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I. Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Verzekeringsgebied
Deze verzekering is uitsluitend van kracht voor 
gebeurtenissen die zich voordoen in Suriname.

Artikel 2.  Geldigheidsdatum
De verzekering heeft een op het polisblad vermelde 
contractsduur en wordt telkens stilzwijgend met een 
zelfde termijn verlengd.

Artikel 3.  Werkmaterieel
Het in de polis omschreven object en/of categorie van 
objecten, met in begrip van bij het object behorende 
onderdelen en gereedschappen. De omschrijving wordt 
geacht in overeenstemming met de opgave van of namens 
de verzekeringnemer te zijn. De maatschappij heeft het 
recht het werkmaterieel op enig moment gedurende de 
looptijd van de verzekering te (doen) inspecteren en de 
verzekeringnemer is verplicht daaraan medewerking te 
verlenen. 

Artikel 4.  Premiebetaling
De verzekeringnemer betaalt de premie en/of de kosten 
vooruit, uiterlijk op de premie vervaldatum.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die 
plaatsvinden nadat:
•	 de verzekeringnemer weigert de premie en de kosten  

te voldoen of
•	 de premievervaldatum is verstreken zonder dat de 

premie en de kosten zijn betaald. 
Ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet 
nodig. Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling 
opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer blijft 
verplicht de premie en de kosten te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen, 
die plaatsvinden na de dag waarop de premie en de kosten 
door de maatschappij zijn ontvangen.

Artikel 5. Aanpassing van premie en voorwaarden
Indien de maatschappij haar tarieven en/of de 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 de voorwaarden.
De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst 
te maken, hiervan 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 het einde van een termijn van 30 dagen van de 
premievervaldag af.
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 6. Opzet
Op artikel 343 van het Wetboek van Koophandel van 
Suriname (eigen schuld van de verzekerde) zal door de 
Maatschappij slechts een beroep worden gedaan tegenover 
de verzekerde, aan wiens opzet de schade is te wijten.

Artikel 7. Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a. door opzegging door de verzekeringnemer 

tegen het einde van een in de polis genoemde 
verzekeringstermijn, mits de opzegging geschiedt 
een leen termijn van tenminste 2 maanden in acht 
wordt genomen;

b. door opzegging door de maatschappij – waartoe 
zij te allen tijde is gerechtigd -, mits daarbij een 
termijn van tenminste 2 maanden in acht wordt 
genomen;

c. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen 
ophouden belang te hebben bij het verzekerd object 
en tevens de feitelijke macht erover verliezen; de 
verzekeringnemer respektievelijk zijn erfgenamen 
zijn verplicht daarvan ten spoedigste, in ieder 
geval binnen 30 dagen, aan de maatschappij 
kennis te geven;

d. onmiddellijk nadat de maatschappij 
overeenkomstig artikel 16 b of c Algemene 
Polisvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering 
schade aan of verlies van het verzekerd object 
heeft vergoed;

e. indien de verzekeringnemer de aanpassing 
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van de verzekering aan nieuwe tarieven en/of 
voorwaarden overeenkomstig de regeling in artikel 
5 weigert.

Artikel 8. Premierestitutie
Bij het eindigen van de verzekering heeft de 
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie 
over het tijdvak dat de verzekering niet meer van kracht 
is. Dit recht heeft de verzekeringnemer niet in het geval, 
genoemd in artikel 7 sub c, tenzij de verzekering bij nadere 
overeenkomst wordt voortgezet voor een ander object, en 
in het geval, genoemd in artikel 7 sub d.

Artikel 9. Verplichtingen
1.  Schademeldingsplicht 

Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering 
gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn 
van een gebeurtenis die voor de Maatschappij tot 
een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die 
gebeurtenis binnen 1 x 24 uur te melden. 

2. Schade informatieplicht 
a. Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde 

zijn verplicht binnen een redelijke termijn aan de 
Maatschappij alle inlichtingen en bescheiden te 
verschaffen die voor de Maatschappij van belang 
zijn om de uitkeringsplicht te beoordelen. 

b. Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde 
zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen 
en alles na te laten wat de belangen van de 
Maatschappij zou kunnen benadelen. Voorts zijn 
verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde 
verplicht om bij de verwezenlijking van een 
gebeurtenis waarvoor de verzekering dekking 
biedt, of het ophanden zijn daarvan, binnen 
redelijke grenzen alle maatregelen te nemen 
die tot voorkoming of vermindering van schade 
kunnen leiden. 

c. Bij schade die het gevolg is van diefstal of een 
poging daartoe geldt de verplichting daarvoor 
aangifte te doen bij de politie. 

Indien een of meer van de hierboven genoemde 
verplichtingen niet is c.q. zijn nagekomen dan 
kunnen door de verzekeringnemer of de tot 
uitkering gerechtigde aan deze verzekering geen 
rechten worden ontleend. 

3. Schade veroorzaakt door de lading of last
De verzekering dekt tevens de wettelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade 
veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of 
(ge)vallen (zijn) van het werkmaterieel. Tevens 
is ook verzekert schade veroorzaakt door de last 

vervoerd door het object. 

4. Schade veroorzaakt door aanhangwagens en   
 andere gekoppelde voorwerpen

Deze verzekering heeft mede betrekking op 
aanhangwagens of andere voorwerpen die op 
het moment van de schade veroorzaking aan het 
verzekerd object zijn gekoppeld of na koppeling 
daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang 
zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn 
gekomen. Is het verzekerd object zelf gekoppeld 
aan een ander voertuig of na koppeling daarvan 
losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet 
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, dan 
geldt deze verzekering slechts, indien en voor 
zover de aansprakelijkheid ter zake van het object 
niet krachtens een andere verzekering is gedekt.

II. Aansprakelijkheidsverzekering

Artikel 1. Verzekerden
De verzekerden zijn:
1. de verzekeringnemer;
2. de eigenaar, de houder, de gebruiker en de 

bestuurder van het verzekerd object respectievelijk 
degene, die het bedient, evenals de personen, die 
met het object worden vervoerd;

3. de werkgever van de hierboven onder 1 en 2 
genoemde personen, indien hij krachtens artikel 
1614x van het Burgerlijk Wetboek van Suriname, 
aansprakelijk is voor de schade, door een van 
hen veroorzaakt, indien en voorzover zijn 
aansprakelijkheid niet is gedekt krachtens een 
andere verzekering.

Artikel 2. Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van 
de verzekerden wegens schade met of door het verzekerd 
object toegebracht, tijdens de looptijd van de verzekering, 
aan personen en/of goederen en wel voor alle verzekerden 
samen tot het in de polis daarvoor genoemde bedrag per 
gebeurtenis.

Artikel 3. Schade door lading of last
De verzekering heeft ook betrekking op schade veroorzaakt 
door goederen die zich bevinden op, dan wel vallen of 
gevallen zijn van het verzekerd object respectievelijk op 
schade veroorzaakt door de last van het object.

Schade met of door het werkmateriaal veroorzaakt
De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van 
de verzekerden die door het werkmateriaal is veroorzaakt 
en wel tot het in de polis daarvoor genoemde bedrag per 
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gebeurtenis. 

Artikel 4. Schade door aanhangwagens en andere  
  gekoppelde voorwerpen
Deze verzekering heeft mede betrekking op aanhangwagens 
of andere voorwerpen die op het moment van de schade 
veroorzaking aan het verzekerd object zijn gekoppeld of na 
koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij 
nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen. Is 
het verzekerd object zelf gekoppeld aan een ander voertuig 
of na koppeling daarvan losgemaakt of losgeraakt, zolang 
het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, 
dan geldt deze verzekering slechts, indien en voorzover de 
aansprakelijkheid ter zake van het object niet krachtens 
een andere verzekering is gedekt.

Artikel 5. Proceskosten
Krachtens de verzekering worden ook boven de verzekerde 
som vergoed:
a. de kosten van verweer in een door de benadeelde 

tegen de maatschappij aanhangig gemaakt civiel 
proces;

b. de  kosten van verweer in een door de benadeelde 
tegen een verzekerde aanhangig gemaakt 
civiel proces, mits het verweer wordt gevoerd 
onder leiding van de maatschappij, alsmede de 
hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling 
waarvan de maatschappij of de verzekerde wordt 
veroordeeld.

Artikel 6. Uitsluitingen
De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd, indien:
1. de schade is veroorzaakt, terwijl het verzekerd 

object wordt gebruikt voor andere doeleinden, 
dan aan de Maatschappij opgegeven en/of andere 
doeleinden dan wettelijk toegestaan of waarvan 
het werkmaterieel is bestemd;

2. de schade is veroorzaakt door iemand, die niet 
door de verzekeringnemer was gemachtigd het 
verzekerd object te besturen, respektievelijk te 
bedienen;

3. de schade is veroorzaakt, terwijl de feitelijke 
bestuurder van het verzekerd object:
a. geen houder was van een in Suriname 

geldig rijbewijs voor de categorie, waartoe 
het verzekerd object behoort;

b. indien het verzekerde object een 
motorrijtuig is en de rijbevoegdheid van 
de bestuurder hem bij rechtelijk vonnis is 
ontzegd;

c. nog niet de door de wet voorgeschreven 
leeftijd had bereikt voor het besturen 
respectievelijk bedienen van het verzekerd 

object;
d. niet wettelijk bevoegd was het verzekerd 

object te bedienen.
4. de schade aan goederen betreft, die de 

verzekeringnemer of de bestuurder van het 
verzekerd object of degene, die het verzekerd 
object bedient in eigendom toebehoren en die 
hij onder zich heeft (waaronder begrepen de last 
van het verzekerd object) of die met het verzekerd 
object worden vervoerd;

5. de schade is veroorzaakt door hei – of sloopwerk 
of het slaan of trekken van damwanden;

6. de schade is:
a. veroorzaakt of mogelijk geworden door 

oorlog of door een daarmede in feite 
overeenkomende toestand, gewapende 
internationale actie, door bezetting, 
burgeroorlog, oproer, muiterij, onlusten, 
sabotagedaden, terreurdaden door de 
uitwerking van projectielen, ontploffings- 
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 één 
van de voornoemde omstandigheden of  
in verband met gevaar daarvoor. Indien 
zich omstreeks de tijd en de plaats van het 
veroorzaken of ontstaan van de schade een 
schadeoorzaak of schademogelijkheid, 
als bedoeld in het vorige lid, 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 der omstandigheden als bedoeld 
in het vorige lid;

b. ontstaan in de tijd gedurende welke het 
verzekerd object in beslag is genomen op 
last van de eigen of een vreemde overheid 
of instantie, dan wel te haren behoeve is 
gerekwireerd of wordt gebruikt.

7. de schade is veroorzaakt door, is opgetreden 
bij of is voortgevloeid uit een atoomkernreactie, 
onverschillig hoe de reactie is ontstaan. 

De uitsluitingen genoemd onder 1 t/m 3 gelden niet voor 
een verzekerde, die aantoont, dat de hierin bedoelde 
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn 
wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze 
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 7. Schaderegeling
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De maatschappij heeft steeds het recht benadeelden 
rechtsreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen 
te treffen. De door de maatschappij genomen beslissingen 
zijn voor de verzekerde bindend. 
Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke 
uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met 
inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen 
hoger dan de verzekerde som, dan wordt de duur of de 
hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid herleid.

III. Bijzondere Voorwaarden Casco-verzekering

Artikel 1. Omschrijving van de dekking
De maatschappij dekt, als volgens de polis sprake is van 
– casco – dekking, de verzekeringnemer tegen schade aan 
of verlies van het verzekert object, waaronder begrepen 
de tot de standaard-uitrusting behorende onderdelen en 
gereedschappen, door:
a. brand, ontploffing en kortsluiting,
b. botsing, omslaan, van de weg of te water geraakt, 

ook indien een eigen gebrek van het verzekerd 
object de oorzaak is van een gebeurtenis bedoeld 
onder a en b;

c. diefstal, waaronder begrepen schade die door de 
dief of de joyrider aan het verzekerd object wordt 
toegebracht of vermissing;

d. verduistering door anderen dan de 
verzekeringnemer, waaronder begrepen schade 
die door de pleger van dit misdrijf aan het 
verzekerd object wordt toegebracht.

Ingeval van diefstal, joyriding, verduistering of vermissing 
zal de verzekeringnemer recht op vergoeding wegens 
verlies van het verzekerd object kunnen doen gelden, 
indien het verzekerd object niet binnen 30 dagen kan 
worden terugverkregen.

Artikel 2. Vaststelling van de schadevergoeding
a. In geval van schade aan het verzekerd object 

vergoedt de maatschappij uitsluitend de 
reparatiekosten, met dien verstande dat voor 
normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor 
oud zal worden toegepast;

b. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 
het verschil in de waarden van het verzekerd 
object onmiddellijk vóór en na het ontstaan 
van de schade, is de vergoedingsplicht van de 
maatschappij beperkt tot het verschil tussen deze 
waarden.

c. Bij verlies van het verzekerd object vergoedt de 
maatschappij de waarde onmiddellijk vóór het 
ontstaan van de schade. De maatschappij vergoedt 
per gebeurtenis ten hoogste de verzekerde som.

Artikel 3. Bewaking, vervoer, takel- en    
  bergingskosten
De maatschappij vergoedt – indien zich een gebeurtenis 
in de zin van art. 2 heeft voorgedaan – bovendien tot de 
verzekerde cascosom de noodzakelijk gemaakte kosten 
van bewaking, takelen en berging van het verzekerd object 
evenals het vervoer van het verzekerd object – voorzover 
het een motorrijtuig betreft alleen indien daarmede niet op 
normale wijze kan worden gereden – naar de dichtst bij de 
plaats van het voorval gelegen reparatie-inrichting, waar 
het verzekerd voorwerp naar behoren kan worden hersteld.

Artikel 4. Uitsluitingen
De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd, indien 
de bestuurder van het verzekert object, respectievelijk 
degene, die het verzekert object bedient ten tijde van de 
gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholische drank 
of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat 
hij niet in staat moest worden geacht het verzekerd object 
naar behoren te besturen.
Tevens zijn op de cascoverzekering van toepassing 
de uitsluitingen genoemd in artikel 6 van 
Aansprakelijkheidsverzekering onder 1, 2, 3, 5, 6 en 7.
Deze uitsluitingen uitgezonderd die van molest en 
atoomkernreacties, zoals omschreven in artikel 6 onder 
6 en 7 gelden niet voor de verzekeringnemer, indien hij 
aantoont, dat de hierin bedoelde omstandigheden zich 
buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en 
dat hem terzake van deze omstandigheden in redelijkheid 
geen verwijt treft.

Artikel 5. Afstand van verhaalsrechten
De maatschappij doet afstand van haar recht op verhaal 
van de door haar betaalde vergoeding op:
1. de houder, de gebruiker en de bestuurder van het 

verzekerd object, respectievelijk degene, die het 
bedient,

2. een passagier van het object, die door de 
verzekeringnemer waren gemachtigd als zodanig 
van het object gebruik te maken;

3. de werkgever van de sub 1 en 2 bedoelde 
personen, indien hij als werkgever voor 
hen aansprakelijk is, mits zij de schade niet 
opzettelijk hebben veroorzaakt, de in artikel 9 van 
Algemene voorwaarden genoemde verplichtingen 
bij de schade nakomen en voor hen geen 
uitsluitingsgrond, genoemd in artikel 4 van 
Bijzondere voorwaarden Casco verzekering van 
toepassing is.


