Clausuleblad VvE Algemeen (VLC.CLVVE. ALG.2012)
Dit clausuleblad is van kracht indien er op het polisblad naar wordt verwezen.
Algemeen
Duur en einde van de verzekering
In tegenstelling tot het vermelde in de polisvoorwaarden geldt:
Duur van de verzekering
Bij het aangaan van deze overeenkomst is er sprake van een
contractduur van 36 maanden. Deze contractduur geldt niet
voor de Rubriek Bestuurdersaansprakelijkheid, voor deze
rubriek is altijd een contractduur van 12 maanden van
toepassing.
Opzegging door verzekeringnemer en/of verzekeraar(s).
Deze overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging:
- door verzekeringnemer of door verzekeraar(s) per de
contractvervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste
2 maanden;
- door verzekeringnemer of door verzekeraar(s) nadat een
gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor
verzekeraar(s) tot een verplichting tot uitkering kan leiden,
haar ter kennis is gekomen maar uiterlijk 30 dagen nadat
verzekeraar(s) een schadeclaim heeft afgewikkeld of deze
heeft afgewezen. Verzekeraar(s) zal/zullen in dit geval een
opzegtermijn in acht nemen van ten minste 2 maanden. In
het geval van opzet van een verzekerde om de
verzekeraar(s) te misleiden, kan direct door verzekeraar(s)
worden opgezegd;
- door de verzekeringnemer binnen 2 maanden nadat
verzekeraar(s) tegenover verzekeringnemer een beroep
op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering
eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld;
- door verzekeraar(s) binnen 2 maanden na de ontdekking
door verzekeraar(s) dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is
nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld
met het opzet verzekeraar(s) te misleiden en/of
verzekeraar(s) de verzekering bij kennis van de ware
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering
eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld.
Herzieningsclausule
De verzekeraar heeft het recht deze verzekering per
premievervaldag, met een opzegtermijn van twee maanden,
op te zeggen indien daartoe aanleiding is als gevolg van:
- het wegvallen van de capaciteit voor deze verzekering,
dan wel het verhogen van de premie door herverzekeraars
met meer dan 25%;
- in enig jaar de uitgekeerde schadebedragen meer dan
85% van de jaarpremie bedragen.
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Wijziging aandeel
Indien een aandeel van een of meer verzekeraars wordt gewijzigd,
zonder dat dit gevolgen heeft voor de condities of premie(s) van
deze verzekering, geeft dit geen recht tot opzegging van deze
verzekering door verzekeringnemer.
Prioriteit tussen de verschillende polisbepalingen
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeenkomst
van toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende
prioriteitstelling:
- Teksten op het polisblad prevaleren boven andere
bepalingen;
- Clausules prevaleren boven bijzondere voorwaarden;
- Bijzondere voorwaarden prevaleren boven de algemene
voorwaarden.
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen
nimmer ten nadele van de verzekerde worden uitgelegd.
Terrorismedekking
a Op deze verzekering is van toepassing het Clausuleblad
Terrorismedekking
bij
de
Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade
N.V. (NHT) d.d. januari 2007.
b Het
onder
sub
a
genoemde
clausuleblad
terrorismedekking van de NHT is niet van toepassing op
(eventueel) onder deze verzekering gedekte risico's, die
niet zijn "In Nederland gelegen risico's", in de zin van
artikel 1.1 van de Wet op financieel toezicht (Wft). Ten
aanzien van deze risico's geldt dat van dekking zijn
uitgesloten aanspraken tot schadevergoeding als gevolg
van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt
met:
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen als omschreven in artikel 1.1, 1.2 en 1.3
van het Clausuleblad terrorismedekking van de NHT;
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen, in de hiervoor genoemde zin.

