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Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Maatschappij: FATUM Schadeverzekering N.V.;
b.
Verzekeringnemer: degene die de verzekering is
aangegaan;
c.
Verzekerde:
•
de verzekeringnemer;
•
de houder;
•
de bestuurder;
•
de met het motorrijtuig vervoerde personen;
•
de werkgever van de hierboven in lid c. genoemde
personen, indien hij krachtens artikel 1388 van het
Burgerlijk Wetboek van Suriname aansprakelijk is voor
de schade door één van hen veroorzaakt, tenzij de
verzekerde die de schade veroorzaakt zelf jegens de
maatschappij geen aanspraak heeft op vergoeding;
d.
Motorrijtuig: het op het verzekeringsbewijs
omschreven verzekerde motorvoertuig
e.
Accessoires: onderdelen die op een eenvoudige wijze
in of aan het motorrijtuig zijn
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f.

g.
h.
i.

j.
k.

gemonteerd, waarvoor bij montage geen onderdelen
zijn verwijderd en waarvoor geen bewerking
of verandering van het motorrijtuig nodig is geweest;
Bestuurder: is met uitsluiting van ieder ander, hij die
gezeten achter het stuurwiel, de handelingen
verricht, waardoor de gang van het motorrijtuig wordt
beheerst;
Verkeer: als bedoeld in de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen;
Verzekeringsgebied: deze verzekering is van kracht
voor gebeurtenissen op het grondgebied van
Suriname;
Schadegeval: iedere gebeurtenis of een reeks van met
elkaar verband houdende gebeurtenissen,
waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot
schadevergoeding zou kunnen ontstaan;
Schade: het geldelijk nadeel, dat uit een gebeurtenis
voortvloeit;
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 en rechtstreeks en uitsluitend het
gevolg is van een aanrijding, dan wel tot beschadiging
of vernietiging van stoffelijke roerende of onroerende
goederen; met elkaar verband houdende voorvallen
worden als één gebeurtenis beschouwd.

Artikel 2.		

Grondslag van de verzekering

De door de verzekeringnemer aan de maatschappij verstrekte
inlichtingen en gedane verklaringen, in welke vorm dan ook,
en de polis die door de maatschappij is verstrekt, vormen de
grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht
daarmede één geheel uit te maken.
Artikel 3.

Duur van de verzekering

De verzekering wordt aangegaan voor de termijn als op het
verzekeringsbewijs vermeld.
Artikel 4.

Premie

4.1

Premievaststelling
De premie wordt berekend overeenkomstig de op het
aanvraagformulier genoemde specifieke gegevens.
Wijziging van deze gegevens kan wijziging van de
premie tot gevolg hebben.

4.2

Premiebetaling
De verzekeringnemer is verplicht uiterlijk op de premie
vervaldag/ tijdstip, de premie, kosten, de toeslag
Waarborgfonds en omzetbelasting bij vooruitbetaling
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te voldoen.
Bij niet betaling van de premie, de kosten, de
toeslag waarborgfonds en omzetbelasting wordt
de dekking van de verzekeringsovereenkomst vanaf
het moment van verschuldigdheid opgeschort,
totdat de premie aan de maatschappij is voldaan. In
deze periode van opschorting kunnen geen rechten
ontleend worden aan de polis. Een ingebrekestelling
door de verzekeraar is daarvoor niet vereist. De
verzekeringnemer blijft verplicht de premie, de
kosten, de toeslag Waarborgfonds en omzetbelasting
te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht
voor gebeurtenissen binnen de polisdekking na
ontvangst en acceptatie van de premie, de kosten,
omzetbelasting en de toeslag op het waarborgfonds
door de maatschappij.
4.3

Terugbetaling van premie
Bij het eindigen van de verzekering, anders dan
wegens kwade trouw van de verzekeringnemer en
indien ten genoegen van de maatschappij wordt
aangetoond dat zij geen risico meer loopt, heeft
de verzekeringnemer, tegen inlevering van het
verzekeringsbewijs en verzekeringssticker, 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 artikel 7d en genoemd in artikel 7e, tenzij de
verzekeringnemer binnen een jaar na het niet
meer van kracht zijn van de verzekering een ander
motorrijtuigenverzekering bij de maatschappij afsluit.

gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn
uitgekeerd indien deze verzekering niet bestond.
5.4

Ander motorrijtuig
Bij afschaffing van het motorrijtuig wordt de
geldigheidsduur van deze verzekering, voor
gebeurtenissen nadien ontstaan, geschorst in
zijn werking, onverminderd de plicht van de
verzekeringnemer het motorrijtuig dat hij daarna in
gebruik neemt aan de maatschappij ter verzekering
aan te bieden.

Artikel 6.

Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen vijf(5) dagen de maatschappij in kennis te
stellen van de wijzigingen, zoals hierna is aangegeven, tenzij
verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het optreden
van die wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs
ook niet kon zijn:
•
•
•
•

verkoop/overdracht van de op het verzekeringsbewijs
omschreven motorrijtuig zonder vervanging door een
ander voertuig;
wijziging van het op het verzekeringsbewijs vermelde
gebruik van het in de polis omschreven motorrijtuig;
wijziging van de regelmatige bestuurder van het op het
verzekeringsbewijs vermelde voertuig;
wijziging van naam, adres, telefoon of email van de
verzekeringnemer.

Artikel 7.		
Artikel 5.
5.1

5.2

5.3

Einde van de verzekering

Aanpassing van 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 premies en/of voorwaarden met ingang
van de eerste premievervaldag na de invoering van
de wijzigingen in de premies en/of voorwaarden.
De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik
wenst te maken hiervan tenminste vijf dagen vóór
de premievervaldag mededeling doen aan de
verzekeringnemer.
De verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing
aan de nieuwe premies en/of voorwaarden te weigeren
uiterlijk tot de dag vóór de premievervaldag. Maakt hij
van dit recht gebruik, dan eindigt de verzekering op de
desbetreffende vervaldag. Heeft de verzekeringnemer
van dit recht geen gebruik gemaakt, dan wordt hij
geacht met de aanpassing in te stemmen.
Samenloop met andere verzekeringen
Wanneer blijkt dat de gevolgen van een gebeurtenis
door één 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
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Wijziging van het risico

1.
a.
b.
c.
d.

e.
2.

De verzekering eindigt:
door opzegging door de verzekeringnemer uiterlijk
tot de dag vóór de premievervaldag van een op het
verzekeringsbewijs genoemde verzekeringstermijn.
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2, indien de
verzekeringnemer weigert de wijziging van de premies
en/of voorwaarden te accepteren;
door opzegging door de maatschappij waartoe zij te
allen tijde is gerechtigd -, mits daarbij een termijn van
tenminste acht (8) werkdagen in acht wordt genomen;
zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen
ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig
en tevens de feitelijke macht erover verliezen; de
verzekeringnemer respectievelijk zijn erfgenamen zijn
verplicht daarvan spoedig, in ieder geval binnen acht
(8) werkdagen, aan de maatschappij kennis te geven;
onmiddellijk nadat de maatschappij schade aan het
motorrijtuig op basis van totaal verlies heeft vergoed.
De verzekeringnemer is verplicht om bij (tussentijdse)
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst
het door de maatschappij afgegeven
verzekeringsbewijs en de verzekeringssticker
in te leveren bij de maatschappij. Verzuimt de
verzekeringnemer om deze documenten in te
leveren, dan blijft de verzekeringnemer, hoewel
de verzekeringsovereenkomst door overdracht is
beëindigd, aansprakelijk voor eventuele schades die
met het motorrijtuig worden veroorzaakt.
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Artikel 8.		

Verval van rechten

Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de maatschappij
na een schadegeval schriftelijk te kennen heeft gegeven dat
naar haar mening aan de polis geen rechten kunnen worden
ontleend en de verzekeringnemer daarop niet binnen een (1)
jaar een rechtsvordering heeft ingesteld.

Artikel 11.
11.1

a.
Artikel 9.

Kennisgevingen
b.

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer
kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij
bekende adres.
Alle kennisgevingen en andere krachtens deze voorwaarden
vereiste mededelingen aan de maatschappij moeten zijn
geschreven of gedrukt.
Bijzondere voorwaarden Wet Aansprakelijkheidsverzekering
(W.A.M.)
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de
verzekeringsvoorwaarden van deze polis mocht zijn bepaald,
wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W. A. M.)
gestelde eisen te voldoen.
Artikel 10.
a.

b.

c.
1.

2.
3.

d.

Omvang van de dekking

Tot ten hoogste de daarvoor op het verzekeringsbewijs
genoemde verzekerde som per gebeurtenis, dekt de
verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de verzekerden voor schade die tijdens de looptijd van
de verzekering is veroorzaakt aan personen en zaken
in het verkeer door of met het motorrijtuig tijdens de
looptijd van de verzekering.
Schade door lading
De verzekering is tevens van toepassing op de schade
veroorzaakt - anders dan bij laden of lossen - door
goederen die vervoerd worden met, vallen van, dan
wel zijn gevallen van het motorrijtuig, mits de schade
gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met het vallen is
ontstaan.
Voorts op voorwaarde dat de wijze van laden direct
voorafgaande aan het moment waarop de schade
ontstond, voldeed aan de wettelijke voorschriften ter
zake.
Krachtens de verzekering worden ook boven de
verzekerde som vergoed:
de kosten van verweer, dat onder leiding van de
maatschappij wordt gevoerd in een door een
benadeelde tegen een verzekerde aanhangig
gemaakt proces, alsmede de hieruit voortvloeiende
proceskosten tot betaling waarvan de verzekeraar of
de verzekerde wordt veroordeeld;
de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom;
de kosten van de rechtsbijstand, die op verlangen
van de verzekeraar wordt verleend in een tegen
een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding.
Boeten, afkoopsommen en met het strafproces
samenhangende gerechtskosten worden nimmer door
de maatschappij vergoed.
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c.

e.

f.

g.
h.

i.
j.
k.
•

•

Uitsluitingen

Elk recht op schadevergoeding vervalt indien door
de verzekeringnemer een onjuiste of onvolledige
voorstelling van zaken is gegeven. Verder bestaat geen
recht op schadevergoeding als één of meer van de
volgende uitsluitingsgronden van toepassing zijn:
de schade houdt verband met deelname aan
snelheidsritten en -wedstrijden;
de schade verband houdende met deelname
aan regelmatigheids- of behendigheidsritten en
snelheidswedstrijden is onder deze verzekering
begrepen, mits voorafgaand aan de deelneming de
maatschappij hiervan in kennis wordt gesteld en
daarvoor uitdrukkelijk toestemming wordt verkregen;
de schade is toegebracht aan de verzekeringnemer,
de eigenaar, de houder, de bestuurder, alsmede hun
echtgenoten en hun minderjarige kinderen die bij hen
inwonen en door hen worden onderhouden;
schade aan goederen die personen bij zich hebben,
wordt alleen vergoed, indien die personen worden
vervoerd door iemand die voor het vervoeren van
personen een vergunning heeft. Er is geen dekking
voor schade aan goederen van personen die vervoerd
worden door een motorrijtuig die niet beroepsmatig
personen vervoerd. Er is slechts dekking voor schade
aan de gedragen kleding en sieraden van de passagier;
ter zake van een verzekerd motorvoertuig, schade
en/of letsel toegebracht aan zich buiten de
bestuurscabine bevindende passagiers en hun
goederen;
schade veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd
gebruikt voor verhuur, voor vervoer van personen
tegen betaling of voor andere doeleinden dan op het
polisblad vermeld;
de aansprakelijkheid van hem wiens gehoudenheid
uitsluitend voortvloeit uit een door of namens hem
aangegane contractuele verplichting;
de aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder van
een motorrijwiel of van een bromfiets ten opzichte
van de duopassagier, voorzover het andere dan
letselschade betreft;
schade veroorzaakt terwijl het motorrijtuig in verband
met vervoer over zee aan een vervoersonderneming is
toevertrouwd;
schade die met opzet, voorwaardelijke opzet of
goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt;
schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van
het motorrijtuig:
geen houder was van een geldig, voor het motorrijtuig
wettelijk voorgeschreven rijbewijs (waarmee wordt
gelijkgesteld een voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs, dat niet langer dan zes (6)
maanden voor de gebeurtenis is verlopen, doordat
verzuimd werd het te verlengen) dan wel de voor het
besturen van het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven
leeftijd niet had bereikt;
in zodanige mate ongeschikt was tot het besturen van
motorrijtuigen, dat hem zulks door wet of overheid
is verboden; de weigering gevolg te geven aan het
bevel zich aan een ademtest, urine of bloedproef te
onderwerpen, wordt hiermee gelijk gesteld;
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•
l.
m.

n.

11.2
a.

b.

c.

d.

bij vonnis of door een daartoe bevoegde instantie de
rijbevoegdheid was ontzegd.
schadeoorzaak, -aard of -omvang, waarover de
verzekerde opzettelijk een onvolledige of onware
opgave doet;
schade, indien deze ontstaan is, doordat de verzekerde
in ernstige mate heeft verzuimd voor het goed en
veilig functioneren van het verzekerde motorrijtuig
zorg te dragen of niet alles in het werk heeft gesteld
om schade te voorkomen of te beperken, waaronder
tevens wordt verstaan het verzuim om de elektrische
ontsteking van het motorrijtuig buitenwerking te
stellen door verwijdering van de contactsleutel
gedurende de tijd dat het motorrijtuig onbeheerd was;
schadeveroorzaakt door een gestolen voertuig.
De uitsluitingen onder k., l. en m. gelden niet indien
de verzekerde aantoont, dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn
wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze
omstandigheden geen verwijt treft.
Molest enz.
Van deze verzekering is uitgesloten schade:
veroorzaakt of mogelijk geworden door oorlog of
een daarmee in feite overeenkomende toestand,
gewapende internationale actie, door bezetting,
burgeroorlog, oproer, muiterij, onlusten,
sabotagedaden, terreurdaden, door de uitwerking van
projectielen, ontploffing- en andere strijdmiddelen,
of door de juiste of onjuiste tenuitvoerlegging van
enige maatregel van een militaire, civiele, justitiële,
politionele of politieke instantie of orgaan, genomen in
verband met een van de voornoemde omstandigheden
of in verband met het gevaar daarvoor;
indien zich omstreeks de tijd en de plaats van
het veroorzaken of ontstaan van de schade
een schadeoorzaak of schademogelijkheid, als
bedoeld onder sub a, heeft voorgedaan, kan de
maatschappij de uitkering afhankelijk stellen van het
te leveren bewijs, dat de schade noch veroorzaakt
is, noch mogelijk is geworden door één van de
omstandigheden als bedoeld onder sub a;
ontstaan in de tijd gedurende welke het motorrijtuig
in beslag is genomen op last van de eigen of een
vreemde overheid of instantie, dan wel te harer
behoeve is gevorderd of wordt gebruikt;
veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze is ontstaan.

Artikel 12.
12.1

De schaderegeling

De maatschappij heeft steeds het recht derden
rechtstreeks schadeloos te stellen, met hen
schikkingen te treffen en dergelijke. De ter zake door
de maatschappij genomen beslissingen zijn voor
de verzekerde respectievelijk de verzekeringnemer
bindend. Bestaat de te betalen schadevergoeding
uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze
uitkeringen met inachtneming van eventuele andere
schadevergoeding hoger dan de verzekerde som, dan
wordt de duur of de hoogte van de uitkeringen naar
evenredigheid herleid.
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12.2

Vergoeding van geldelijk nadeel wegens het niet
kunnen gebruiken van het verzekerde motorrijtuig
is niet onder deze verzekering begrepen, terwijl de
kosten van het huren van een vervangend motorrijtuig
niet worden vergoed.

Artikel 13.
13.1

•
•
13.2

•
•

Verhaal

Zodra de verzekeraar ingevolge de WAM
schadevergoeding verschuldigd is en een verzekerde
geen aanspraak maakt op dekking, heeft de
verzekeraar het recht het door haar verschuldigde, met
inbegrip van de kosten, te verhalen op:
de aansprakelijke verzekerden en/ of
de verzekeringnemer.
Indien de verzekeringnemer bij beëindiging
van de verzekeringsovereenkomst het door de
maatschappij verstrekte verzekeringsbewijs en de
verzekeringssticker niet heeft geretourneerd, heeft de
verzekeraar het recht om - indien zij gehouden is om
tot vergoeding van schade over te gaan - het door haar
uitgekeerde, met inbegrip van de kosten, te verhalen
op:
de aansprakelijke verzekerden en/ of de
verzekeringnemer.

13.3

Indien de verzekeringnemer zijn verplichtingen,
genoemd in artikel 6, niet nakomt en de maatschappij
als gevolg hiervan ten onrechte tot vergoeding van de
schade is overgegaan, heeft de maatschappij het recht
het door haar uitgekeerde bedrag, met inbegrip van de
kosten, te verhalen op:
de aansprakelijke verzekerden en/ of de
verzekeringnemer.

13.4

Het verhaalsrecht heeft de maatschappij ook na
beëindiging van deze verzekering.

13.5

Dit recht op verhaal zal door overeenkomsten, waarbij
assuradeuren wederzijds afstand hebben gedaan van
het verhaal van schaden, niet teniet worden gedaan.

Artikel 14.

Meldingsplicht en andere verplichtingen bij
schade

Zodra een verzekeringnemer of de verzekerde kennis draagt
van een schadegeval is hij verplicht:
•
de verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen drie (3) werkdagen, in kennis te stellen van
ieder schadegeval waaruit voor de maatschappij
een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen
ontstaan;
•
de verzekeraar alle van belang zijnde gegevens
daarover te verstrekken;
het schadeaangifteformulier volledig in te vullen en te
ondertekenen;
alle stukken die hij daarover ontvangt, alsmede een
(straf)dagvaarding, direct aan de verzekeraar door te
zenden;
•
zijn volledige medewerking bij de schade afhandeling
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•

•
•

te verlenen en het recht tot het verhalen van schade
door de maatschappij en het overdragen aan de
maatschappij van alle rechten, die hij op een derde de
verzekeringnemer of de verzekerde met betrekking tot
die schade op een derde mocht hebben, zonodig door
het ondertekenen van een akte;
alle informatie naar waarheid te verstrekken;
al hetgeen de belangen van de verzekeraar kan
schaden na te laten, het een en ander op verbeurte
van zijn recht op uitkering;
de aanwijzingen van de maatschappij op te volgen.
in geval deze schade is veroorzaakt door de
verzekeringnemer of de verzekerde om een uittreksel
Rapport van het Korps Politie Suriname (bestemd
voor de Survam) ter zake het schadevoorval te
overleggen; Indien er sprake is van schade dat valt
onder de categorie blikschade kan het overleggen van
een uittreksel Rapport van het Korps Politie Suriname
achterwege blijven.

Bijzondere voorwaarden
Cascoverzekering Motorrijtuigen
Artikel 15.

Omvang van de verzekering

De cascoverzekering dekt de verzekeringnemer tegen schade
aan en verlies van het motorrijtuig die tijdens de looptijd van
de verzekering is veroorzaakt waaronder voor de toepassing
van dit artikel mede begrepen zijn:
1.
de tot de standaarduitrusting van het motorrijtuig
behorende accessoires;
2.
de niet tot de standaarduitrusting behorende
accessoires, die aan, op of in het motorrijtuig zijn
bevestigd, met uitzondering van mobilofoons en
dergelijke apparatuur, veroorzaakt door:
a.
brand, ontploffing en zelfontbranding;
b.
botsing, omslaan van de weg of te water geraken, ook
indien een eigen gebrek van
het motorrijtuig de oorzaak is;
c.
alle andere van buiten komende onheilen;
d.
diefstal, waaronder begrepen de schade die door de
pleger van dit misdrijf aan het motorrijtuig wordt
toegebracht.
In geval van diefstal zal de verzekeringnemer recht
op vergoeding wegens verlies van het motorrijtuig
kunnen doen gelden, indien het motorrijtuig niet
binnen dertig (30)werkdagen kan worden terug
verkregen.
Artikel 16.
a.
b.

c.

Vaststelling van de schadevergoeding

In geval van schade aan het motorrijtuig vergoedt de
maatschappij uitsluitend de reparatiekosten.
Indien de reparatiekosten meer bedragen dan het
verschil in de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk
vóór en na het ontstaan van de schade, is de
vergoedingsplicht van de maatschappij beperkt tot het
verschil tussen deze waarden.
Bij verlies van het motorrijtuig vergoedt de
maatschappij de waarde onmiddellijk vóór het
ontstaan van de schade. De verzekeraar vergoedt
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per gebeurtenis ten hoogste het verzekerde bedrag
vermeerderd met de waarde van de niet tot de
standaarduitrusting behorende meeverzekerde
accessoires.
Artikel 17.

Vervoer beschadigde motorvoertuig

Indien het verzekerd motorrijtuig niet op eigen kracht kan
rijden vergoedt de maatschappij de kosten van vervoer van
het motorrijtuig van de plaats van de aanrijding naar de
dichtstbijzijnde herstelinrichting, waar het motorrijtuig naar
behoren kan worden hersteld.
Artikel 18.

Uitsluitingen

Elk recht op schadevergoeding vervalt indien door de
verzekeringnemer onjuiste of onvolledige voorstelling
van zaken is gegeven. Verder bestaat geen recht op
schadevergoeding als één van de volgende uitsluitingsgronden
van toepassing is:
1.
de schade werd veroorzaakt terwijl de feitelijke
bestuurder van het motorrijtuig:
a.
geen houder was van een geldig, vóór het motorrijtuig
wettelijk voorgeschreven rijbewijs (waarmee wordt
gelijkgesteld een voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs, dat niet langer dan zes (6)
maanden voor de gebeurtenis is verlopen, doordat
verzuimd werd het te verlengen) dan wel de voor het
besturen van het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven
leeftijd niet had bereikt;
b.
in zodanige mate ongeschikt was tot het besturen van
het motorrijtuig, dat hem zulks door wet of overheid
is verboden; de weigering gevolg te geven aan het
bevel zich aan een ademtest, urine of bloedproef te
onderwerpen, wordt hiermee gelijk gesteld;
c.
door een vonnis of een daartoe bevoegde instantie, de
rijbevoegdheid was ontzegd;
2a.		de schade verband houdt met deelname aan
snelheidsritten en wedstrijden;
b.
de schade die verband houdt met deelname
aan regelmatigheids- of behendigheidsritten en
wedstrijden is onder deze verzekering begrepen, mits
voorafgaand aan de deelneming de maatschappij
hiervan in kennis wordt gesteld en daarvoor
uitdrukkelijk toestemming wordt verkregen;
3.
het motorrijtuig werd gebruikt voor verhuur of voor
vervoer van personen tegen
betaling of voor andere doeleinden dan in de polis
vermeld;
4.
het motorrijtuig in verband met vervoer over zee aan
een vervoersonderneming is toevertrouwd;
5.
schade uitsluitend aan banden;
6.
schade is ontstaan doordat de verzekerde in ernstige
mate heeft verzuimd voor het
goed en veilig functioneren van het verzekerde
motorrijtuig zorg te dragen of niet alles
in het werk heeft gesteld om schade te voorkomen of
te beperken, waaronder ten deze
tevens wordt verstaan het verzuim om de elektrische
ontsteking van het motorrijtuig af
te sluiten door verwijdering van de contactsleutel
gedurende de tijd dat het motorrijtuig
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7.
8.
9.
10.

11.

onbeheerd is;
aard of omvang van de schade waarover een
verzekerde opzettelijk een onvolledige of
onware opgave doet;
schade die met opzet, voorwaardelijke opzet of
goedvinden van de verzekerde is
veroorzaakt;
een verzekerde een in artikel 6 genoemde verplichting
bij een schadegeval niet is
nagekomen;
een verzekerde heeft verzuimd wijzigingen van de
gegevens, zoals is vastgelegd in het
polisblad, tijdig en wel binnen vijf (5) werkdagen door
te geven.
Verlies of diefstal van een bromfiets of motorfiets die
niet voorzien is en afgesloten middels een deugdelijke
kabelslot.

Artikel 19.

* Deze tekst van algemene voorwaarden is dezelfde als de
gedeponeerde tekst bij de Griffie der Kantongerechten.

Aanmelding van de schade

Zodra een verzekerde kennis draagt van een schadegeval is hij
verplicht:
a.
de verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen drie (3) werkdagen in kennis te stellen van
ieder schadegeval waaruit voor de maatschappij
een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen
ontstaan;
b.
de verzekeraar alle van belang zijnde gegevens
daarover te verstrekken;
c.
in geval van schade een uittreksel Rapport van het
Korps Politie Suriname (bestemd voor de
Survam) ter zake het schadevoorval te overleggen;
d.
het schadeaangifteformulier volledig in te vullen en te
ondertekenen;
e.
alle stukken die hij daarover ontvangt, alsmede een
(straf)dagvaarding direct aan de verzekeraar
door te zenden;
f.
zijn volle medewerking bij de afhandeling te verlenen;
g.
alle informatie naar waarheid te verstrekken;
h.
al hetgeen de belangen van de verzekeraar kan
schaden na te laten, een en ander op verbeurte van
zijn recht op uitkering;
i.
de aanwijzingen van de maatschappij op te volgen;
j.
onmiddellijk aangifte te doen bij de politie in geval van
diefstal en het aangifteformulier te
overleggen. Indien de politie het gestolen motorrijtuig
niet heeft kunnen opsporen dient een
verklaring van de politie te worden overgelegd waaruit
blijkt dat er een onderzoek is ingesteld en
het resultaat hiervan;
k.
bij een schadegeval het eigen risico binnen tien(10)
werkdagen aan de maatschappij te voldoen
Artikel 20.

Subrogatie

Alle rechten en vorderingen ter zake van schade die
verzekeringnemer dan wel verzekerde mocht hebben tegen
derden, gaan bij wijze van subrogatie over op de maatschappij
voor zover laatstgenoemde die schade al dan niet verplicht
heeft vergoed. Verzekeringnemer dan wel verzekerde dient
zich te onthouden van elke gedraging die aan het recht van de
maatschappij tegen die derden afbreuk doet.
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