VKB VERVANGINGSVERZEKERING VAN PREDIKANTEN 2017
Art. 1 Begripsomschrijvingen
Verzekeraar
Ace European Group Limited
Verzekeringnemer
Degene, die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan.
Verzekerde
De predikant werkzaam voor verzekeringnemer.
Verzekering
De betreffende onderliggende overeenkomst(en) met een eigen strekking.
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag als vermeld op het polisblad.
Gevolmachtigden
R. Mees & Zoonen Assuradeuren B.V. gevestigd te Rotterdam.
Eigen risicotermijn
De termijn van 30 dagen waarbinnen de predikant geen recht heeft op een uitkering.
Uitkeringstermijn
De maximale termijn van 52 of 104 weken waarover de verzekeringnemer recht heeft op een uitkering in geval van
arbeidsongeschiktheid van de predikant.
ARBO-dienst
Een volledig gecertificeerde Arbo-dienst, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandigheden wet, die door verzekeraar is geaccepteerd en
waar als zodanig de eerste ziekmelding moet worden gedaan.
UWV
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen.
Art. 2 Onzekere gebeurtenis
Verzekeraar is alleen tot uitkering gehouden als de verzekeringnemer schade lijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvan het op
het moment van het sluiten van de verzekering voor verzekeringnemer, de verzekerde en verzekeraar onzeker was dat zij zich al
heeft voorgedaan of dat zij zich naar de normale loop van de omstandigheden zou voordoen.

Art. 3 Grondslag van de verzekering
Het aanvraagformulier en de eventuele gezondheidsverklaring met de daarin door of namens de verzekeringnemer gedane
mededelingen, alsmede eventuele gegevens verstrekt door of namens de verzekeringnemer, de werknemer of de keuringsarts,
vormen de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmee één geheel uit te maken. Onjuiste mededelingen of gegevens
kunnen ertoe leiden dat Verzekeraar op grond van de wet het recht heeft de uitkering te weigeren of te beperken of de verzekering
op te zeggen.

Art. 4 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft tot doel een uitkering te verstrekken indien de verzekerde predikant (tijdelijk) arbeidsongeschikt is, met
inachtneming van de overeengekomen eigen risicoperiode van 30 dagen en hetgeen is vastgelegd in deze voorwaarden. In het
kader van deze verzekering is arbeidsongeschiktheid aanwezig indien door een arts is vastgesteld dat op medische gronden de
predikant als gevolg van een ongeval, ziekte of gebrek niet in staat is de overeengekomen ambtswerkzaamheden te verrichten. Van
arbeidsongeschiktheid is geen sprake indien de predikant niet bereid is de overeengekomen ambtswerkzaamheden, waartoe hij
door een behandelend arts in staat wordt geacht te verrichten, of de kerkelijke gemeente de predikant niet in staat stelt de
overeengekomen arbeid te verrichten.

Art. 5 Verzekerd bedrag
5.1 Indien de overeengekomen eigen risicoperiode van 30 dagen is overschreden wordt, ontvangt de verzekeringnemer een
vergoeding tot het op het polisblad vermelde maximum verzekerd bedrag.

5.2 De overeengekomen eigen risicoperiode van 30 dagen waarover de verzekeringnemer geen recht heeft op schadevergoeding,
vangt aan op de eerste werkdag waarop wegens ongeval, ziekte of gebrek niet is gewerkt of het werk tijdens de werktijd is gestaakt,
mits de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld door een daartoe bevoegde arts. De eigen risicoperiode wordt slechts eenmaal in
aanmerking genomen voor perioden van arbeidsongeschiktheid, die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan vier weken.
5.3 De periode waarover aan verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid van een predikant een schadevergoeding kan worden
verstrekt, beslaat ten hoogste het aantal weken (52 of 104 weken) zoals vermeld op het polisblad, te rekenen vanaf de 31ste
werkdag waarop wegens arbeidsongeschiktheid niet is gewerkt of waarop het werk tijdens werktijd is gestaakt. Voor het bepalen
van het tijdvak worden tijdvakken van arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan
vier weken opvolgen.
Art. 6 Aanvang, verlenging en einde van de verzekering
6.1 De verzekering vangt aan en eindigt conform de op het polisblad genoemde data.
6.2 De verzekering wordt telkens met de op het polisblad genoemde contractstermijn verlengd, tenzij de verzekeringnemer
tenminste 2 maanden vóór de contractvervaldatum van de verzekering schriftelijk heeft meegedeeld de verzekering niet te willen
verlengen.
6.3 Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, heeft Verzekeraar het recht de verzekering te beëindigen op
een door haar te bepalen tijdstip indien:
- de verzekeringnemer niet langer in staat wordt geacht één of meer verplichtingen uit deze verzekeringsovereenkomst of uit
relevante wet- en regelgeving na te komen; dan wel indien op het vermogen van verzekeringnemer beslag wordt gelegd;
- de verzekeringnemer surséance van betaling aanvraagt;
- verzekeringnemer in staat van faillissement komt te verkeren of aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet;
- de verzekeringnemer een beroep doet op de wet op de schuldsanering of deze wet op verzekeringnemer van toepassing wordt
verklaard;
- de verzekeringnemer of verzekerde Verzekeraar met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven of heeft
misleid;
6.4 Indien de verzekering wordt beëindigd, dan vervallen de aanspraken op schadevergoeding vanaf de royementsdatum.
Art. 7 Premiebetaling
7.1 Verplichting tot premiebetaling
De premie waaronder tevens de kosten en eventuele assurantiebelasting worden verstaan, dient vooruitbetaald te worden binnen
dertig dagen nadat deze bedragen verschuldigd zijn.
7.2 Gevolgen van wanbetaling
7.2.1 Indien de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek is voldaan zal de dekking
zonder dat een nadere ingebrekestelling door verzekeraar is vereist worden opgeschort en kunnen geen rechten aan de
verzekering meer worden ontleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. Onder aanvangspremie
wordt verstaan de premie die de verzekeraar voor de eerste maal in rekening brengt na het sluiten van de
verzekeringsovereenkomst of na een tussentijdse wijziging.
7.2.2 Indien een vervolgpremie onbetaald blijft zal de dekking worden opgeschort en kunnen aan de verzekering geen rechten meer
worden ontleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
7.2.3 Indien de vervolgpremie niet tijdig wordt betaald zal de dekking worden opgeschort en kunnen geen rechten aan de
verzekering meer worden ontleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat
verzekeraar verzekerde na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en de betaling is uitgebleven. Onder vervolgpremie wordt
verstaan iedere verschuldigde
premie niet zijnde aanvangspremie alsmede de verschuldigde premie na stilzwijgende verlenging van de verzekering.
7.2.4 Indien de dekking is opgeschort blijft de premiebetalingsverplichting onverkort van kracht.
7.3 Incassokosten
Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten komen voor rekening van verzekeringnemer indien deze kosten gemaakt dienen
te worden om een vordering te kunnen incasseren.
7.4 Herstel van de dekking
Als een vordering wordt betaald nadat de dekking van de verzekering is opgeschort wordt de dekking weer van kracht voor
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop het totale gevorderde bedrag, inclusief incassokosten en wettelijke
rente, is ontvangen.
7.5 Terugbetalen van premie
Bij opzegging tegen een andere dag dan de jaarlijkse hoofdpremievervaldatum wordt de betaalde premie pro rata verrekend.
Indien de verzekering wordt beëindigd omdat de verzekeringnemer of een verzekerde verzekeraar opzettelijk heeft misleid of dat
heeft getracht, wordt de premie niet terug betaald.

Art. 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden
De verzekeraar heeft het recht om de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering te
herzien en deze verzekering tussentijds aan te passen aan de nieuwe premie en/of voorwaarden. De verzekeraar zal
verzekeringnemer schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de datum waarop de aanpassing is gaan gelden,
heeft verzekeringnemer het recht deze schriftelijk te weigeren, indien de aanpassing leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor
hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt eindigt de verzekering op de datum waarop de aanpassing
is gaan gelden.

Art. 9 Premievaststelling
9.1 Voor de verzekering wordt de premie voor alle verzekerde predikanten tezamen in rekening gebracht.
9.2 Premiewijzigingen door aan- en afmeldingen van te verzekeren/verzekerde predikanten zullen per wijzigingsdatum met
verzekeringnemer worden verrekend.
9.3 De premie is tot aan de datum van de pensionering -of eerdere vrijwillige toetreding tot een vervroegde pensioenvoorzieningvan enige predikant, per jaar bij vooruitbetaling door de verzekeringnemer aan Verzekeraar verschuldigd.
9.4 Voor het bestand van verzekerde predikanten dient de premie vanaf de datum van ingang van de verzekering tot en met 31
december daaropvolgend door de verzekeringnemer aan Verzekeraar te worden betaald, en daarna telkens per 1 januari voor een
termijn van 12 maanden.
9.5 Bij de aanvang van de overeenkomst betaalt de verzekeringnemer aan Verzekeraar de verschuldigde premie over het
desbetreffende kalenderjaar. Bij de aanvang van ieder volgend kalenderjaar betaalt de verzekeringnemer aan Verzekeraar de
verschuldigde premie voor dat betreffende kalenderjaar. Premiewijzigingen als gevolg van mutaties in het predikantenbestand
worden direct per mutatie verrekend.
Art. 10 Risicowijzigingen
10.1 De verzekeringnemer is gehouden Verzekeraar direct schriftelijk in kennis te stellen van wijziging van het risico.
10.2 Wijziging van het risico is in ieder geval aanwezig indien zich een wijziging voordoet in de aard van de werkzaamheden of de
organisatie van de verzekeringnemer dan wel er sprake is van fusie overname of samengaan met een andere kerkelijke gemeente.
Hieronder worden tevens wijziging van werkzaamheden van alle verzekerde predikanten of relevante groepen begrepen. Indien
door bedoelde risicowijzing(en) een duidelijk verhoogd risico ontstaat ten opzichte van de bij de totstandkoming van de verzekering
door verzekeringnemer verstrekte risicogegevens, heeft Verzekeraar het recht om de premie en/of de voorwaarden te herzien.

Art. 11 Tussentijdse opzegging individuele verzekerde
Behoudens de in deze voorwaarden genoemde gevallen is deze verzekering ten aanzien van de individuele predikanten niet
opzegbaar aan de zijde van de verzekeraar.
Art. 12 Opgaven van ziekmeldingen door de verzekeringnemer
12.1 De verzekerde is verplicht om na een ongeval, bij ziekte of een gebrek hiervan de verzekeringnemer direct in kennis te stellen.
12.2 De verzekeringnemer heeft de verplichting haar Arbo-dienst binnen 2 dagen in kennis te stellen als één van de onder 12.1
genoemde gebeurtenissen heeft plaatsgevonden.
12.3 De verzekeringnemer bewerkstelligt dat Verzekeraar na afloop van ieder kwartaal een opgave ontvangt van de predikanten die
arbeidsongeschikt zijn geweest en de dagen waarop.
12.4 Indien een van de hierboven genoemde verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens niet
wordt nagekomen wordt verzekeringnemer eerst in de gelegenheid gesteld alsnog aan de betreffende verplichting te voldoen
waarbij Verzekeraar een termijn stelt van 1 maand waarbinnen de verzekeringnemer aan de verplichting dient te voldoen. Indien
verzekeringnemer na afloop van de hierboven genoemde termijn van 1 maand niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan heeft dat
verlies van het recht op schadevergoeding en opschorting van de dekking van de verzekering tot gevolg. De opschorting vindt
plaats ingaande op een door Verzekeraar te bepalen tijdstip, onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de
premie.

Art. 13 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
13.1 De verzekeringnemer is verplicht:
13.2. Al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat een predikant kan terugkeren in het arbeidsproces en erop toe te zien dat de
predikant alles nalaat wat zijn herstel zou kunnen vertragen of verhinderen;
13.3 zorg te dragen voor aanlevering van de gegevens die voor de schadebehandeling noodzakelijk worden geacht binnen de
daartoe door Verzekeraar gestelde termijn;
13.4 Verzekeraar in de gelegenheid te stellen te controleren of de verzekeringnemer tijdig actie heeft ondernomen met betrekking
tot: de tijdige ziekmelding bij de Arbo-dienst;
13.5 Het niet nakomen van een in deze voorwaarden genoemde verplichting en het niet volledig naar waarheid verstrekken van
inlichtingen en gegevens heeft verlies van het recht op loonschadevergoeding tot gevolg.
13.6 De verzekeraar heeft het recht alle benodigde medische informatie bij de verzekerde en de Arbo-dienst op te vragen indien dat
voor de behandeling van de claim noodzakelijk is.
Art. 14 Schadevaststelling en uitbetaling
14.1 Wanneer aan alle gestelde voorwaarden is voldaan en de arbeidsongeschiktheid van de predikant is gebleken en deze
tenminste de overeengekomen eigen risicoperiode van 1 maand heeft geduurd, zal Verzekeraar, onverminderd het overige gestelde
in deze voorwaarden, met ingang van de dag waarop de eigen risicoperiode is verstreken, zo spoedig mogelijk overgaan tot
uitkering aan de verzekeringnemer van het in de polis bepaalde verzekerde bedrag.
14.2 Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de predikant bedraagt de schadevergoeding een dienovereenkomstig percentage
van het op de polis vermelde verzekerde bedrag.
14.3 Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag verkregen; bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt de vergoeding
per dag 1/365ste gedeelte van het voor de betreffende predikant verzekerde bedrag, daarbij rekening houdend met de
uitkeringsduur van 52 of 104 weken.

14.4 Ieder recht van de verzekeringnemer ten opzichte van Verzekeraar over een ingediende claim vervalt na het verstrijken van
een periode van één jaar nadat Verzekeraar haar standpunt bekend heeft gemaakt, tenzij de verzekeringnemer binnen dit jaar
schriftelijk bezwaar aantekent tegen het standpunt van Verzekeraar

Art. 15 Einde van de schadevergoeding
15.1 Onverminderd het overige gestelde in deze voorwaarden eindigt de schadevergoeding:
15.2 Aan het einde van de uitkeringsduur van 52 of 104 weken zoals op het polisblad staat vermeld.
15.3 Zodra de predikant niet meer arbeidsongeschikt is;
15.4 Als de arbeidsovereenkomst met de predikant voor bepaalde tijd afloopt;
15.5 Op het moment van dat de arbeidsovereenkomst met de predikant bij de verzekeringnemer wordt verbroken;
15.6 Op het moment dat de predikant de 70-jarige leeftijd bereikt;
15.7 Bij overlijden van de predikant;
15.8.Op het moment dat de predikant vrijwillig toetreedt tot een (deeltijd) pensioenregeling;
15.9 Vier weken nadat de predikant op therapeutische basis het werk (gedeeltelijk) heeft hervat, van deze termijn kan alleen worden
afgeweken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verzekeraar
15.10 Zodra de verzekeringnemer een verzoekschrift indient bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de predikant te
kunnen beëindigen;
15.11 Indien de verzekeringnemer voor de predikant een ontslagaanvraag indient bij het UWV;
15.12 Zodra de verzekeringnemer de predikant schorst;
Art. 16 Uitsluitingen
Geen aanspraak, recht op uitkering of schadevergoeding bestaat indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd:
16.1. door opzet of bewuste roekeloosheid van de predikant.
16.2 Voor aanspraken die onder deze verzekering worden gemaakt, ingeval van ziekte of een gebrek waarbij de predikant bij het
aangaan van de arbeidsovereenkomst opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt;
16.3. tijdens detentie van de predikant
16.4 hetzij direct, hetzij indirect door molest, waaronder wordt verstaan:
16.5 a. gewapend conflict
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van
internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord- Atlantische Verdragsorganisatie en de West-Europese Unie;
16.5 b. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
16.5 c. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag;
16.5 d. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend
binnen een staat;
16.5 e. oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
16.5 f. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het
gezag waaronder zij gesteld zijn.
16.6 door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking tot een
gebeurtenis veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een kerninstallatie bevinden
en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor
zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft deze uitsluiting van kracht.
Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen
(Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
16.7. Indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond bij de aanvang van de verzekering of bij aanvang van de
arbeidsovereenkomst;
16.8. Als de arbeidsongeschikte predikant zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek van de Arbo-dienst en
de medisch adviseur van de Verzekeraar om te verschijnen voor een geneeskundig onderzoek en inlichtingen te verstrekken;
16.9. Als de arbeidsongeschikte predikant niet binnen een redelijke termijn geneeskundige hulp inroept en gedurende het verloop
van de ziekte niet onder behandeling blijft;
16.10. Indien de arbeidsongeschikte predikant de voorschriften van de behandelende geneeskundige niet opvolgt of zich gedurende
de arbeidsongeschiktheid schuldig maakt aan gedragingen die de genezing belemmeren of vertragen;
16.11. gedurende de periode van verlof uit hoofde van de Wet Arbeid en Zorg.
Art. 17 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze verzekeringsvoorwaarden niet voorzien beslist verzekeraar, na overleg met de verzekeringnemer.
Art. 18 Adres
Een adreswijziging van de verzekeringnemer moet zo spoedig mogelijk aan verzekeraar worden meegedeeld. Kennisgevingen door
Verzekeraar aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij Verzekeraar bekende adres.

Art. 19 Persoonsgegevens
18.1 Gebruik persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst wordt om persoonsgegevens gevraagd. Deze worden gebruikt voor het
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om informatie te geven over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen
van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op het gebruik van de persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing.
18.2 Recht van verzet
Een verzekerde die geen prijs stekt op informatie over producten en/of diensten, of zijn toestemming voor het gebruik van zijn emailadres wil intrekken kan dit schriftelijk meedelen aan de verzekeraar.
18.3 CIS
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar de gegevens van de verzekeringnemer raadplegen bij de
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en worden de bij een schadebehandeling verstrekte gegevens door de verzekeraar
verwerkt in de databank van de Stichting CIS. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens
uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. Meer informatie is te vinden op www.stichtingcis.nl.

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan een verzekerde zich schriftelijk wenden tot de directie
van R. Mees & Zoonen Assuradeuren B.V. in Rotterdam.
19.3 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Als die er naar de mening van de verzekerde niet in slaagt om het probleem tot tevredenheid op te lossen kan de verzekerde, indien
deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot: Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248, E-mail:
info@kifid.nl.
19.4 Bevoegde rechter
Wanneer een verzekerde geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of een verzekerde vindt de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kan de verzekerde het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Art. 21 Terrorisme uitsluiting en NHT terrorisme dekking
21.1 Terrorisme-uitsluiting
21.1.1 Toepasselijkheid uitsluiting
De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico’s,
vastgesteld op basis van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, en/of de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die
niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals aangegeven op het
polisblad.
21.1.2 Uitsluiting
Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige
besmetting of preventieve maatregelen.
21.1.3 Begripsomschrijvingen
21.1.3.1 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.
21.1.3.2 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 tengevolge hebbend, bij mensen of dieren
kunnen veroorzaken en/ of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,
waarbij aannemelijk is dat het (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.
21.1.3.3 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.
21.2 NHT-Terrorismedekking

Het clausuleblad “Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” (hierna: NHTdekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Op verzoek verstrekt Verzekeraar B.V. een exemplaar van dit
clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website www.terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd. Hierna volgt een
samenvatting van de NHT-dekking.
In geval van discussie over deze samenvatting gaat het clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” voor.
21.2.1 Omvang van de NHT-dekking
Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna
aangeduid met “terrorismerisico”), geldt voor de in Nederland gelegen risico’s (vastgesteld op basis van artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht) die zijn ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in de leden 10.2.2 en 10.2.3.

