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Naam voorwaarden 

Pricewise gratis Ongevallendekking 2021-01 

Polisnummer NLBFIA23490 

Nederlands recht 

Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 

Klachtenbehandeling 

Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot: 
• Directie van de verzekeraar 
• Of de bevoegde rechter. 
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Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 
1.1 Aanslag 

Elke misdadige actie tegen de verzekerde 
personen. 

1.2 Agressie 
Elke onverwachte aanval, niet uitgelokt, 
waaraan de verzekerde zich niet 
onbedachtzaam heeft blootgesteld. 

1.3 Begunstigde 

a. De uitkering bij overlijden rechtstreeks 
zal geschieden aan de nalatenschap van 
de verzekerde; 

b. de overige uitkeringen respectievelijk 
vergoedingen geschieden aan de 
verzekerde, doch voor minderjarigen aan 
de ouders of pleegouders. 

1.4 Blijvende invaliditeit 
Blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van 
functie van enig deel of orgaan van het 
lichaam van verzekerde volgens 
objectieve maatstaven. 

1.5 Inzittenden 

a. Inzittenden zijn allen die in of uit het 
motorrijtuig stappen en die onderweg het 
motorrijtuig in verband met een defect 
hebben verlaten en zich nog in de 
onmiddellijke nabijheid van het 
motorrijtuig bevinden. 

b. De bestuurder van het motorrijtuig 
wordt alleen dan tot de inzittenden 
gerekend indien de verzekering volgens 
aantekening op het polisblad ook 
betrekking heeft op de 
bestuurderszitplaats. 

c. Bevinden zich op het moment van het 
ongeval meer inzittenden in het 
motorrijtuig dan er zitplaatsen zijn dan zal 
de uitkering worden gemaximeerd tot het 
aantal beschikbare zitplaatsen. 

d. Indien in het polisblad is aangegeven, 
dat de verzekerde bedragen gelden “per 
motorrijtuig”, dan kan elke getroffen 
verzekerde inzittende, die zich ten tijde 
van het ongeval in het motorrijtuig 
bevindt, aanspraak maken op een deel 
van de verzekerde som(men) en wel in de 

verhouding van één tot het werkelijke 
aantal inzittenden tijdens het ongeval. 

1.6 Ongeval 

a. Onder een ongeval in de zin van deze 
polis wordt verstaan: een in verband met 
verkeersdeelneming van het motorrijtuig, 
plotseling, onafhankelijk van de wil van de 
verzekerde, van buiten rechtstreeks op 
het lichaam inwerkend fysiek geweld, dat 
letsel of overlijden tot gevolg heeft. 

• Onder letsel in de zin van deze polis 
wordt verstaan: een in aard en plaats 
volgens objectieve normen geneeskundig 
vast te stellen lichamelijk letsel, voor 
zover dit letsel het directe en uitsluitende 
gevolg is van het hiervoor omschreven 
ongeval. 

b. Onder het begrip ongeval wordt voorts 
begrepen: 
• zonnesteek, bevriezing, verdrinking, 
verstikking, blikseminslag of andere 
elektrische ontlading en etsing door 
bijtende stoffen; 

• zonnebrand, uitputting, verhongering 
en/of verdorsting als gevolg van het 
geïsoleerd raken door enige ramp; 
• acute vergiftiging door het binnen 
krijgen van giftige gassen of dampen of 
van vaste of vloeibare stoffen; 

• het besmet raken door ziektekiemen 
ten gevolge van een onvrijwillige val in 
het water of op, of in een andere vaste of 
vloeibare stof; 

• verstuiking, ontwrichting en 
spierscheuring – óók indien ontstaan 
door eigen plotselinge krachtinspanning 
– mits aard en plaats van deze letsels 
medisch aantoonbaar zijn; 
• huidletsels, in betrekkelijk korte tijd 
door wrijving van harde voorwerpen aan 
handen en voeten ontstaan; 

•  geneeskundig vast te stellen 
lichamelijk letsel, ontstaan ten gevolge 
van het ongewild binnendringen van 
stoffen of voorwerpen van buiten het 
lichaam in de luchtwegen, het 
spijsverteringsorgaan, de gehoorgangen 
of de ogen; 
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• wondinfectie en bloedvergiftiging, 
rechtstreeks verband houdend met een 
gedekt ongeval, zomede complicaties en 
verergeringen van het ongevallenletsel 
als rechtstreeks gevolg van eerste 
hulpverlening of van een medisch 
noodzakelijk geachte behandeling; 

• lendenspit (lumbago), peesschede-
ontsteking (tendovaginitis crepitans), 
zweepslag (coup de fouet), hernia nuclei 
pulposi en operatie van hernia 
(ingewandsbreuken). 
c. Onder het begrip ongeval wordt niet 
begrepen een beet of steek van (een) 
insect(en) of (een) spinachtige(n), met 
inbegrip van een teek. 

1.7 Verzekeraar 
Chubb European Group SE is een 
onderneming die valt onder de Franse 
Wet op de Verzekeringen (Code des 
Assurances) met registratienummer 450 
327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel:  
La Tour Carpe Diem, 31 Place des 
Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Frankrijk. Chubb European 
Group SE heeft een volledig volgestort 
maatschappelijk kapitaal van 
€896.176.662 en valt onder het toezicht 
van de 'Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution' (ACPR) 4, Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 
09.  Chubb European Group SE , 
Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 
8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven 
bij KvK Rotterdam onder nummer 
24353249. In Nederland valt zij tevens 
onder het gedragstoezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

1.8 Verzekerde 

Verzekerd zijn de inzittenden van het op 
het verzekeringscertificaat genoemde 
motorrijtuig, met inbegrip van de 
bestuurder, die gerechtigd is als zodanig 
van het motorrijtuig gebruik te maken. 

1.9 Verzekeringnemer 

Degene die de 
verzekeringsovereenkomst met 
verzekeraar is aangegaan. In het geval 
van deze overeenkomst is dat Pricewise. 

1.10 Ziekte 

Iedere verslechtering van de 
gezondheidstoestand, ontstaan na de 
ingangsdatum van deze verzekering, en 
vastgesteld door een bevoegde arts die 
als zodanig is ingeschreven in het BIG-
register. 

1.11 Klant van Pricewise 

 Individu dat één of meerdere actieve 
autoverzekeringen heeft afgesloten op 
de website van Pricewise, waarvoor 
Pricewise een bijbehorend 
verzekeringscertificaat heeft afgegeven, 
en die geen betalingsachterstand heeft. 

1.12 Contract vervaldag 

 Dag in het jaar waarop deze verzekering 
voor de klant van Pricewise jaarlijks 
hernieuwd. Dit is de kalenderdag waarop 
de verzekering is ingegaan voor de klant 
van Pricewise. 

1.13 Ziekenhuis 

een door de bevoegde overheidsinstantie 
als zodanig erkende inrichting die: 

• hoofdzakelijk is bedoeld en ingericht 
voor onderzoek, behandeling en 
verpleging van zieken en gewonden; 

• patiënten alleen door of onder 
supervisie van een arts laat opnemen en 
behandelen; 

• over voldoende faciliteiten beschikt 
voor medische diagnose en behandeling. 

Ondermeer niet als een ziekenhuis wordt 
aangemerkt: 

• een inrichting voor psychiatrische 
behandeling; 

• een geriatrische inrichting; 
• een inrichting voor drug- of 

alcoholverslaafden; 
• een gezondheidsinstituut of een 

instituut voor natuurlijke geneeswijze; 
• een rust-, verzorgings- of 

verpleegtehuis; 
• een revalidatiecentrum. 

 



 

 Pricewise Gratis Ongevallendekking 5 

Artikel 2 – Dekking 
 
2.1 Geldigheid 
 De verzekering heeft een looptijd van 1 jaar en begint op het tijdstip waarop de aangevraagde 

autoverzekering tot stand komt en geldt voor het kenteken dat is vermeld op het 
verzekeringscertificaat dat de klant van Pricewise heeft ontvangen. Deze verzekering is niet 
geldig als de aangevraagde autoverzekering (tijdelijk) is opgeschort of geen dekking biedt. 
Daarnaast is de verzekerde klant van Pricewise ouder dan 18 jaar en heeft de maximale leeftijd van 
75 jaar nog niet overschreden. 

2.2 Omschrijving van de dekking 
a. Bij overlijden (rubriek A) 
Indien de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval overlijdt binnen 3 jaar na het 
ongeval, wordt de voor rubriek A verzekerde som uitgekeerd. Op deze uitkering worden alle 
bedragen in mindering gebracht die ter zake van hetzelfde ongeval reeds wegens rubriek B zijn 
uitgekeerd, echter nooit meer dan het voor overlijden volgens rubriek A uit te keren bedrag. 

 
b. Bij blijvende invaliditeit (rubriek B) 
Indien de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval blijvend invalide wordt binnen 3 jaar 
na het ongeval, zullen de hierna genoemde percentages van de voor rubriek B verzekerde som 
worden uitgekeerd: 

 

Onbruikbaarheid wordt met verlies gelijkgesteld. 

Uitkeringspercentage 
Bij algeheel verlies van de verstandelijke vermogens 100% 
Bij algehele verlamming  100% 
Bij algeheel verlies van het gezichtsvermogen van beide ogen 100% 
Bij algeheel verlies van het gezichtsvermogen van één oog 100% 
Indien binnen het kader van deze overeenkomst reeds uitkering 
is verleend voor het verlies van één oog, wordt bij het verlies van 
het andere oog uitgekeerd 

70% 

Bij algehele doofheid van beide oren 60% 
Bij algehele doofheid van één oor 25% 
Indien binnen het kader van deze overeenkomst reeds uitkering is 
verleend voor algehele doofheid van één oor, wordt bij het 
ontstaan van algehele doofheid van het andere oor uitgekeerd 

35% 

Bij algeheel verlies van reuk en smaak  10% 
Bij algeheel verlies van de arm tot in het schoudergewricht 75% 
Bij algeheel verlies van de hand en arm tot in het ellebooggewricht 
of tussen elleboog- en schoudergewricht 

65% 

Bij algeheel verlies van de hand tot in het polsgewricht 
of de hand en de arm tussen pols- en ellebooggewricht 

60% 

Bij algeheel verlies van het been tot in het 
heupgewricht 

 70% 

Bij algeheel verlies van:  
de voet en het been tot in het kniegewricht of tussen 
knie- en heupgewricht 

60% 

de voet en het been tussen enkel- en kniegewricht 50% 
de duim 25% 
de wijsvinger 15% 
elke andere vinger 10% 



 

 Pricewise Gratis Ongevallendekking 6 

Bij gedeeltelijk verlies wordt een evenredig deel van deze percentages vergoed. 

• Ter zake van blijvende invaliditeit door één of meer ongevallen wordt in totaal nimmer meer 
uitgekeerd dan het maximum bedrag dat wordt uitgekeerd in geval van 100% blijvende invaliditeit 
van de verzekerde. Bij verlies van verschillende vingers van één hand wordt nimmer meer 
uitgekeerd dan het bedrag dat wordt uitgekeerd voor het verlies van de gehele hand. 

• Voor alle niet onder 2.2 genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt een percentage 
vastgesteld onafhankelijk van het beroep en de bezigheden van verzekerde. 

• Indien door een ongeval reeds bestaande blijvende invaliditeit wordt vergroot, dan wordt als 
grondslag voor de uitkeringen aangehouden een percentage evenredig aan het verschil in de 
graad van invaliditeit vóór en na het ongeval.  

De vaststelling van dit percentage geschiedt overigens met inachtneming van het in artikel 3 
bepaalde. 

• Verzekeraar kan wanneer de blijvende aard van de invaliditeit van de verzekerde niet voor hem 
vaststaat, of wanneer de graad daarvan nog wijziging kan ondergaan, zijn beslissing omtrent een 
aanspraak uit hoofde van rubriek B uitstellen tot ten hoogste 2 jaar na de dag van melding van het 
ongeval. Maakt hij van dit recht gebruik, dan vergoedt hij aan de begunstigde over het later vast te 
stellen bedrag der uitkering uit hoofde van rubriek B een rente ad 8 % per jaar, van het begin van 
de 7de maand na de datum van melding van het ongeval af.  

• Indien de verzekerde als rechtstreeks gevolg van het hem/haar overkomen ongeval blijvend 
invalide is geworden en daarna door een niet met dat ongeval verband houdende oorzaak overlijdt, 
vóórdat de graad van blijvende invaliditeit is vastgesteld, doet verzekeraar aan de begunstigde(n) 
van de voor rubriek B verzekerde som een uitkering op basis van het percentage blijvende 
invaliditeit, dat correspondeert met de laatstbekende gegevens ter zake van de graad van de te 
verwachten blijvende invaliditeit. 

Reeds aanwezige onbruikbaarheid en/of gebrekkigheid 

Voor de gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit of geheel of gedeeltelijke onbruikbaarheid van 
lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, die reeds voor het ongeval onbruikbaar of gebrekkig 
waren, vindt slechts een uitkering plaats indien en voor zover deze invaliditeit of deze 
onbruikbaarheid de reeds voor het ongeval bestaande blijvende invaliditeit of blijvende 
onbruikbaarheid van lichamelijke of zintuiglijke vermogens overtreft. 

Bestaande gezondheidstoestand 

Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een voor het ongeval reeds bestaande 
ziekte of een lichamelijke en/of geestelijke afwijking, wordt er niet meer uitgekeerd dan er zou 
worden uitgekeerd indien hetzelfde ongeval een persoon zonder een dergelijke ziekte of afwijking 
zou zijn overkomen. 

 

c. Bij ziekenhuisopname (Rubriek C) 
Indien de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval voor een periode van minimaal 48 
uur aaneensluitend in een ziekenhuis moet verblijven, binnen een periode van een jaar na het 
ongeval, wordt de voor deze rubriek verzekerde som uitgekeerd. 
 

 

2.3 Verzekerde bedragen per Rubriek 
a. Bij overlijden door een ongeval is het verzekerde bedrag €5.000,- per inzittende; 
b. Bij blijvende invaliditeit door een ongeval is het maximaal verzekerde bedrag €10.000,- per 

inzittende. 
c. Bij ziekenhuisopname door een ongeval is het verzekerde bedrag €500 per inzittende 
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2.4 Sanctie clausules 

De (her)verzekeraar biedt geen dekking, betaalt geen uitkering of schadevergoeding of ander 
voordeel als de (her)verzekeraar (of zijn moedermaatschappij, direct of indirecte holding van de 
(her)verzekeraar) hierdoor wordt blootgesteld aan boetes of beperkingen (inclusief 
extraterritoriale sancties of beperkingen voorzover deze niet in tegenspraak zijn met de wet die 
van toepassing op de (her)verzekeraar), die voortvloeien uit handels- en economische sanctie, 
wetgeving of verordening.  
 

2.4 Einde van de dekking 
 De dekking voor de klant van Pricewise eindigt: 

a. automatisch na een looptijd van 1 jaar nadat de autoverzekering via Pricewise tot stand is 
gekomen;  

b. wanneer de klant van Pricewise de leeftijd van 75 jaar bereikt; 
c. wanneer verzekeringnemer of verzekeraar de verzekering beëindigt; 
d. bij het overlijden van de klant van Pricewise. 

 

Artikel 3 – Beperkingen en Uitsluitingen 
 

3.1 Opzet en voorwaardelijke opzet 
De verzekering geeft geen dekking voor een ongeval veroorzaakt met opzet of voorwaardelijke 
opzet van de verzekerde die het ongeval is overkomen of van iemand die bij de uitkering belang 
heeft. 

Onder voorwaardelijke opzet wordt verstaan het willens en wetens aanvaarden van de kwade kans 
op een ongeval, anders dan gedurende de normale deelneming aan het verkeer. Voorts zijn van 
dekking uitgesloten ongevallen die ontstaan bij, voortvloeien uit of- in de ruimste zin- verband 
houden met een door de verzekerde aan wie het ongeval is overkomen, of door iemand die bij de 
uitkering belang heeft, opzettelijk of met voorwaardelijke opzet gepleegd misdrijf. 

3.2 Onbevoegde bestuurder 

 De verzekering geeft geen dekking voor een ongeval de verzekerde overkomen gedurende de tijd 
dat de bestuurder: 

• niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk in Nederland 
voorgeschreven rijbewijs, dan wel niet heeft voldaan aan de overige ten aanzien van de 
rijbevoegdheid gestelde eisen. 

• een rijverbod is opgelegd en/of zijn rijbewijs is ingenomen; 

•  de rijbevoegdheid is ontzegd; 
• niet heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde voorschriften; 

3.3 Ander gebruik 
De verzekering geeft geen dekking voor een ongeval dat de verzekerde is overkomen tijdens 
verhuur, of bij gebruik van het motorrijtuig anders dan waarvoor dit volgens opgaaf aan 
verzekeraar is bestemd, behalve indien met het motorrijtuig een ander motorrijtuig bij wijze van 
vriendendienst wordt gesleept. 

 
3.4 Wedstrijden 

 De verzekering geeft geen dekking voor een ongeval de verzekerde overkomen tijdens het 
deelnemen aan een wedstrijd, snelheidsproef of –rit, tenzij het gaat om een regelmatigheids- of 
behendigheidswedstrijd of –rit, die geheel binnen Nederland plaatsvindt, niet langer duurt dan 24 
uur en waarbij het snelheidselement niet overweegt. 

3.5 Molest 

• De verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit: 
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- gewapend conflict: onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of 
andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van 
militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het 
gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. 

- burgeroorlog: onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde 
gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van 
de inwoners van die staat betrokken is. 

- opstand: onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een 
staat, gericht tegen het openbaar gezag. 

- binnenlandse onlusten: onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer 
georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen zich voordoend 
binnen een staat. 

- oproer: onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke 
gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar gezag. 

- muiterij: onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige 
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij 
gesteld zijn. 

De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van molest vormen een onderdeel van 
de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter 
griffie van de Arrondissements-rechtbank in ’s-Gravenhage is gedeponeerd. 

• De verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt gedurende de tijd dat het 
motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebezigd krachtens besluit van een Nederlandse 
of vreemde mogendheid. 

De inbeslagneming zelf is evenmin verzekerd. 

 

3.6 Atoomkernreacties 
De verzekering geeft geen dekking indien de gebeurtenis veroorzaakt is door een 
atoomkernreactie, onverschillig hoe deze is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet als de 
atoomkernreactie of ioniserende straling in verband staat met een door een arts voorgeschreven 
behandeling ten gevolge van een ongeval waarvoor krachtens deze verzekering aanspraak op 
vergoeding bestaat; 

 

3.7 Laadruimte 

De verzekering geeft geen dekking aan inzittenden, die in de voor zaken of dieren bestemde 
laadruimte van een bedrijfsmotorrijtuig worden vervoerd. 

 

3.8 Misdrijf 
De verzekering geeft geen dekking voor ongevallen ontstaan bij het door verzekerde plegen van of 
deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe, dan wel bij het deelnemen door de verzekerde aan 
vechtpartijen, anders dan bij rechtmatige zelfverdediging. 

 
3.9 Alcohol 

De verzekering geeft geen dekking indien het ongeval is ontstaan door gebruik van de bestuurder 
van alcohol of van genees-, verdovende of opwekkende middelen. 

 

3.10 Bestaande ziekte 
De verzekering geeft geen dekking indien het ongeval is ontstaan als rechtstreeks gevolg van een 
reeds bestaande ziekte, gebrek of andere abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van de 
verzekerde, tenzij deze door een onder deze overeenkomst vallend eerder ongeval veroorzaakt 
werden. Indien daardoor alleen de gevolgen van een ongeval zijn vergroot, wordt bij de vaststelling 
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van de grootte van de uitkering rekening gehouden met de gevolgen welke het ongeval bij de 
verzekerde zou hebben gehad indien zodanige afwijkingen niet zouden hebben bestaan. 

 

Artikel 4 – Schade 
 
4.1 Verplichtingen in geval van schade 

a. Meldingstermijn na een ongeval 
Indien verzekerde door een ongeval wordt getroffen, zijn de klant van Pricewise, 
verzekerde of begunstigde(n) verplicht dit te melden; 

i in geval van overlijden binnen 48 uur na overlijden ten gevolge van een 
ongeval, doch in ieder geval voor de crematie of begrafenis; 

ii in geval van blijvende invaliditeit binnen 3 maanden na het ongeval; 

iii indien redelijkerwijs mogelijk, dient verzekerde of 
begunstigde/belanghebbende het ongeval dezelfde dag te melden bij de 
beheerder van de locatie waar het ongeval plaats vond. 

Indien de melding later wordt gedaan, kan naar het oordeel van de maatschappij toch 
recht op uitkering ontstaan, indien door verzekerde, de klant van Pricewise of 
begunstigde(n) kan worden aangetoond dat: 

iv de verzekerde een gedekt ongeval is overkomen; 
v de blijvende invaliditeit het rechtstreekse gevolg is van dit ongeval; 

vi de gevolgen van dit ongeval niet door ziekte, kwaal of gebrekkigheid of een 
abnormale lichaams-/geestesgesteldheid zijn vergroot; 

vii de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelende arts 
heeft opgevolgd. 

viii de verzekeraar door de te late melding niet zijn redelijk belang is geschaad. 

De melding dient schriftelijk, telefonisch, per e-mail of online te geschieden. 
Een door verzekeraar te verstrekken schadeaangifteformulier dient zo spoedig 
mogelijk ingevuld en ondertekend te worden ingezonden 

b. zo spoedig mogelijk het ingevulde en ondertekende schade formulier toe te sturen: 
i In geval van overlijden van verzekerde zijn de begunstigden verplicht 

medewerking te verlenen ter vaststelling van de doodsoorzaak waaronder 
begrepen de oorzaak van het ongeval; 

ii In geval van (blijvende) invaliditeit van verzekerde is deze verplicht 
• zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen; 

• al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen door tenminste 
de voorschriften van de behandelende geneeskundige te volgen; 

• alle medewerking te verlenen ter vaststelling van de mate van 
invaliditeit, of ter vaststelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
zoals het meewerken aan een geneeskundig onderzoek 

iii De verzekerde en begunstigde(n) zijn verplicht de verzekeraar binnen 
redelijke termijn alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor 
de verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen 
Aan verzekeraar is het recht voorbehouden de administratie van de klant 
van Pricewise in te zien, ter verifiëring van de verstrekte gegevens. 
Verzekerde en/of begunstigden kunnen geen rechten aan de polis 
ontlenen; indien zij één of meer van deze verplichtingen niet zijn 
nagekomen en voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn 
geschaad 
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4.2 Verjaringstermijn 

Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op uitkering verjaart, behoudens stuiting van de 
verjaring, indien de aanspraak op uitkering niet heeft plaatsgevonden binnen 3 jaar na de dag 
waarop die vordering opeisbaar is geworden. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke 
mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint 
te lopen op de dag volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij 
ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen. 

4.3 Vervaltermijn 
Heeft de verzekeraar ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een 
definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van een vordering, hetzij door (een 
aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag 
waarop de verzekerde, de klant van Pricewise of begunstigde(n) van dit standpunt kennis nam of 
had kunnen nemen, ieder recht ten opzichte van de verzekeraar ter zake van het schadegeval 
waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde, de klant van Pricewise of begunstigde(n) 
binnen die termijn het standpunt van de verzekeraar heeft aangevochten. 

4.4 Schademelding 

In het geval van een verzekerd ongeval moet verzekerde of begunstigde contact opnemen met 
verzekeraar Chubb om de schade te melden. Dat kan via email (beneluxclaims@chubb.com), 
telefonisch via 010-2893545 of online via www.chubbclaims.nl. 

 

Artikel 5 – Premie 
 
5.1 Premiebetaling 

Deze verzekering is gratis voor de klant van Pricewise die aan de voorwaarden (zie 2.1.) voldoen. De 
premie wordt betaald door Pricewise.  

5.2 Premieverrekening 

De verzekeringnemer geeft op maandbasis het aantal klanten door aan verzekeraar. De premie 
wordt pro rata verrekend indien wijziging van het risico een premieverlaging of premieverhoging 
tot gevolg heeft. 

5.3 Premievaststelling 
Verzekeraar heeft het recht om de in enig jaar definitief verschuldigde premie vast te stellen voor 
het daarop volgende jaar. 

 

Artikel 6 – Wijzigingen 
 
6.1 Wijziging premie en/of voorwaarden  

Indien verzekeraar de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc of 
groepsgewijs wijzigt, heeft verzekeraar het recht de premie en/of voorwaarden van deze 
verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een door verzekeraar vast 
te stellen datum.  Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en datum waarop deze 
van toepassing zal zijn, tijdig schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben 
ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit 
laatste geval eindigt de verzekering op de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De 
mogelijkheid tot opzegging geldt niet als de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of 
bepalingen, of indien de wijziging een verlaging van de premie en/of uitbreiding van de dekking 
inhoudt. 

  

mailto:beneluxclaims@chubb.com
http://www.chubbclaims.nl/
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6.2 Wijziging van risico 
Uitbreiding van het aantal klanten heeft invloed op de omvang van de dekking van deze collectieve 
ongevallenverzekering.  

6.3 Verzwaring van risico 

Is de verzekeraar van oordeel dat de wijziging een verzwaring van risico betekent, dan kan de 
verzekeraar: 
a. hetzij een premieverhoging bedingen; 

b. hetzij een verzekering met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen 
beëindigen, met terugbetaling van het onverdiende deel van de premie. 

Gaat de verzekeringnemer niet akkoord met een premieverhoging, dan eindigt de verzekering met 
terugbetaling van het onverdiende deel van de premie. Ongevallen; die verzekerde overkomen 
voordat de verzekeraar van de wijziging in kennis is gesteld, geven – onverminderd het bepaalde in 
artikel 4.1 – recht op uitkering, mits de genoemde wijziging geen premieverhoging met zich 
meebrengt. Maakt de wijziging echter een premieverhoging noodzakelijk, dan zullen alle 
verzekerde bedragen geacht worden te zijn verlaagd in dezelfde verhouding als de oorspronkelijke 
premie staat tot de nieuwe premie. Het bepaalde in deze alinea is niet van toepassing ten aanzien 
van ongevallen, die geen verband houden met de risicoverzwaring, voortvloeiende uit de wijziging. 
Betekent de wijziging een zodanige verzwaring van het risico voor de verzekeraar, dat daarvoor 
geen dekking kan worden verleend, dan zal uit hoofde van deze polis slechts uitkering 
plaatsvinden ter zake van ongevallen, die verzekerde niet in verband met zijn beroep of 
bezigheden zijn overkomen. 
 

Artikel 7 - Duur en einde van de verzekering 
 
7.1 Duur van de dekking 

De dekking is geldig voor een periode van 1 jaar en begint op het tijdstip waarop de aangevraagde 
autoverzekering door de klant van Pricewise tot stand komt. 

7.2 Einde van de verzekering 

a. op de contract vervaldag;  
b. na schriftelijke opzegging door verzekeraar of verzekeringnemer binnen 30 dagen 

nadat verzekeraar onder deze verzekering een geclaimde schade heeft vergoed of 
afgewezen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 30 dagen in acht dient te worden 
genomen; 

c. op de dag van schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer langer 
dan 60 dagen in gebreke is premie en kosten te betalen; 

d. als verzekeringnemer wijziging van premie en/of voorwaarden op grond van artikel 6.1 
niet accepteert. 

 

Artikel 8 – Verzekeringsgebied 
 
De verzekering geldt voor ongevallen die de verzekerde overkomen in Europa, Aziatisch Turkije, Marokko 
en Tunesië. Indien door (een andere) verzekeraar een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is 
verstrekt, dat bovendien van kracht is verklaard voor andere landen, geldt de verzekering ook voor die 
landen. 
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Artikel 9 – Slotbepalingen 
 
9.1 Samenloop voorwaarden 

In het geval dat de bijzondere voorwaarden en clausules afwijken van deze algemene 
voorwaarden, zijn de bijzondere voorwaarden en clausules bepalend voor de uitvoering van deze 
verzekeringsovereenkomst. 

9.2 Klachtenprocedure 

Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze 
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van verzekeraar. Wanneer 
het oordeel van verzekeraar voor de verzekerde niet bevredigend is, kan hij zich wenden tot de 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 
telefoon 0900 3 552 248 (EUR 0,10 p/min). Wanneer de verzekerde geen gebruik wil maken van 
deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of de behandeling of de uitkomst hiervan niet 
bevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 

 

9.3 Privacyreglement 

Verzekeraar maakt gebruik van door u aan Pricewise verstrekte persoonsgegevens voor het 
accepteren en beheren van deze verzekering, waaronder begrepen daaruit voortvloeiende claims.  

De ingezamelde gegevens omvatten de basiscontactgegevens zoals uw naam, adres en 
polisnummer, maar kunnen tevens meer gedetailleerde informatie bevatten (bijvoorbeeld uw 
leeftijd, medische gegevens, vermogenssituatie of schadehistorie) voor zover dit relevant is voor 
het door Verzekeraar te verzekeren risico, de door Verzekeraar te verlenen diensten of voor de 
door u in te dienen claims.   

Verzekeraar maakt deel uit van een wereldwijd concern, en uw persoonsgegevens kunnen met zijn 
groepsmaatschappijen in andere landen worden gedeeld, voor zover dit nodig is voor de dekking 
van uw polis of het opslaan van uw gegevens. Verzekeraar maakt daarnaast ook gebruik van 
erkende dienstverleners, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens met inachtneming van 
Verzekeraar’s instructies en zeggenschap.  

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder 
begrepen inzagerechten en in bepaalde gevallen het recht op verwijdering en doorhaling.  

In dit onderdeel is in het kort uitgelegd op welke manier Verzekeraar gebruik maakt van uw 
persoonsgegevens. Voor meer informatie raadt Verzekeraar u ten zeerste aan om zijn Algemene 
Privacybeleid te raadplegen, dat hier kan worden ingezien: https://www.chubb.com/benelux-
nl/footer/privacy-policy.aspx. U kunt Verzekeraar altijd vragen om een papieren versie van het 
Privacybeleid door een e-mail te sturen naar dataprotectionoffice.europe@chubb.com.  

Bij het verwerken van persoonsgegevens binnen Nederland houdt Verzekeraar zich tevens aan de 
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars, die u kunt 
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl, of die u kunt 
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-
3338500. 

9.4 Clausule terrorismedekking 

 Op deze verzekering is het ‘Clausuleblad Terrorismedekking bij de NHT’ van toepassing. Het 
Clausuleblad Terrorismedekking, het Protocol afwikkeling Claims en de Toelichting Protocol 
afwikkeling Claims kunt u raadplegen en downloaden via de website van het NHT, 
www.terrorismeverzekerd.nl. Ook kunt u het clausuleblad opvragen bij de verzekeraar. 

 

  

https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx
https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx
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Verzekeraar:  
Chubb European Group SE, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam.   
KvK Register Rotterdam 24353249 
Hoofdkantoor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
Frankrijk 
Group accident 102014 

 

 


