Algemene Voorwaarden MVP-A01
Motorrijtuigenverzekering
Met voorbijgaan van hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt de in de polis begrepen aansprakelijkheidsverzekering
voor motorrijtuigen geacht aan de door of verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, verder te noemen “W.A.M.”,
gestelde eisen te voldoen.
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
§ 1. Verzekeringnemer
Degene, die de verzekering is aangegaan.
§ 2. Verzekerde
a. De verzekeringnemer
b. De eigenaar
c. De houder
d. De bestuurder
e. De met het motorrijtuig vervoerde personen
f. De werkgever van de onder a tot en met e genoemde personen, indien hij aansprakelijk is voor de schade door een van deze personen veroorzaakt;
f. voor de werkgever, die niet tevens verzekeringnemer is, geldt de verzekering slechts, indien de aansprakelijkheid van degene, die de schade veroorzaakt,
f. door de verzekering is gedekt.
§ 3. Aansprakelijkheid
De burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade met of door het motorrijtuig toegebracht aan personen en/of goederen.
§ 4. Schade
Het geldelijk nadeel, dat uit een gebeurtenis voortvloeit, alsmede ideële schade als gevolg van lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid van
personen voor zover daarvoor vergoeding in geld kan worden toegekend.
§ 5. Gebeurtenis
Een voorval, waarbij het motorrijtuig is betrokken en dat tijdens de duur van de verzekering heeft geleid tot lichamelijk letsel of benadeling van de
gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, dan wel tot beschadiging of vernietiging van stoffelijke roerende of onroerende
goederen; met elkaar verband houdende voorvallen worden als één gebeurtenis beschouwd.
§ 6. Motorrijtuig
Het in het polisblad omschreven verzekerde motorrijtuig en de in het polisblad omschreven accessoires, welke op of in het motorrijtuig zijn aangebracht.
§ 7. Bestuurder
Is, met uitsluiting van ieder ander, hij die gezeten achter het stuurwiel, de handelingen verricht, waardoor de gang van het motorrijtuig wordt beheerst.
§ 8. Dekkingsgebied
Deze verzekering is van kracht voor gebeurtenissen binnen Suriname.
§ 9. Maatschappij
N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company te Paramaribo.
Grondslag van de verzekering
Artikel 2
De door verzekeringnemer aan de maatschappij verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, in welke vorm dan ook, vormen de grondslag van de
verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmede één geheel uit te maken.

N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company
Henck Arronstraat 115-119
Waterloostraat 15B
Tamansarie 92
van Drimmelenweg BR3
zorg@parsasco.com

Paramaribo
Nickerie
Commewijne
Lelydorp

www.parsasco.com

Z_AlgvoorwaardenPBZV_Versie 0.3_22.05.19

t +597 421212
t +597 0210421
t +597 356922
t +597 0369077

klantenservice@parsasco.com
nickerie@parsasco.com
commewijne@parsasco.com
lelydorp@parsasco.com

Omvang van de dekking
A. De verzekering tegen schade aan het motorrijtuig
Artikel 3
Omschrijving van de dekking
§1. Het motorrijtuig is verzekerd tegen schade ontstaan door
a. Brand, waarmede ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag worden gelijkgesteld;
b. Botsen, omslaan, van de weg of te water geraken; ook indien een van de onder a. en b. genoemde gebeurtenissen zijn oorzaak vind in eigen gebrek
b. van het motorrijtuig;
c. Enig van buiten komend onheil;
d. Diefstal van het motorrijtuig of van verzekerde onderdelen daarvan. Met diefstal worden gelijkgesteld joyriding, verduistering door anderen dan
d. verzekeringnemer en andere vormen van ontvreemding.
§2. De verzekering dekt eveneens
a. De kosten van bewaking en van vervoer naar de naastbijgelegen reparatie- inrichting waar het motorrijtuig kan worden hersteld van de §1 bedoelde
a. beschadigingen;
b. Bijdragen in averijgrosse.
Artikel 4
Uitsluitingen
§1. Van de verzekering is uitgesloten de schade ontstaan aan het motorrijtuig
a. Terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, noch van een rijbewijs dat zijn
a. geldigheid niet langer dan zes maanden en niet anders dan door het verstrijken van de geldigheidsduur heeft verloren, dan wel gedurende de tijd, dat
a. hem de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd, of indien hij voor het besturen van het motorrijtuig de wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet
a. heeft bereikt;
b. Indien de verzekerde opzettelijk een onvolledige of onware opgave doet of indien hij enige in deze polis op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
c. Terwijl met het motorrijtuig werd deelgenomen aan snelheidsritten en -wedstrijden, met uitzondering van betrouwbaarheidsritten, uitgeschreven door
c. op dit gebied erkende verenigingen;
d. Indien deze door verzekerde opzettelijk of met zijn goedvinden is toegebracht;
e. Terwijl de bestuurder onder invloed was van alcohol of enig ander bedwelmend of stimulerend middel. De weigering gevolg te geven aan het bevel zich
e. aan een bloedonderzoek te onderwerpen wordt hiermede gelijkgesteld;
f. Tijdens verhuur of bij gebruik van het motorrijtuig anders dan waartoe dit volgens opgaaf aan de maatschappij was bestemd;
g. Door molest (Onder “molest” wordt verstaan elke ongevalsoorzaak, welke een uitvloeisel is van oorlog of van een daarmede in feite overeenkomende
g. toestand, van burgeroorlog, oproer of onlusten, van conflicten uit hoofde van politieke overtuiging, of van de tenuitvoerlegging van enige terzake als
g. voormeld door enige Overheid getroffen maatregelen);
g. In de tijd van oorlog of daarmede in feite overeenkomende toestand of burgeroorlog daar, waar de schade is ontstaan, rust in twijfelgevallen het bewijs,
g. dat de schade niet door molest is veroorzaakt, op verzekerde;
h. Door slijtage of waardevermindering, uit welken hoofde ook;
i. Als gevolg van constructie- of materiaalfout, eigen gebrek of andere inwendige oorzaak. Indien echter als verder gevolg daarvan een ongeval heeft
i. plaatsgehad in de zin van art. 3 is de daardoor veroorzaakte schade gedekt, onverminderd het bepaalde onder sub 1. van dit artikel;
j. Als gevolg van bevriezing of overstroming anders als rechtstreeks gevolg van een evenement als in art. 3 bedoeld;
k. Uitsluitend aan banden, anders dan door aanrijding of diefstal;
l. Doordat de verzekerde in ernstige mate heeft verzuimd voor het goed en veilig functioneren van het verzekerde motorrijtuig zorg te dragen of niet alles
l. in et werk heeft gesteld om schade te voorkomen of te beperken, waaronder ten deze tevens wordt verstaan het verzuim om de elektrische ontsteking
l. van het motorrijtuig af te sluiten door verwijdering van de contactsleutel gedurende de tijd dat het motorrijtuig onbeheerd is;
m. Terwijl het motorrijtuig in verband met vervoer over zee aan een vervoersonderneming was toevertrouwd;
n. Door radioactiviteit of atoomkernreacties en de daarbij gevormde producten, onverschillig hoe de reactie is ontstaan, tenzij verzekerde bewijst dat de
n. schade hiermee geen verband houdt.
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§2. Van de verzekering is eveneens uitgesloten:
Vergoeding van geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebruiken van het verzekerde motorrijtuig en de kosten van het huren van een vervangend
motorrijtuig.
Artikel 5
Afstand van verhaal
De maatschappij doet, behalve in de gevallen genoemd in art. 4 § 1 sub a – b – d – e – f jegens de uitdrukkelijk of stilzwijgend gemachtigde bestuurder
van het motorrijtuig en diens werkgever afstand van verhaalsrechten terzake van door haar betaalde schade aan dit motorrijtuig, tenzij de schade is
ontstaan gedurende de periode, dat het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, onderhoud of reparatie was.
Artikel 6
Herstellen van het motorrijtuig
§ 1. Verzekerde is verplicht met het herstellen of doen herstellen van het motorrijtuig te wachten, totdat de maatschappij of een van harentwege
aangewezen deskundige hem toestemming daartoe heeft opgegeven.
§ 2. Indien echter de beschadiging van het motorrijtuig van dien aard is, dat verder rijden onmogelijk is geworden of gevaar zou opleveren voor het
verkeer of voor het motorrijtuig zelf, doch dit door een eenvoudige voorlopige voorziening weer in zodanige toestand kan gebracht worden, dat het
zonder die gevaren kan worden gebruikt, is verzekerde tot zodanige voorlopige voorziening bevoegd, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde
van deze polis.
§ 3. Expertise van schade en toestemming tot herstel geschieden steeds zonder dat de maatschappij geacht kan worden daardoor haar gebondenheid
tot vergoeding van schade te hebben erkend.
Artikel 7
Vaststelling van de schadevergoeding
§ 1.
a. In geval van schade aan het motorrijtuig vergoedt de maatschappij uitsluitend de reparatiekosten.
b. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil in de waarden van het motorrijtuig onmiddellijk vóór en ná het ontstaan van de schade,
b. is de vergoedingsplicht van de maatschappij beperkt tot het verschil tussen deze waarden.
c. Bij verlies van het motorrijtuig vergoedt de maatschappij de waarde onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade.
c. Ingeval van diefstal of verduistering, zal de verzekeringnemer recht op vergoeding wegens verlies van het motorrijtuig kunnen doen gelden, indien
c. het motorrijtuig niet binnen dertig dagen kan worden terug verkregen.
c. De maatschappij vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het verzekerde bedrag vermeerderd met de waarde van de niet tot de standaarduitrusting
c. behorende verzekerde accessoires.
§ 2. De maatschappij stelt de schade vast en neemt ten aanzien van verzekerde’s aanspraak op vergoeding een beslissing, zodra zij in het bezit is van
§ 2. de daarvoor vereiste gegevens: verzekerde kan gedurende een maand, nadat de maatschappij hem haar beslissing heeft medegedeeld, daartegen
§ 2. schriftelijk in verzet komen: na verloop van deze termijn wordt verzekerde geacht met die beslissing te hebben ingestemd en is deze onaantastbaar.
§ 3. Verzekerde is verplicht op straffe van verval de vordering, niet voorradige onderdelen binnen een jaar na de schade te claimen.
B. De verzekering tegen aansprakelijkheid
Artikel 8
Vergoeding
De maatschappij verbindt zich te vergoeden de schade, tot betaling waarvan verzekerde door een uitspraak van de rechter of door een minnelijke
schikking, die met goedkeuring van de maatschappij is getroffen, wordt verplicht op grond van aansprakelijkheid jegens benadeelde voor schade,
veroorzaakt door of in verband met het motorrijtuig, binnen de duur van deze overeenkomst.
Artikel 9
Verzekerd bedrag
Krachtens deze verzekering zal voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis nimmer meer dan het in het polisblad vermelde verzekerde bedrag worden
uitgekeerd met inachtneming van het terzake bepaalde in de W.A.M.
De kosten ter regeling van een schadegeval, zoals expertisekosten, controlekosten, advocaten- en proceskosten, zullen dit bedrag niet verminderen.
Indien de maatschappij het gehele verzekerde bedrag, vermeerderd met de tot op dat moment gevallen kosten ter regeling van het schadegeval uitkeert,
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zal zij van verdere verplichtingen terzake van de betrokken gebeurtenis zijn bevrijd.
Indien in een land, waar deze verzekering van kracht is een wet tot verplichte verzekering van aansprakelijkheid voor motorrijtuigen van toepassing is, is
de aansprakelijkheid medeverzekerd overeenkomstig de bepalingen van die wet tot de in die wet voorgeschreven bedragen.
Artikel 10 Lading
Onder de verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid jegens benadeelden voor schade – anders dan bij het laden en lossen – toegebracht met of
door de lading of andere goederen, terwijl deze zich bevinden op, werden vervoerd met, vallen van dan wel nadat deze gevallen zijn van het motorrijtuig
of de aanhangwagen, dit laatste mits de schade aan derden gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig is ontstaan met het vallen, voorts op voorwaarden dat de
wijze van laden, direct voorafgaande aan het moment waarop de schade ontstond, voldeed aan de voorschriften terzake zijdens de overheid.
Artikel 11
Aanhangwagens, e.d.
Onder de verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid jegens benadeelden voor schade, toegebracht met of door de in het polisblad genoemde
aanhangwagen, oplegger of volgens de W.A.M. daarmede gelijk te stellen voorwerp, respectievelijk de in het polisblad aangeduide objecten, zolang deze
is gekoppeld aan het motorrijtuig, alsmede nadat deze is losgeraakt van dit motorrijtuig, maar nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
Artikel 12
Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:
a. van hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig zonder geldige reden hebben verschaft;
b. van hem wiens gehoudenheid uitsluitend voortvloeit uit een door of namens hem aangegane contractuele verplichting;
c. van hem die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe bevoegd persoon gemachtigd is als bestuurder of als passagier gebruik te maken van
c. het motorrijtuig;
d. aan de met het motorrijtuig vervoerde goederen, behoudens aan persoonlijke eigendommen van meerijdende passagiers en aan goederen
d. toebehorende aan personen die vervoerd worden op grond van een vergunning bedoeld in art. 1 van de Autobusdienstwet. Schade aan persoonlijke
d. eigendommen van de duopassagiers op een 2-wielig motorrijtuig is uitgesloten;
e. ontstaan tijdens deelname aan snelheidsritten en wedstrijden, met uitzondering van betrouwbaarheidsritten, uitgeschreven door op dit gebied
e. erkende verenigingen;
f. die door verzekerde opzettelijk of met zijn goedvinden is toegebracht;
g. ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed was van alcohol of enig ander bedwelmend of stimulerend middel. De weigering gevolg te geven aan het
g. bevel zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen wordt hiermede gelijkgesteld;
h. ontstaan door molest (Onder “molest” wordt verstaan elke ongevalsoorzaak, welke een uitvloeisel is van oorlog of van een daarmede in feite
h. overeenkomende toestand, van burgeroorlog, oproer of onlusten, van conflicten uit hoofde van politieke overtuiging, of van de tenuitvoerlegging van
h. enige terzake als voormeld door enige Overheid getroffen maatregel). In tijd van oorlog of daarmede in feite overeenkomende toestand of burgeroorlog
h. daar, waar de schade is ontstaan, rust in twijfelgevallen het bewijs, dat de schade niet door molest is veroorzaakt, op verzekerde;
i. ontstaan tijdens verhuur of bij gebruik van het motorrijtuig ander dan waartoe dit volgens opgaaf aan de maatschappij was bestemd;
j. aan inzittenden, die in de voor goederen of dieren bestemde laadruimte van het motorrijtuig of in of op een aanhangwagen worden vervoerd;
k. ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, noch van een rijbewijs dat
k. zijn geldigheid niet langer dan zes maanden en niet anders dan door het verstrijken van de geldigheidsduur heeft verloren, dan wel ontstaan gedurende
k. de tijd, dat hem de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd, of ontstaan terwijl hij de voor het besturen van het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven
k. leeftijd nog niet heeft bereikt;
l. waaromtrent verzekerde opzettelijk een onvolledige of onware opgave doet of schade ten aanzien waarvan hij enige in deze polis op hem rustende
l. verplichting niet nakomt;
m. toegebracht aan de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder alsmede hun echtgenoten en hun minderjarige kinderen die bij hen
m. inwonen en door hen worden onderhouden;
n. indien deze ontstaan is, doordat de verzekerde in ernstige mate heeft verzuimd voor het goed en veilig functioneren van het verzekerde motorrijtuig
n. zorg te dragen of niet alles in het werk heeft gesteld om schade te voorkomen of te beperken waaronder ten deze tevens deze tevens wordt verstaan
n. het verzuim om de elektrische ontsteking van het motorrijtuig af te sluiten door verwijdering van de contactsleutel gedurende de tijd dat het
n. motorrijtuig onbeheerd is;
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o. terwijl het motorrijtuig in verband met vervoer over zee aan een vervoersonderneming was toevertrouwd;
p. door radioactiviteit of atoomkernreacties en de daarbij gevormde producten, onverschillig hoe de reactie is ontstaan, tenzij verzekerde bewijst dat de
schade hiermee geen verband houdt.
Artikel 13
Verhaal door de maatschappij
Indien de maatschappij op grond van de W.A.M. of een soortgelijke wet van een binnen het geldigheidsgebied van de verzekering gelegen land
schadevergoeding verschuldigd wordt, waartoe zij op grond van de polis tegenover verzekerde niet is, is zij gerechtigd het door haar verschuldigde te
verhalen op de verzekerde voor wie de uitsluiting geldt of diegene die de schade veroorzaakt heeft. Het verhaalsrecht omvat ook de door de
maatschappij terzake van de schade gemaakte kosten.
Dit recht op verhaal zal door overeenkomsten, waarbij assuradeuren wederzijds afstand hebben gedaan van het verhaal van schaden,
niet teniet worden gedaan.
Algemene Bepalingen
Artikel 14
Vervangend motorrijtuig
Indien het motorrijtuig wegens reparatie of revisie tijdelijk door een gelijksoortig niet aan verzekerde toebehorende motorrijtuig wordt vervangen, is de
verzekering tegen aansprakelijkheid mede toepasselijk op het vervangende motorrijtuig, voor zover dit risico niet is verzekerd op een andere polis al dan
niet van oudere datum mits verzekerde nog dezelfde dag schriftelijk aan de maatschappij kennis geeft van die vervanging, met vermelding van de oorzaak
en van de vermoedelijke duur daarvan, en met opgave van merk, bouwjaar en van de nummers van motor en chassis van het vervangende motorrijtuig.
Indien schade aan het motorrijtuig is medeverzekerd, is deze verzekering eveneens op het vervangende motorrijtuig van toepassing indien bovendien de
maatschappij het toepasselijk zijn van deze verzekering op het vervangende motorrijtuig heeft goedgekeurd en voorzover schade aan het vervangende
motorrijtuig niet is verzekerd op een andere polis al dan niet van oudere datum.
Indien het motorrijtuig binnen de tijd, waarvoor deze verzekering gesloten of verlengd is, na eigendomsoverdracht vervangen wordt door een ander
motorrijtuig is ook het vervangende motorrijtuig onder deze verzekering begrepen, nadat verzekerde van de vervanging, met opgave van merk, bouwjaar
en van de nummers van motor en chassis aan de maatschappij kennis heeft gegeven. De voor het vervangend motorrijtuig verschuldigde premie zal
worden vastgesteld volgens de ten tijde van de vervanging geldende tarieven van de maatschappij.
Artikel 15
Wijziging van het risico
Indien de mededelingen door verzekerde aan de maatschappij niet meer juist of volledig zijn (door b.v. uitbreiding van het gebied, waarbinnen het
motorrijtuig pleegt te rijden, door veranderend gebruik van het motorrijtuig of enige andere oorzaak), is verzekerde verplicht daarvan aan de maatschappij
onverwijld kennis te geven.
Artikel 16
Duur der overeenkomst
§ 1. Na verloop van de in het inlegvel genoemde tijd wordt deze overeenkomst geacht stilzwijgend telkens voor een jaar te zijn voortgezet, tenzij
verzekerde haar uiterlijk drie maanden vóór de vervaldag bij aangetekend schrijven aan de maatschappij heeft opgezegd.
§ 2. De maatschappij is bevoegd deze verzekering te allen tijde zonder opgave van redenen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste 8 dagen te doen eindigen; alsdan heeft verzekerde aanspraak op terugbetaling van de premie over het tijdperk waarover hij reeds premie had
betaald doch niet meer verzekerd is.
§ 3. De verzekering eindigt zodra de verzekeringnemer of – in geval van zijn overlijden – zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig.
Wanneer zich een omstandigheid voordoet, die tot het einde van de verzekering leidt of heeft geleid, zijn verzekeringnemer respectievelijk zijn erfgenamen
verplicht hiervan binnen 8 dagen schriftelijk mededeling te doen aan de maatschappij onder overlegging van het geldige verzekeringsbewijs en het bewijs
dat het motorrijtuig inmiddels overeenkomstig de bepalingen van de W.A.M. opnieuw verzekerd is; een en ander op straffe van verlies van recht op
restitutie van premie.
§ 4. Bij eigendomsovergang van het motorrijtuig gaan de rechten uit deze verzekering niet over op de nieuwe verkrijger, tenzij tussen hem en de
maatschappij anders is overeengekomen.
§ 5. De verzekering eindigt onmiddellijk nadat de maatschappij schade aan het motorrijtuig op basis van totaal verlies heeft vergoed.
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Artikel 17
Premiebetaling
§ 1. De eerste premie vervalt op het in deze polis vermelde tijdstip van aanvang van deze verzekering; de polis c.q. het bewijs van verzekering als
bedoeld in art. 16a van de W.A.M. strekt tot kwitantie voor de voldoening van deze premie met bijkomende polis- en zegelkosten en toeslag
waarborgfonds; verdere premiebetalingen geschieden tegen een door de maatschappij getekende kwitantie c.q. verzekeringsbewijs.
§ 2. De premie met kosten en toeslag waarborgfonds is betaalbaar ten kantore van de maatschappij; niet aanbieding van een kwitantie door de
maatschappij ontslaat verzekerde niet van zijn verplichting tot premiebetaling.
§ 3. Niet-betaling van verschuldigde premie en kosten en toeslag waarborgfonds binnen 14 dagen na de vervaldag heeft schorsing van de verzekering
tengevolge zonder dat enige ingebrekestelling vereist is; deze schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de termijn, waarover de
achterstallige premie en kosten en toeslag waarborgfonds was verschuldigd.
§ 4. De verzekering wordt eerst weer van kracht op de dag na die, waarop de achterstallige premie en kosten en toeslag waarborgfonds, vermeerderd
met de inningskosten, al of niet na gerechtelijke vordering, geheel voldaan en door de maatschappij aangenomen is; verzekerde kan geen aanspraak
maken op vergoeding van schade, ontstaan in de tijd dat de verzekering is of was geschorst.
Artikel 18
Terugbetaling van premie
Indien ten genoegen van de maatschappij wordt aangetoond dat zij, voor wat de aansprakelijkheidsdekking betreft, geen risico meer loopt, heeft de
verzekeringnemer, tegen inlevering van het bewijs van verzekering, recht op terugbetaling van premie over het tijdvak dat de verzekering niet meer van
kracht is. Dit recht heeft de verzekeringnemer niet in het geval genoemd in art. 16 § 5. Eveneens heeft de verzekeringnemer dit recht niet in het geval
genoemd in art. 16 § 3 tenzij de verzekering bij nadere overeenkomst wordt voortgezet voor een ander motorrijtuig.
Artikel 19
No-claim reductie
§ 1. Voor vier- of meerwielige motorrijtuigen wordt, voor zover de verzekering – voor wat de dekking tegen wagenschade en/of wettelijke
aansprakelijkheid betreft
– bij voortzetting geen wijziging ondergaat, de vervolgens te betalen premie verminderd van tien, twintig, dertig, veertig of vijftig procent, al naar gelang
gedurende een, twee, drie, vier, vijf of meer achtereenvolgende verzekeringsjaren geen schade bij de maatschappij is gereclameerd.
§ 2. Indien de premiereductie veertig respectievelijk vijftig procent bedraagt, wordt, indien in het betreffende verzekeringsjaar niet meer dan één schade
wordt gereclameerd, per eerstkomende prolongatiedatum een premiereductie van tien respectievelijk twintig procent verleent.
§ 3. Een schadegeval tast het recht op deze korting niet aan indien:
a. de maatschappij geen schadevergoeding verschuldigd is noch de schadevergoedingskosten van rechtskundige bijstand of proceskosten;
b. de maatschappij de betaalde schade en de terzake van de schade gemaakte kosten geheel zonder het maken van proceskosten heeft verhaald, waarbij
b. het recht op de korting niet zal worden beïnvloed door overeenkomsten, waarbij assuradeuren wederzijds afstand hebben gedaan van het verhalen
b. van de schade.
Artikel 20
Aanpassing premie en voorwaarden
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering herziet en in gewijzigde vorm bekend
maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering te vorderen aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden met ingang van de eerste
premievervaldag na de invoering van de wijzigingen in de tarieven en/of voorwaarden. De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst te maken,
hiervan ten minste dertig dagen vóór de premievervaldag mededeling doen aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing
aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren uiterlijk tot de dag voor de premievervaldag. Maakt hij van dit recht gebruik, dan eindigt de
verzekering op de desbetreffende vervaldag of indien de weigering daarna plaatsvindt – op het tijdstip van weigering. Heeft de verzekeringnemer van dit
recht geen gebruik gemaakt, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen.
Artikel 21 Eigen risico
Het in het polisblad vermelde bedrag van het eigen risico zal per gebeurtenis voor rekening van verzekeringnemer blijven.
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Artikel 22
Samenloop met andere verzekering
Wanneer blijkt dat de gevolgen van een gebeurtenis door een of meer elders gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk zijn gedekt of zouden zijn
gedekt indien deze verzekering niet bestond, is de maatschappij slechts tot uitkering verplicht, voor zover de schade het bedrag te boven gaat dat uit
hoofde van elders gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd indien deze verzekering niet bestond.
Artikel 23
Geschillen
§ 1. Alle geschillen, uit deze overeenkomst voortvloeiende, met uitzondering van het hieronder in § 2 omschreven, zijn onderworpen aan de rechtspraak
van de bevoegde rechter in Suriname, behoudens hogere voorziening.
§ 2. Geschillen, uitsluitend de hoegrootheid der schadevergoeding betreffende, waartoe de maatschappij krachtens de polisvoorwaarden is verplicht,
worden onderworpen aan de uitspraak van een commissie van advies, bestaande uit drie leden, wier uitspraak door partijen wordt aanvaard als een
haar bindend advies.
§ 3. De leden van de commissie van advies worden gekozen uit personen, die geacht mogen worden deskundig te zijn terzake van het onderwerp
van geschil. Elk van de partijen wijst één lid aan; de door partijen benoemde leden benoemen in gemeenschappelijk overleg het derde lid; komen zij
terzake van die benoeming niet tot overeenstemming, dan wordt het derde lid benoemd door bevoegde rechter in Suriname, op eenvoudig verzoek
-schrift van partijen, of van de meest gerede partij, welke aan haar wederpartij alsdan van de indiening van dit verzoekschrift kennis geeft. Van de
benoeming van de leden der commissie van advies moet blijken uit een door partijen en die leden ondertekende akte, welke tevens inhoudt een
omschrijving van het onderwerp van geschil.
§ 4. De leden van de commissie van advies zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid.
§ 5. Elke partij draagt de kosten van het door haar aangewezen lid; de kosten van het derde lid worden door partijen elk voor de helft gedragen; het
derde lid is bevoegd, alvorens de zaak in behandeling te nemen, van partijen depôt te verlangen tot een door hem te bepalen bedrag, als verzekerheid
voor voldoening van zijn kosten; partijen zijn alsdan tot het stellen van zodanig depôt verplicht.
§ 6. Wanneer, behalve geschillen als bedoeld bij § 2, ook andere geschillen, uit deze overeenkomst voortvloeiende, tussen de maatschappij en verzekerde
zijn ontstaan zal, in afwijking van het bepaalde bij § 2, ook op de eerste vermelde geschillen toepasselijk zijn het bepaalde bij § 1.
Artikel 24
Kennisgeving door de maatschappij
Kennisgevingen door de maatschappij aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste haar bekende adres.
Artikel 25
Adres
Als adres van de maatschappij geldt haar zetel te Paramaribo (Suriname) en als dat van verzekerde het laatstelijk door deze aan de maatschappij
opgegeven.
Schade Artikel 26
Verplichtingen van verzekerde bij schade
Verzekerde is verplicht, indien zich een gebeurtenis voordoet waaraan verzekerde aanspraak op vergoeding ontleent of waarin derden aanleiding kunnen
vinden tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding:
a. daarvan terstond kennis te geven aan de maatschappij en het hem door of vanwege haar verstrekte formulier van aangifte zo nauwkeurig mogelijk in
a. te vullen en ten spoedigste op te zenden;
b. de maatschappij opgaaf te verstrekken van de namen en adressen van getuigen, zo mogelijk onder overlegging van schriftelijke verklaringen van
b. die getuigen;
c. zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling, waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid, in het algemeen
c. alles na te laten wat zijn rechtspositie kan schaden en de benadeelde naar de maatschappij te verwijzen;
d. alle correspondentie, dagvaardingen, boeteafkoopformulieren en alle andere bescheiden onverwijld aan de maatschappij door te zenden;
e. onmiddellijk na de diefstal, ontvreemding of verduistering hiervan aangifte te doen bij de politie of een andere tot opsporing bevoegde overheidsinstantie;
f. zich te onthouden van alle handelingen, waardoor de belangen van de maatschappij worden geschaad;
g. de maatschappij op haar vragen steeds ten spoedigste, volledig en naar waarheid in te lichten en zoveel mogelijk met haar mede te werken tot spoedige
g. regeling van de schade.
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Artikel 27
Regeling van schade
De maatschappij is gemachtigd elke tegen verzekerde in- en buitenrechte ingestelde vordering tot schadevergoeding, welke voor haar rekening zou
kunnen komen, zelf in behandeling te nemen, de benadeelde voor of namens verzekerde rechtstreeks schadeloos te stellen, daarover met hem een
regeling te treffen, dan wel daartegen verweer te voeren. Verzekerde is in verband daarmede verplicht de maatschappij desverlangd de nodige
schriftelijke machtigingen te verschaffen. Niet naleving van de in dit artikel en de in art. 26 vermelde verplichtingen van verzekerde doet zijn recht
op uitkering vervallen.
Artikel 28
Buitenlandse vonnissen
De maatschappij is niet gehouden tot vergoeding van kosten van rechtsbijstand voor buiten Suriname gevoerde processen, en evenmin gehouden
uitspraken in dergelijke processen als maatgevend voor de aansprakelijkheid te beschouwen.
Artikel 29
Bijstand in processen
§ 1. Indien, naar aanleiding van een gebeurtenis, die tot een uitkering onder deze verzekering kan leiden, in rechte een vordering tot schadevergoeding
tegen verzekerde wordt ingesteld, zal de maatschappij het geding voor hem voeren en de kosten hiervan voor haar rekening nemen, ook indien zij de
tegen verzekerde geldend gemaakte afspraken niet gegrond acht;
§ 2. Indien verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis strafrechterlijk wordt vervolgd, heeft de maatschappij het recht, doch niet de plicht,
verzekerde te doen bijstaan. Zolang zij van dit recht gebruik maakt, draagt de maatschappij de kosten van de juridische bijstand in deze procedure.
Strafrechtelijke boeten, afkoopsommen en met strafproces samenhangende gerechtskosten, anders dan in de vorige zin bedoeld, worden in geen
geval vergoed.
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