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Vervaltermijn
Ongeacht het bepaalde in de voorwaarden van de rubrieken
vervalt voor verzekerde het recht om een beroep op de polis
te doen, indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen vijf
jaar na de gebeurtenis, waaruit verzekerde redelijkerwijs de
conclusie had moeten trekken dat hij mogelijk een beroep
op de polis had kunnen doen.

Art. 6

Samenloop van verzekeringen
Indien schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere
verzekering zal Avéro Achmea slechts verplicht zijn tot
vergoeding voor zover krachtens de andere verzekering
geen recht op vergoeding bestaat.
Komt in de voorwaarden van die andere verzekering een
soortgelijke bepaling voor of weigert de andere verzekeraar
binnen een redelijke termijn de schade te vergoeden, dan zal
Avéro Achmea de schade vergoeden voor zover onder deze
verzekering gedekt. De verzekerde is dan echter verplicht
zijn rechten desgewenst aan Avéro Achmea over te dragen.
Dit artikel geldt niet ten aanzien van de uitkering bij overlijden en/of de uitkering bij blijvende invaliditeit, welke
Rubriek 3 (Ongevallenverzekering) biedt.

Art. 7
A

Premiebetaling
Premiebetaling in het algemeen
Verzekeringsnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen uiterlijk op
de dertigste dag na die waarop zij verschuldigd worden.
Wanbetaling
Indien de verzekeringsnemer niet tijdig voldoet aan de
verplichting tot betaling van de premie en de kosten, kan
Avéro Achmea hem schriftelijk laten aanmanen tot betaling
binnen een termijn van 30 dagen, onder mededeling dat bij
niet voldoening binnen de gestelde termijn de verzekering
wordt geschorst hetgeen betekent dat de dekking niet geldt
voor schaden/ongevallen die bestaan of ontstaan na verloop
van 30 dagen na de datum van aanmaning. De verzekeringsnemer blijft verplicht de premie en kosten te voldoen.
Indien Avéro Achmea maatregelen treft tot incasso van de
vordering komen alle kosten van de invordering, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de
verzekeringsnemer.
Gedurende de schorsing is Avéro Achmea bevoegd de
verzekering zonder inachtneming van een opzegtermijn op
een door haar te bepalen tijdstip te beëindigen.
De dekking wordt weer van kracht op de dag volgende op
die, waarop de premie, de kosten en de assurantiebelasting
door Avéro Achmea zijn ontvangen en aanvaard.
Terugbetaling van de premie
Behalve bij opzegging wegens opzet Avéro Achmea te
misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging en bij voortzetting op
individuele polissen bij Avéro Achmea de lopende premie
naar evenredigheid gerestitueerd.
In alle andere gevallen van opzegging wordt premierestitutie
verleend indien deze meer dan f 25,- (€ 11,34) bedraagt.

Art. 1
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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Avéro Achmea:
Achmea Schadeverzekeringen N.V., voor deze verzekering
handelende onder de naam Avéro Achmea;
verzekeringsnemer:
degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld;
verzekerden:
de student en
- zijn/haar echtgeno(o)t(t)e of degene met wie de student
duurzaam in gezinsverband samenwoont, mits deze in de
polis met name is genoemd;
- hun minderjarige kinderen, waaronder adoptie-, pleeg- en
stiefkinderen.
Indien de verzekering is aangegaan voor een alleenstaande
wordt als verzekerde beschouwd:
- de student zelf;
student:
degene, die in Nederland dagonderwijs volgt aan een instelling van middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs en niet ouder is dan
35 jaar;
verzekeringsjaar:
de periode van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.

Art. 5

Art. 2

B
1.

2.

3.

Omvang van de verzekering
In aanvulling op deze Algemene voorwaarden wordt de
omvang van deze verzekering omschreven in de van toepassing zijnde voorwaarden van de rubrieken.

4.
C

Art. 3

Uitsluitingen
Van deze verzekering is uitgesloten schade:
1. omtrent welker ontstaan, aard of omvang een verzekerde
opzettelijk een onvolledige of onware opgave doet;
2. indien een verzekerde een van de in deze polis genoemde
verplichtingen niet of niet tijdig is nagekomen, tenzij deze
verzekerde aantoont dat de belangen van Avéro Achmea
hierdoor niet zijn geschaad.
Deze uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde, die
aantoont dat de daarin genoemde omstandigheden zich
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en
dat hem terzake van deze omstandigheden redelijkerwijs
geen verwijt treft.
Naast de uitsluitingen genoemd in dit artikel zijn ook de
uitsluitingen opgenomen in de voorwaarden van de
rubrieken van kracht.

Art. 4

Verplichtingen van de verzekerde bij schade
In geval van schade is de verzekerde verplicht zich te
houden aan het bepaalde opgenomen in de van toepassing
zijnde voorwaarden van de rubrieken.
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Art. 8
A

Wijziging van premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en-bloc te
wijzigen. Behoort deze verzekering tot een van die groepen,
dan is Avéro Achmea gerechtigd de premie en/of de
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen
datum.
De verzekeringsnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij
hij binnen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk
het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de
verzekering op de datum die in de mededeling door Avéro
Achmea is genoemd.

B

De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door
verzekeringsnemer geldt niet indien:
1. de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
de wettelijke regelingen of bepalingen;
2. de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende
dekking inhoudt;
3. de wijziging een uitbreiding van de dekking met een niet
hogere premie inhoudt.

Art. 9
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Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden kunnen verzoeken
het aantal en de personen vast te stellen. De aan deze
procedure verbonden kosten worden door Avéro Achmea
gedragen.
Art. 11 Standaardclausules
Onderstaande clausules zijn van kracht, voor zover hiernaar
in de voorwaarden van de rubrieken wordt verwezen.
A
Ontploffing
1. Verzekering tegen schade door ontploffing geschiedt onverschillig waar de ontploffing mocht zijn ontstaan, in het
gebouw dan wel elders, doch onverminderd het bepaalde in
de clausules D, E en H.
2. Onder schade door ontploffing is te verstaan gehele of
gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een al dan niet gesloten
vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende
krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de
druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren
dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige
scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas,
damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde
opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan
elkaar gelijk zijn geworden.
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat
ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige
krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van
gassen of dampen welke door een scheikundige reactie van
vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een
mengsel daarvan zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
3. In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde
objecten door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de
verzekerde objecten welke als een gevolg van die vernieling
moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere objecten door ontploffing is
mede gedekt de schade aan de verzekerde objecten welke
als een gevolg van de nabijheid van die vernieling moet
worden aangemerkt.
Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende
toelichting is d.d. 5 april 1982 ter griffie van Arrondissementsrechtbank in Utrecht gedeponeerd.
B
Blikseminslag
Beschadiging van of storing in elektrische of elektronische
apparatuur wordt slechts geacht veroorzaakt te zijn door
blikseminslag indien de schade is ontstaan tijdens een met
blikseminslag(en) gepaard gaand onweer en het aannemelijk
is dat er verband bestaat tussen een inslag in de nabijheid
van de verzekerde objecten en de beschadiging of stoornis.
Derhalve wordt onder andere schade t.g.v. inductie niet
geacht veroorzaakt te zijn door blikseminslag.
C
Luchtvaartuigen
Onverminderd het overige in deze polis bepaalde, geschiedt
deze verzekering mede tegen schade - anders dan brandschade - aan de verzekerde objecten ten gevolge van het
getroffen worden door of het ontploffen van:
1. hetzij een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig;
2. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit
geworpen of hieruit gevallen voorwerp;
3. hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig
voorwerp als onder B bedoeld.
D
Molest
1. Uitgesloten is schade, veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij.
2. Avéro Achmea dient te bewijzen, dat de schade direct
veroorzaakt is door of ontstaan is uit één van de in het vorig
lid genoemde oorzaken.
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de
tekst, die d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.
E
Atoomkernreacties
1. Uitgesloten is schade door atoomkernreacties, waaronder te
verstaan iedere kernreactie, waarbij energie vrijkomt, zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
2. De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn
om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,

Duur en einde van de verzekering
De verzekering wordt aangegaan voor de op het polisblad
vermelde contractsduur en wordt telkens stilzwijgend voor
de op het polisblad vermelde termijn verlengd.
De verzekering eindigt:
door opzegging door verzekeringsnemer tegen het einde van
de op het polisblad vermelde contractsduur, mits de
opzegging schriftelijk aan Avéro Achmea geschiedt en
daarbij een termijn van ten minste twee maanden in acht
wordt genomen;
door opzegging door Avéro Achmea tegen de premievervaldag, mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een
termijn van ten minste twee maanden in acht wordt
genomen;
door schriftelijke opzegging door Avéro Achmea:
binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Avéro
Achmea tot een verplichting tot vergoeding kan leiden haar
ter kennis is gekomen;
binnen 30 dagen nadat Avéro Achmea een vergoeding
krachtens deze verzekering heeft gedaan, dan wel heeft
afgewezen;
indien de verzekeringsnemer drie maanden na de premievervaldag de premie, de kosten en de assurantiebelasting
nog niet heeft betaald;
indien verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in
de opzeggingsbrief wordt genoemd. Avéro Achmea zal in
deze gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van
tenminste 30 dagen;
zonder enige opzegging, zodra 30 dagen verlopen zijn nadat
verzekeringsnemer opgehouden heeft zijn woonplaats in
Nederland te hebben;
indien de verzekeringsnemer weigert de wijziging van premie
en/of voorwaarden te accepteren, die Avéro Achmea op
grond van artikel 8 kan verlangen en wel per de in de
mededeling door Avéro Achmea genoemde datum;
per eerstvolgende premievervaldatum na beëindiging van de
studie doch uiterlijk bij het bereiken van de 35-jarige leeftijd
van de student.
Indien bij beëindiging van de studentenpakketverzekering de
diverse rubrieken worden verzekerd op individuele polissen
bij Avéro Achmea, dan zal er voor de inboedelverzekering
rekening gehouden worden met de daarvoor geldende
rayonindeling met bijbehorende premies.

Art. 10 Geschillen met Avéro Achmea
A
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen eerst aan het interne klachtenbureau van de
verzekeraar te worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van
Avéro Achmea voor verzekerde niet bevredigend is, kunt u
zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
wenden. Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak
opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij
proberen door bemiddeling de klacht op te lossen.
Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling
door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter, waarbij uitsluitend de
rechter te Leeuwarden bevoegd is. Op het geschil is
Nederlands recht van toepassing.
B

Alle geschillen van uitsluitend medische aard en alle geschillen met betrekking tot de omvang van de uitkering zullen, in
afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, uitsluitend door
arbitrage worden beslecht. De arbitrage zal plaatsvinden
door één of drie arbiters, die in overleg tussen partijen
worden benoemd.
Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen
omtrent het aantal arbiters en/of de te benoemen personen,
zal de meest gerede partij de voorzitter van de Kamer van
2
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landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen door het desbetreffend Ministerie moet
zijn afgegeven.
3. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht.
4. Onder ’wet’ te verstaan: de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied
van de kernenergie. Onder ’kerninstallatie’ te verstaan: een
kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.
Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats
waar de verzekerde objecten zich bevinden, de gevolgen
van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben
geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst, dat de schade
niet aan één der genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.
Overstroming
Uitgesloten is schade door overstroming ten gevolge van het
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan
wel het gevolg is van een door deze verzekering gedekt
evenement.
Militaire explosieven
Uitgesloten is schade door vernieling en de gevolgen van
vernieling, veroorzaakt door de ontploffing van ontploffingsmiddelen en licht ontplofbare stoffen, gebruikt door,
bestemd voor of achtergelaten door enige gewapende
macht, ook al mocht de ontploffing zijn ontstaan door een
gedekt evenement.

Art. 12 Adres
Verzekeringsnemer dient een wijziging van adres zo spoedig
mogelijk aan Avéro Achmea mee te delen. Kennisgevingen
door Avéro Achmea aan verzekeringsnemer geschieden
rechtsgeldig aan diens laatst bij Avéro Achmea bekende
adres.
Art. 13 Privacy-reglement
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
Avéro Achmea gevoerde persoonsregistratie. Op deze
persoons-registratie is een privacy-reglement van toepassing.
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