
 
1. Waarvoor bent u verzekerd? 

Met de Autoverzekering bent u onder meer verzekerd voor schade aan uw auto. Of voor schade die 

uw auto veroorzaakt aan anderen of aan hun spullen, en aan dieren. U bent steeds voor een jaar 

verzekerd. U kiest zelf welke risico’s u in dat jaar verzekert bij ons. Op uw polis staat welke keuzes 

u heeft gemaakt. U bent dus alleen verzekerd voor de risico’s die op uw polis staan. 

 

2. Voor welke auto is deze verzekering? 

Met uw auto bedoelen we de auto die op uw polis staat. Op uw polis staat het merk en het kenteken 

van uw auto. Is uw auto bij de garage voor een beurt, een reparatie of Apk-keuring? 

En krijgt u een vervangende auto? Dan geldt uw verzekering ook voor die vervangende auto. 

Het moet wel gaan om een auto van ongeveer dezelfde prijs als uw eigen auto met een Nederlands 

kenteken. De vervangende auto is maximaal 30 dagen verzekerd op basis van secundaire 

verzekering. 

 

3. Voor wie geldt deze verzekering? 

Deze verzekering geldt voor degene die de verzekering heeft afgesloten. We noemen deze persoon in 

deze voorwaarden ‘u’. Daarnaast kan de verzekering voor nog andere personen gelden. 

Deze personen en degene die de verzekering heeft afgesloten noemen we samen de ‘verzekerden’. 

In deze voorwaarden maken we steeds duidelijk wie wanneer verzekerd is. 

 

4. Wie zijn wij? 

U sluit deze verzekering af bij de verzekeraar. In deze voorwaarden gebruiken we voor het gemak ‘wij’, 

‘we’ en ‘ons’. De naam van de verzekeraar staat op de polis. 

 

5. In welke landen bent u verzekerd? 

De verzekering geldt voor landen die op uw internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) staan en 

waarvan de landcode niet is doorgehaald. U bent ook verzekerd als uw auto wordt vervoerd tussen 

deze landen. 

 

6. Wat moet u doen na schade? 

Na schade moet u het volgende doen: 

 U meldt ons zo snel mogelijk dat u schade heeft of bij een ander heeft veroorzaakt. Doe dat in ieder 

geval binnen 14 dagen. 

 U geeft ons alle informatie en bewijzen die wij nodig hebben om te beslissen of wij voor de schade 

moeten betalen. 

 U doet alles wat wij vragen om de schade af te handelen. En u doet niets wat nadelig voor ons is. 

 U laat het ons weten als u andere verzekeringen heeft die voor dezelfde schade zouden kunnen 

betalen. 

 

7. Wat moet u doen als uw auto gestolen is of weg is? 

 Als uw auto gestolen is of weg is, laat u ons dat zo snel mogelijk weten. 

 U doet ook aangifte bij de politie als uw auto gestolen is of weg is. 

Wij mogen de gegevens van uw auto doorgeven aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. 

Zo proberen we de auto snel terug te vinden. 

 

8. Wanneer begint uw verzekering? 

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat en geldt voor één jaar. Daarna verlengen 

we de verzekering elk jaar automatisch met één jaar. Let op: de verzekering begint op het moment 

dat u deze bij ons afsluit. U moet dan wel zorgen dat u de premie op tijd betaalt. U heeft daar 

14 dagen de tijd voor. Meer hierover leest u in hoofdstuk 11 van de Algemene voorwaarden. 

 
Wilt u de verzekering toch niet? 

Wilt u de verzekering toch niet? Stuur dan de polis en de andere stukken aan ons terug. 

Doet u dat binnen 14 dagen nadat wij de polis aan u hebben opgestuurd. Zo laat u ons weten dat u 

de verzekering toch niet wilt. U hoeft dan niets te betalen. Maar u heeft dan ook op geen enkele 

manier recht op vergoeding uit deze verzekering. U bent namelijk niet bij ons verzekerd geweest. 
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Heeft u in die 14 dagen schade gehad? Dan moet u doorgaan met deze verzekering. 

U mag niet stoppen. 

 

9. Hoeveel premie betaalt u voor deze verzekering? 

Hoeveel premie u betaalt, hangt af van een aantal dingen. Bijvoorbeeld, o.a. van de leeftijd van de 

auto, hoe u de auto verzekert, de gekozen betaaltermijn* en van uw woonplaats. Daarnaast hebben wij 

een bonus-malusregeling. Volgens deze regeling krijgt u korting op de premie als wij geen schade voor 

u hoeven te betalen. Maar u betaalt extra premie als wij wel schade voor u moeten betalen. 

* Betaalt u in termijnen dan geldt een toeslag op de premie van 3% voor halfjaarbetaling, 4% voor 

kwartaalbetaling en 5% voor maandbetaling. Betaalt u per jaar? Dan geldt er geen toeslag op de 

premie. 

 

Hoe bepalen wij of u korting krijgt of extra moet betalen? 

Als u de verzekering afsluit, bepalen wij hoeveel korting u krijgt of hoeveel extra premie u moet 

betalen. Dat hangt af van het aantal schadevrije jaren dat u heeft. Wij zoeken dat aantal op in een 

register. Dit register heet Roy-data. Als een verzekering wordt beëindigd, geven verzekeraars de 

schadevrije jaren door aan dat register. Zo weten verzekeraars altijd hoeveel schadevrije jaren u heeft. 

We gebruiken die gegevens om u in te delen op een bepaalde bonus-malustrede. De trede waarop u 

zonder schadevrije jaren start, hangt bijvoorbeeld af van uw woonplaats en leeftijd. Dit is de starttrede. 

 
In de bonus-malusladder hieronder staat welk percentage korting of welk percentage extra premie er 

bij iedere trede hoort. 

 

Bonus-malusladder 
 

Bonus- 

malustrede 

Kortings- 

percentage 

Bonus-malustrede in het volgende verzekeringsjaar 

zonder 

schade 

met 1 

schade in 

een jaar 

met 2 

schades in 

een jaar 

met 3 

schades in 

een jaar 

met 4 

of meer 

schades in 

een jaar 

20 85,0% 20 15 10 5 0 

19 85,0% 20 14 9 4 0 

18 84,5% 19 13 8 3 0 

17 84,0% 18 12 7 2 0 

16 83,5% 17 11 6 1 0 

15 83,0% 16 10 5 0 0 

14 82,5% 15 9 4 0 0 

13 81,0% 14 8 3 0 0 

12 80,0% 13 7 2 0 0 

11 77,5% 12 6 1 0 0 

10 75,0% 11 5 0 0 0 

9 72,5% 10 4 0 0 0 

8 70,0% 9 3 0 0 0 

7 67,5% 8 2 0 0 0 

6 65,0% 7 1 0 0 0 

5 60,0% 6 0 0 0 0 

4 50,0% 5 0 0 0 0 

3 20,0% 4 0 0 0 0 

2 00,0% 3 0 0 0 0 

1 -10,0% 2 0 0 0 0 

0 -20,0% 1 0 0 0 0 
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Wat gebeurt er met uw trede en premie als u geen schade claimt? 

Onze bonus-malusladder bestaat uit 21 treden. Had u een jaar lang vanaf het begin van de verzekering 

geen schade? Dan gaat u vanaf het volgende jaar automatisch naar de volgende trede. U krijgt dan korting 

op uw premie. Na elk volgend jaar dat u geen schade meer heeft, stijgt u weer op de bonus-malusladder. 

U krijgt dan dus nog meer korting. Heeft u trede 20 bereikt in de bonusmalusladder? En heeft u nog een 

schadevrij jaar? Dan blijft u het volgende verzekeringsjaar op trede 20. De korting blijft dan hetzelfde. 

 

Wat verandert er in uw trede en premie als u wel schade claimt? 

Heeft u in een jaar wel schade? Dan zakt u vanaf het volgende jaar op de bonus-malusladder. Hoe ver u 

zakt, staat in de bonus-malusladder. U moet dan juist meer premie gaan betalen. Als u in dat jaar verder 

geen schade heeft, gaat u het jaar daarna weer een trede omhoog. Dan betaalt u weer minder premie. 

 

Wat gebeurt er met uw schadevrije jaren? 

In de tabel hieronder staat wat er gebeurt bij schadevrij rijden en wat er gebeurt na het melden van schade. 

 
Schadevrije jaren ladder 

Aantal zuivere 

schadevrije jaren 

 

 
Geen 

schade 

Zuivere schadevrije jaren na een verzekeringsjaar 

1 schade 

die leidt 

tot  

terugval 

2 schades 

die leiden 

tot   

terugval 

3 schades 

die leiden 

tot   

terugval 

4 of meer 

schades 

die leiden 

tot terugval 

Meer dan Aantal vorig 
    

15 jaar +1 10 5 0 -5 

15 16 10 5 0 -5 

14 15 9 4 -1 -5 

13 14 8 3 -2 -5 

12 13 7 2 -3 -5 

11 12 6 1 -4 -5 

10 11 5 0 -5 -5 

9 10 4 -1 -5 -5 

8 9 3 -2 -5 -5 

7 8 2 -3 -5 -5 

6 7 1 -4 -5 -5 

5 6 0 -5 -5 -5 

4 5 -1 -5 -5 -5 

3 4 -2 -5 -5 -5 

2 3 -3 -5 -5 -5 

1 2 -4 -5 -5 -5 

0 1 -5 -5 -5 -5 

-1 0 -5 -5 -5 -5 

-2 -1 -5 -5 -5 -5 

-3 -2 -5 -5 -5 -5 

-4 -3 -5 -5 -5 -5 

-5 -4 -5 -5 -5 -5 

Als u in een jaar geen schade heeft, dan krijgt u er een jaar bij. Claimt u schade, dan worden de 

schadevrije jaren steeds 5 jaar lager. Heeft u 15 of meer schadevrije jaren en u heeft schade, dan daalt 

u afhankelijk van het aantal schades naar 10, 5, 0 of -5 jaar. U daalt niet verder dan naar -5 jaar. 
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Een voorbeeld 

U sluit uw autoverzekering af op 1 april van jaar 0. U heeft 4 schadevrije jaren en uw starttrede is 5. 

U komt dan in trede 9 van de bonus-malusladder en krijgt 72,5% korting. Vanaf 1 april jaar 0 tot 

1 april jaar 1 heeft u geen schade. U heeft dan 5 schadevrije jaren en gaat daarom op 1 april van jaar 

1 omhoog naar trede 10. U krijgt vanaf die datum dus meer korting op de premie. In dit voorbeeld is dit 

een korting van 75,0%. Heeft u in dat jaar twee schades waar u schuld aan had, dan zakt u het 

volgende jaar naar trede 0 en u heeft dan -5 schadevrije jaren. 

 

Heeft u een bonus-malusbeschermer? 

U kunt met ons afspreken dat u voor schades een bonus-malusbeschermer wilt. Heeft u in een 

verzekeringsjaar 1 schade met invloed op de bonus/malusregeling en is bij deze schade een andere 

aan ons bekend gemaakte weggebruiker (andere = iemand anders dan u of uw gezinsleden / andere 

= niet met uw tweede auto/andere auto van u zelf) betrokken, dan wordt uw bonus/malustrede niet 

verlaagd. De trede is dan in hetvolgende verzekeringsjaar gelijk aan die van het verzekeringsjaar 

waarin de schade heeft plaatsgevonden. De schade is wel van invloed op het aantal zuivere 

schadevrije jaren. Claimt u in een verzekeringsjaar een 2e, of meerdere schadegevallen met invloed 

op de bonus/malus trede? Dan is de bonus-malusbeschermer op geen van beide of geen van alle 

schadegevallen van toepassing. Heeft u een bonus-malustredebescherming met ons afgesproken, 

dan staat dit op uw polisblad. 

 

10. Gaat uw premie altijd omhoog bij schade? 

In de volgende gevallen gaat uw premie niet omhoog: 

 Als wij niet hoeven te betalen voor schade. 

 Als wij alle schade hebben teruggekregen van een ander. 

 Als u een (Beperkt) Casco verzekering heeft afgesloten; die schades die onder Beperkt Casco vallen en 
door ons  vergoed worden. 

 Als wij de schade volgens de wetgeving wel kunnen terugkrijgen van een ander maar niet volledig 

kunnen terugkrijgen. 

 Als u uw schade en eventuele andere kosten aan ons terugbetaalt. Dit moet u dan wel doen binnen 

een maand nadat we u hebben laten weten wat het bedrag is. 

 Als wij schade moeten betalen alleen omdat tussen verzekeraars daarover afspraken zijn gemaakt. 

 Als wij moeten betalen voor schade door een ongeval met een voetganger of fietser. U moet dan wel 

kunnen  aantonen/bewijzen dat u er niets aan kon doen. 

 Als u een bonus-malusbeschermer heeft afgesloten op uw polis en deze in werking treed. 

 
11. Wanneer betaalt u uw premie? 

U moet op tijd uw premie betalen. Als u van ons een rekening krijgt, moet u die betalen voor de datum 

die op de rekening staat. U krijgt minimaal 2 weken de tijd om te betalen. 

 
Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt? 

Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u van ons een waarschuwingsbericht. Heeft u 2 weken na de datum 

van dit 1
e
 bericht nog steeds niet betaald? Dan bent u niet meer verzekerd voor schade die ontstaat 

na deze 2 weken. Ook moet u dan rente betalen boven op het bedrag dat u nog moet betalen. 

Als wij een deurwaarder inschakelen, moet u de kosten daarvan betalen. 

 
U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij het hele bedrag hebben gekregen dat u ons nog moest 

betalen. Dit geldt niet als wij de verzekering intussen per brief hebben opgezegd. 

 

12. Mogen wij de premie of de voorwaarden veranderen? 

Wij mogen de premies of de voorwaarden voor onze verzekeringen altijd veranderen. De veranderin- 

gen gelden voor u vanaf het eerste hele verzekeringsjaar na de verandering. We laten u dan vóór het 

nieuwe verzekeringsjaar in een brief weten wat er voor u verandert. 

Na een schade mogen wij de premie en/of voorwaarden per direct aanpassen  

 

13. Verandert er iets in uw situatie of aan uw auto? 

Op het polisblad staan de belangrijkste gegevens voor deze verzekering. Verandert er iets in deze 

gegevens? En kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering? Dan moet u ons dat meteen laten weten. 

Wij gaan ervan uit dat uw woonadres of e-mailadres klopt. U heeft ons dat bij het begin van de 

verzekering gegeven. Als u verhuist of een ander e-mailadres krijgt, meld dat dan meteen aan ons.  V
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Ook de volgende veranderingen moet u ons altijd doorgeven: 

 Als u uw auto verkoopt of als u een andere auto koopt. 

 Als de auto meestal in het buitenland is of een buitenlands kenteken krijgt. 

 Als iemand anders dan u de auto het meest gebruikt. We gaan ervan uit dat uzelf de auto het meest 

gebruikt. 

 

14. Wanneer stopt uw verzekering? 

Uw verzekering kan op een aantal manieren stoppen. U mag de verzekering zelf stoppen, maar wij 

mogen dat soms ook doen. 

 
Wanneer mag u de verzekering(en) stoppen? 

Als u de verzekering(en) wilt stoppen en u wilt dat wij dit voor u regelen, moet u ons dit per brief 

of via een e-mail vanaf hetzelfde e-mailadres wat bij ons bekend is laten weten. U mag de 

verzekering stoppen in de volgende situaties: 

• Als de auto niet meer van u is. Voor de goede orde; dit gaat niet automatisch als u uw auto afmeld bij 

het RDW of als deze is gevrijwaard, u dient dit zelf nog binnen 14 dagen bij ons te melden. Na deze 14 

dagen wordt de verzekering stopgezet op het moment dat u dit bij ons bekend maakt. Dus niet met 

terugwerkende kracht. 

 Als het eerste verzekeringsjaar met ons afloopt. U moet ons minstens 1 dag van tevoren laten weten 

dat u wilt stoppen. 

 Nadat het eerste verzekeringsjaar is afgelopen. Als u daarna wilt stoppen, moet u dat ons minstens 

1 dag van tevoren laten weten. 

 Als u schade heeft geclaimd bij ons en wij de schade voor u hebben afgehandeld. U moet ons laten 

weten dat u wilt stoppen binnen 1 maand nadat we de schade hebben afgehandeld. De verzekering 

stopt dan vanaf de maand nadat we uw brief hebben gekregen. 

 Als we u hebben laten weten dat u ons niet alle informatie heeft gegeven of onjuiste informatie heeft 

gegeven. De verzekering stopt dan op de datum die u in uw brief noemt, maar niet eerder dan de 

datum waarop wij uw brief hebben ontvangen. 

 Als u gebruik maakt van de digitale “polismap” op www.volvocarinsurance.nl , dan kunt u dagelijks 

inloggen in uw polis(gegevens). U kunt hier ook dagelijks uw polis stopzetten (zonder bijkomende 

administratiekosten), zelfs in het eerste jaar! 

 Tijdelijk meeverzekeren vorige auto; indien u een nieuwe auto aanmeld op uw lopende polis dan 

kunt u uw vorige auto nog maximaal 14 dagen gratis meeverzekeren op dezelfde polis. Dit gaat 

niet automatisch en dient u wel kenbaar bij ons te maken. 

 Binnen 14 dagen nadat uw verzekering voor het eerst is ingegaan ( uw 14 dagen bedenktijd). 

 
Wanneer mogen wij uw verzekering(en) stoppen? 

Wij mogen uw verzekering(en) stoppen in de volgende situaties: 

 Als u de premie niet op tijd betaalt. U krijgt dan eerst een brief van ons waarin staat dat u moet 
betalen. Heeft u binnen een maand na die brief nog niet betaald? Dan mogen we de verzekering 2 
maanden later stoppen. Als we dat doen, krijgt u een brief met de precieze datum. 

 Als u ons bij het begin van de verzekering niet alle informatie heeft gegeven. Of als de informatie 
die u ons heeft gegeven niet klopt. Als we dat ontdekken, mogen we de verzekering binnen 
2 maanden stoppen. Dat doen we alleen in de situaties hieronder: 

 Als u ons wilde misleiden. Dus als u met opzet verkeerde of niet alle informatie heeft gegeven. 

 Als wij de verzekering niet hadden afgesloten als wij de juiste gegevens hadden gehad. 
Als we de verzekering stoppen, krijgt u van ons een brief met de precieze datum. 

 Op de einddatum van de verzekering. Wij moeten dit 2 maanden van tevoren aan u laten weten. 

 Als wij schade voor u hebben afgehandeld. Wij moeten u dit binnen een maand daarna laten 
weten. De verzekering stopt dan 2 maanden later. 

 Als u of de verzekerde na een schade opzettelijk informatie heeft gegeven die niet klopt. Dan 
mogen we de verzekering en andere bij ons afgesloten verzekeringen 2 maanden later stoppen. 
Als we dat doen, krijgt u een brief met de precieze datum. Wij mogen dan ook andere bij ons 
lopende verzekeringen stopzetten. 

 Als u geen Nederlands ingezetene (meer) bent, of als het voertuig een buitenlandse eigenaar 
krijgt. Bij verhuizing naar het buitenland bent u verplicht om de verzekering te stoppen binnen 6 
maanden na emigratie en een verzekering aan te gaan in het buitenland. 
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15. Krijgt u premie terug als u de verzekering stopt? 

Stopt de verzekering en had u al premie vooruit betaald? Dan krijgt u de teveel betaalde premie 

van ons terug vanaf het moment dat wij van uw nieuwe situatie weten. Wij trekken er wel eerst 

administratiekosten af. Maar als wij de verzekering stoppen omdat u ons met opzet heeft misleid, 

betalen we u geen premie terug. 

 

16.  Betaalt u altijd administratiekosten? 

U betaalt geen administratiekosten als u uw verzekering zelf via internet bij ons regelt. Bij Volvo Car 

Insurance kunt u gemakkelijk en kosteloos uw polis en/of uw gegevens zelf bijhouden via “mijn 

polismap” (zie www.volvocarinsurance.nl. U betaalt dan geen administratiekosten omdat u uw 

verzekering en gegevens zelf administratief bijhoudt. Maar u kunt uw verzekering en gegevens ook 

laten verwerken door onze medewerkers van de polisadministratie. Zij helpen u graag verder en staan 

u graag te woord. Als u er voor kiest om uw polis en gegevens te laten invoeren of wijzigen en er 

dienen administratieve handelingen verricht te worden door de medewerkers, dan rekenen we hier 

een kleine bijdrage voor (zie onderstaand overzicht, de kosten zijn exclusief assurantiebelasting 

weergegeven, deze moeten hier nog bij opgeteld worden). 

 
omschrijving administratieve handeling administratiekosten 

nieuwe verzekering Euro    15,00 

wijziging van de verzekering Euro    10,00 

wijziging van het verzekerde bedrag Euro    10,00 

in kracht herstellen verzekering Euro    10,00 

in kracht herstellen verzekering na betaling Euro    15,00 

adreswijziging Euro    10,00 

wijziging van de betaaltermijn Euro    10,00 

wijziging van de betaalwijze Euro    10,00 

voertuigwijziging na schorsing Euro    15,00 

wijziging van de tenaamstelling Euro    10,00 

dekkingswijziging Euro    10,00 

wijziging ingangsdatum nieuwe verzekering Euro    10,00 

wijziging einddatum Euro    10,00 

beëindiging van de verzekering Euro    15,00 

 
17. Wanneer betalen wij niet? 

Per onderdeel dat u verzekerd heeft staat in de voorwaarden waarvoor we niet betalen. Wij betalen 

ook niet voor schade in de situaties hieronder. Voor situaties a, b, c en d geldt: als u kunt bewijzen dat 

u niets van de situatie wist en de situatie ook niet wilde, betalen we toch. 

a. Als de bestuurder  niet mocht rijden. 

Als de schade ontstond terwijl de bestuurder niet mocht rijden. Bijvoorbeeld omdat hij voor deze auto 

geen geldig, een verlopen of een ingetrokken rijbewijs had. 

b. Als de schade komt door opzet of roekeloos gedrag. 

 Als de schade ontstond doordat u of een andere verzekerde roekeloos was of bij verwijtbaar handelen 
/ nalaten. Dus u deed iets of juist niets waardoor er schade is geleden. 

 Als u of een andere verzekerde de schade met opzet veroorzaakte. Dus als u iets deed of juist niet 

deed met de bedoeling om schade te veroorzaken. Of als u zeker wist dat er daardoor schade zou 

ontstaan. 

c. Als u of een andere verzekerde ons wil misleiden. 

Als u of een andere verzekerde zich bij schade met opzet niet aan onze voorwaarden houdt om ons te 

misleiden. Als wij vinden dat de misleiding niet ernstig genoeg was, betalen we soms toch. 

d. Als u of een andere verzekerde zich niet houdt aan de voorwaarden. 

Als wij er nadeel van hebben dat u of een andere verzekerde zich niet aan onze voorwaarden houdt. 

e. Als de auto anders is gebruikt dan voor gewone ritten. 

 Als de schade ontstond toen de auto werd gebruikt voor een wedstrijd. 

 Als de schade ontstond toen de auto werd gebruikt voor een regelmatigheid-rijvaardigheid, 

behendigheidswedstrijd of rit.Voorbeelden hiervan  o.a. Garbage Run, Ramble Rally, 

ScanCoverTrail etc deze zijn uitgesloten van dekking. Er is tegen een meerpremie en 

onder bepaalde voorwaarden soms wel dekking mogelijk, echter dit is maatwerk. U dient 

dit van te voren aan ons te melden/aan te vragen V
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Deelname aan een rijvaardigheidstraining van de Volvo Driving Academy is wel verzekerd. 

Bij deelname aan de Volvo Driving Academy is een extra eigen risico van toepassing van 250 euro 

voor schade op de dekkingen wettelijke aansprakelijkheid, beperkt- en volledig casco. Dit extra eigen 

risico van 250 euro geldt eenmaal per schademelding voor alle dekkingen tezamen. 

 Als de schade ontstond tijdens een rit of race op een circuit. 

 Als de schade ontstond toen iemand de auto van u huurde of leasede. 

 Als de schade ontstond toen de auto tegen betaling werd gebruikt om mensen te vervoeren. 

Behalve als het gaat om mensen die met u meerijden en zij meebetalen in de kosten van de autorit 

(dit geldt niet bij taxi of lesauto). 

 Als de schade ontstond toen de auto werd gebruikt voor bijvoorbeeld bezorgdiensten, 

koeriersritten/-vervoer, taxi ritten/-vervoer of als lesauto etc.,etc. 

 Als de schade ontstond terwijl de auto werd gebruikt voor een doel dat niet op het polisblad staat. 

f. Als de schade is veroorzaakt voordat de verzekering begon. 

Als er vóór het begin van de verzekering iets is gebeurd waardoor er ná het begin van de verzekering 

schade ontstond. De oorzaak van de schade én de schade zelf moeten dus na het begin van de 

verzekering zijn. Anders betalen we niet. 

g. Als de schade ontstond terwijl het kenteken niet op uw naam of uw partner stond. 

Als de schade ontstond terwijl het kenteken van de auto niet op naam van de verzekeringnemer 

stond. Dit geldt niet als u ons dit van tevoren heeft laten weten en wij per brief akkoord zijn 

gegaan.Dit geldt ook niet bij partners die op hetzelfde adres ingeschreven staan.  
h. Als de schade ontstond door een conflict. 

 Een gewapend conflict. Dat is een conflict tussen staten of georganiseerde groepen waarbij militaire 

wapens gebruikt worden. 

 Een burgeroorlog. Dat is een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van 

een land waaraan een groot deel van de inwoners meedoet. 

 Een opstand. Dit is een georganiseerd verzet met geweld tegen het openbaar gezag. 

 Binnenlandse onlusten. Dit zijn min of meer georganiseerde gewelddadige acties op verschillende 

plaatsen in een land. 

 Oproer. Dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige actie tegen het openbaar gezag. 

 Muiterij. Dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige actie van leden van een groep tegen 

hun leiders. 

i. Als de schade ontstond door terrorisme. 

We betalen niet rechtstreeks voor schade door terrorisme. We hebben hiervoor een verzekering 

afgesloten bij de NHT, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.. 

Heeft u schade door terrorisme en moeten wij daarvoor betalen? Dan betalen we u alleen het bedrag 

dat wij van de NHT krijgen. Op www.terrorismeverzekerd.nl kunt u lezen wat de voorwaarden van de 

NHT zijn. 

j. Als de schade ontstond door een atoomkernreactie. 

We betalen niet voor schade door atoomkernreacties. Een atoomkernreactie is bijvoorbeeld een 

kernfusie, of radioactiviteit. 

k. Als een andere verzekering voor de schade betaalt. 
We betalen niet voor schade die al door een andere verzekering wordt betaald. Of als er een andere 

wet of regeling is waarbij u voor dezelfde schade betaald kunt krijgen. Als u andere verzekeringen 

heeft die de schade verzekeren, moet u eerst naar die andere verzekeraars om de schade terug te 

krijgen. Ook als er wetten of andere regels zijn waardoor u de schade kunt terugkrijgen, moet u dat 

eerst doen. Wij betalen pas als u de schade op geen enkele andere manier kunt terugkrijgen. 

Kunt u niet alle schade betaald krijgen volgens die andere verzekering of wet of regeling? 

Dan betalen wij alleen voor het deel van de schade dat u niet betaald kunt krijgen. De afspraken 

onder dit kopje gelden niet voor de dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit van de ‘persoonlijke 

ongevallenverzekering voor inzittenden’. 

l. Als het gaat om fraude door u of de verzekerde. 

We betalen niet als het gaat om fraude door u of de verzekerde. Met fraude bedoelen we: bewust 

tegen ons liegen om ons te laten betalen. Of wij nu betalen of niet, het is altijd fraude. 

Bij fraude kunnen wij het volgende doen: 

 Aangifte doen bij de politie. 

 De verzekering stoppen. 

 U of de verzekerde aanmelden bij het landelijke registratiesysteem van alle Nederlandse verzeke- 

raars (Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). 
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 Bij het constateren van fraude stellen wij de fraudeur(s) via SODA (Service Organisatie Directe 

Aansprakelijkheid) aansprakelijk en brengen we minimaal 532 euro in rekening voor gemaakte 

kosten. Vragen en/of klachten over de uitvoering van de aansprakelijkstelling worden behandeld door 

SODA. Wij kunnen er ook voor kiezen om de volledige en daadwerkelijk gemaakte kosten te 

verhalen op de fraudeur(s) plus terugvordering van o.a. reeds betaalde schadepenningen 

M. Alcohol, medicijnen en/of drugs misbruik 
Als de bestuurder zo veel alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt dat hij de auto niet veilig kon 

besturen en: 

A. Het schadegeval ontstaat terwijl de bestuurder meer alcohol in het bloed heeft dan 0,5 g/l. Dat 

noemen wij ook 0,5 promille. Of terwijl de bestuurder meer alcohol dan 0,22 mg/l in de uitgeademde 

lucht heeft. Dan betalen wij niet. Voor bestuurders die nog geen vijf jaar in het bezit van een rijbewijs 

zijn (of zeven jaar als de bestuurder bij afgifte van het rijbewijs nog geen 18 was) gelden lagere 

limieten. In dat geval betalen wij niet indien het schadegeval is ontstaan terwijl de bestuurder meer 

alcohol in het bloed heeft dan 0,2 g/l. Dat noemen wij ook 0,2 promille. Of terwijl de bestuurder meer 

alcohol dan 0,088 mg/l in de uitgeademde lucht heeft. 

B. Het schadegeval ontstaat terwijl de bestuurder drugs, of andere zaken heeft gebruikt die invloed 

kunnen hebben op zijn rijgedrag. Dan betalen wij niet. 

C. Het schadegeval ontstaat terwijl de bestuurder medicijnen heeft gebruikt, zonder voorschrift van een 

daarvoor bevoegd arts en puur en alleen dienend als genotmiddel en die invloed kunnen hebben op 

zijn rijgedrag. Dan betalen wij niet. 

D. Het schadegeval ontstaat terwijl de bestuurder medicijnen heeft gebruikt, op voorschrift van een 

daarvoor bevoegd arts en die invloed kunnen hebben op zijn rijgedrag. Dan betalen wij niet. Kunnen 

wij niet aantonen dat er een verband is tussen het gebruik van medicijnen op voorschrift van een 

daarvoor bevoegd arts en het schadegeval? Dan betalen wij wel. 

E. Als de bestuurder na het schadegeval weigert mee te werken aan een alcoholtest of een ander 

onderzoek om de hoeveelheid alcohol, medicijnen of drugs in zijn lichaam te meten. Of als hij zich 

onttrokken heeft aan zo’n test of onderzoek. Zoals door weg te lopen en zich pas later bij de politie te 

melden. Dan betalen wij niet. 

N. Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of handelsbeperkingen 

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te beiden krachtens deze 

verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan het 

de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstel- 

ling uit te keren. 

                   O. Onvoldoende zorg voor het voertuig 

Wij betalen niet voor schade die is ontstaan omdat: 

• U de auto of aanhanger niet, niet tijdig of niet deskundig heeft (laten) onderhouden. 

• Uw auto niet is goedgekeurd bij de Algemene Periodieke Keuring (APK), of uw APK is  

   verlopen en u toch gaat rijden. 

• U de auto of aanhanger heeft overbelast. 

• Als u de auto niet of niet goed kunt gebruiken. 

                   P. Onvoldoende zicht 

Als de schade ontstond door onvoldoende zicht waardoor u wettelijk gezien niet had 

mogen rijden. Een voorbeeld hiervan is als het heeft gevroren en u de ruiten niet 

voldoende vrij heeft gemaakt van bevroren vocht op de ramen, waardoor u niet 

voldoende zicht heeft gehad om wettelijk gezien te mogen rijden. 

 

18. Heeft u een eigen risico? 

Op uw polisblad staat hoe hoog uw eigen risico is. Het eigen risico is het bedrag dat u bij 

schade zelf moet betalen, dit is ook het geval bij ruitvervanging schade. Bij 

ruitsterreparatie/harsinjectie heeft u geen eigen risico. Het eigen risico bedrag trekken we af 

van het bedrag dat wij aan u of uw schadehersteller betalen. 

 

19. Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens? 

Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze 

worden door Volvo Car Insurance verwerkt ten behoeve van: 
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1. Om met u een verzekering af te sluiten en uit te voeren; 

2. Om u te kunnen informeren over uw verzekering; 

3. Voor marketing activiteiten; 

4. Om fraude te voorkomen; 

5. Om statistisch onderzoek te doen; 

6. Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

 
De persoonsgegevens die Volvo Car Insurance van u verzameld om doeleinden 1,2,4 en 5 te 

realiseren zijn van belang bij de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst. Daarnaast worden uw 

persoonsgegevens verzameld teneinde aan wettelijke verplichtingen, doeleinde 6, te voldoen. Om uw 

persoonsgegevens te gebruiken voor marketingactiviteiten wordt uw toestemming gevraagd op het 

moment dat u een verzekering afsluit. Op het aanvraagformulier vraagt Volvo Car Insurance om uw 

toestemming. 

 

Als wij een schademelding krijgen, registreren wij die. Wij registreren en verwerken ook de 

persoonsgegevens van partijen die betrokken zijn bij de schade. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat 

dit zorgvuldig gebeurt. De persoonsgegevens leggen we ook vast bij de stichting CIS (Stichting 

Centraal Informatie Systeem). 

 
In het geval u lichamelijke schade heeft opgelopen bij een ongeval, kan Volvo Car Insurance u om uw 

medische gegevens vragen met betrekking tot de lichamelijke schade. Hiervoor wordt toestemming 

gevraagd doormiddel van een toestemmingsformulier. 

 
Volvo Car Insurance behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. We doen dit volgens de gedragsco- 

de Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wilt u meer weten over deze gedragscode, 

dan kunt u een folder hierover bij VCI opvragen. De hele tekst van de gedragscode kunt u lezen op de 

website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt deze ook opvragen bij het 

Verbond van Verzekeraars, postbus 93450, 2509 AL Den Haag. 

 

Indirect verkregen persoonsgegevens 

Om onnodige risico’s te voorkomen en fraude tegen te gaan, vraagt Volvo Car Insurance (indien 

aanwezig) indirect persoonsgegevens over u op bij de Stichting Centrale Informatie Systeem (CIS). 

Meer weten over Stichting CIS? www.stichtingcis.nl. 

 

Informatie aan derden 

De door u verstrekte informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voor de 

uitvoering van de verzekeringsovereenkomst noodzakelijk is. De derde waarmee persoonsgegevens 

gedeeld kunnen worden zijn: (letsel)schade afhandelaars, financiële instellingen (incasso), software-

leveranciers en rechtsbijstandverleners. 

 

Bewaartermijn 

Volvo Car Insurance bewaart uw persoonsgegevens tijdens de gehele looptijd van de verzekering. Na 

beëindiging van uw verzekeringsovereenkomst worden uw persoonsgegevens nog 7 jaar bewaard, om 

aan de wettelijke verplichting te voldoen. Na het verstrijken van deze 7 jaar worden uw persoonsgege- 

vens uit het proces en systeem gehaald. Indien uw persoonsgegevens voorkomen in een lopend 

schadedossier worden uw persoonsgegevens 7 jaar na het sluiten van het laatste schadedossier uit 

het proces en systeem gehaald. 

 

Uw rechten 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten: 

 
- recht op inzage van uw persoonsgegevens; 

- recht op rectificatie; 

- recht om vergeten te worden; 

- recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

- recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; 

- recht tegen automatische individuele besluitvorming; 

- recht van bezwaar. 
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Het recht om vergeten te worden houdt in dat op uw verzoek al uw persoonsgegevens gewist worden. 

Uw persoonsgegevens worden indien u gebruik maakt van dit recht, 7 jaar na het beëindigen van uw 

verzekeringsovereenkomst (of 7 jaar na het sluiten van het laatste schadedossier) gewist. Het recht 

van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens houdt in dat Volvo Car Insurance op uw verzoek, 

uw persoonsgegevens overzichtelijk aan u overdraagt zodat u deze eenvoudig aan een nieuwe 

verzekeraar kunt overdragen. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan kunt u contact met Volvo Car 

Insurance opnemen via compliance@baloise.nl. Voordat uw verzoek in behandeling genomen kan 

worden zal altijd eerst gevraagd worden om u zelf te identificeren. 

 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en Data Protection Officer 

Volvo Car Insurance* 

Stationsweg 2 

4153 RD Beesd 

Postbus 45 

4153 ZG Beesd 

Telefoon: 088 - 99 937 01 

*Volvo Car Insurance is een handelsnaam van Baloise Belgium N.V. vestiging Nederland 

 
Verwerkingsverantwoordelijke: 

Baloise Belgium N.V. vestiging Nederland 

Postbus 45 

4153 ZG Beesd 

E-mailadres: compliance@baloise.nl 

 
Data Protection Officer 

Baloise Belgium N.V. vestiging Nederland 

Postbus 45 

4153 ZG Beesd 

E-mailadres: compliance@baloise.nl 

 
20. Heeft u een klacht over onze dienstverlening? 

Heeft u een klacht over ons? Over bijvoorbeeld uw verzekering of over een schadebehandeling? 

Dan kunt u ons een brief sturen. Het adres is: 

Postbus 45 

4153 ZG BEESD   

E-mailadres: klachten@baloise.nl  

 

KiFiD 

Bent u niet tevreden met de beslissing van onze medewerker? Stuur dan een brief naar 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijke organisatie 

die klachten beoordeelt. Het adres is: 

KiFiD 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

www.kifid.nl 

 

Tuchtraad Financiële Dienstverlening 

Daarnaast kunt u ook nog terecht bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Zij beoordelen of wij 

juist hebben gehandeld. Het adres is: 

Tuchtraad Financiële Dienstverlening 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

 
Rechter 

U mag ook met uw klacht naar de rechter in Amsterdam of Rotterdam. Dat mag u meteen doen. 

U hoeft niet eerst met uw klacht naar ons, naar het KiFiD of naar de Tuchtraad.
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