langer op Aruba, Curaçao, Sint Maarten
of de BES-eilanden heeft, met dien verstande dat dan de verzekering
voor deze verzekerde eindigt 30 dagen na vertrek.

4.9

Opzet

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door een vaartuig dat een verzekerde in eigendom heeft, houdt,
bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.

Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende
uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon, zaak of goed gericht
wederrechtelijk handelen of nalaten, van een tot een groep behorende
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
opzettelijk en tegen een persoon, zaak of goed gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten van één of meer tot de groep behorende personen,
ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze
tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen
zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren,
dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen.

Uitzonderingen

4.10

Wel gedekt is het volgende:
a. de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade toegebracht
als passagier van een vaartuig;
b. de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade toegebracht
door roeiboten, kano’s of op afstand bedienbare modelboten;
c. de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade met of door
zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 12 m2 tenzij
deze boten zijn uitgerust met een (buitenboord) motor. Deze
dekking geldt alleen voorzover deze aansprakelijkheid niet gedekt
is krachtens een andere verzekering.

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; van een tot een
groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke
aard dan ook van een of meer tot de groep behorende personen, ook
ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

4.4

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor
de maatschappij een verplichting tot uitkering kan ontstaan, is deze
verplicht, op straffe van verlies van rechten:
a. de maatschappij zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 3 dagen
na de gebeurtenis, die gebeurtenis te melden;
b. de maatschappij zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken
die van belang zijn;
c. alle ontvangen bescheiden, waaronder de dagvaardingen
onmiddellijk aan de maatschappij door te zenden;
d. de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
e. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en zich
te onthouden van alles wat de belangen van de maatschappij zou
kunnen schaden;

Wel gedekt is het volgende:
a. de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade toegebracht
als passagier van een luchtvaartuig;
b. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door op
afstand bedienbare modelvliegtuigen waarvan het gewicht ten
hoogste 20 kg bedraagt. Deze dekking geldt alleen voorzover deze
aansprakelijkheid niet gedekt is krachtens een andere verzekering.

4.3

Vaartuigen

Opzicht

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan goederen die
een verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt,
bewoont, leent, huurt, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook
onder zich heeft.

Uitzonderingen
Wel gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor de
beschadiging van het door de verzekeringnemer bewoonde pand door
een hem toebehorende antenne, die op of bij dit pand is geplaatst,
indien en voor zover de schade niet gedekt is krachtens een andere
verzekering, tot het verzekerd bedrag.

Guardian Group is een handelsnaam van:

5.

Seksuele gedragingen

Verplichtingen bij schade
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f. aan de maatschappij een ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te zenden. In geval de verzekerde strafrechtelijk wordt
veroordeeld, kan de maatschappij hem niet verplichten tegen het
gewezen vonnis hoger beroep in te stellen.

6.

Schaderegeling

De maatschappij heeft het recht benadeelde(n) rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Bestaat de te betalen
schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze
uitkeringen, met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen, hoger dan de verzekerde som, dan wordt de duur of de hoogte
van deze uitkeringen naar evenredigheid herleid.

7.

Premie

7.1

Premiebetaling

De premie en/of kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
De verzekeringnemer is verplicht de premie en/of de kosten
te betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd zijn.

7.2

9.

Einde van de verzekering

De verzekeringsovereenkomst eindigt:
a. door opzegging door de verzekeringnemer tegen het einde van de
op het polisblad genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging
schriftelijk aan de maatschappij geschiedt en een termijn van
tenminste twee maanden in acht wordt genomen en de opzegging
niet vóór genoemde einddatum wordt herroepen;
b. door opzegging door de maatschappij tegen de premievervaldag,
mits de opzegging schriftelijk geschiedt, waarbij een termijn van
tenminste twee maanden in acht wordt genomen;
c. indien de verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan
nieuwe tarieven en/of voorwaarden overeenkomstig de regeling
genoemd onder artikel 8 weigert;
d. indien de verzekeringnemer bij schade met opzet onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven;
e. 30 dagen nadat de verzekeringnemer ophoudt zijn werkelijke
woonplaats in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
te hebben.

Niet-betaling van de premie

De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden
nadat:
a. de verzekeringnemer weigert de premie en de kosten te voldoen of;
b. de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder
dat de premie en/of de kosten zijn betaald. Ingebrekestelling door
de maatschappij is daar bij niet nodig. De verzekeringnemer blijft
verplicht de premie en de kosten te voldoen. De verzekering wordt
weer van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden na de dag
waarop de maatschappij de verschuldigde premie en/of kosten
heeft ontvangen en aangenomen.

7.3

Terugbetaling van de premie

Bij het eindigen van de verzekeringsovereenkomst heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode
waarvoor de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van
de dan verschuldigde administratiekosten.

8.

Aanpassing van de verzekering

3202

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie
en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig de wijziging
aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De
verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt
geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de in de
mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht.
In dit laatse geval eindigt de verzekering op de datum die in de
mededeling door de maatschappij is genoemd. De mogelijkheid
van opzegging door verzekeringnemer geldt niet indien:
a. de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding
van de dekking inhoudt.
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