NBP Voorwaarden Zakenreisverzekering Rubriek 5
Automobilistenhulp ZR508
Bijzondere voorwaarden

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden maken deel uit
van dat geheel.
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1
Algemeen
Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met
de van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden en de
Verzekeringsvoorwaarden Zakenreisverzekering ZRS08.
2
Dekking
1.1
Omschrijving van de dekking
a Uitvallen personenmotorrijtuig
Er is alleen dan sprake van het uitvallen van het personenmotor
rijtuig in geval het personenmotorrijtuig waarmee vanuit Nederland
de reis wordt gemaakt uitvalt (waaronder tevens wordt verstaan het
niet kunnen vervolgen van de weg) tijdens de reis en binnen de
geldigheidsduur van de verzekering door:
1 	schade of defect aan of verlies van het personenmotorrijtuig door
diefstal, brand, explosie, botsing of enige andere onzekere
gebeurtenis alsmede door eigen gebrek;
2 	inbeslagneming of verbeurdverklaring alleen wegens een
verkeersongeval;
3 	lawines, bergstorting, overstroming of andere natuurrampen.
b Kosten van een vervangende bestuurder
De verzekering omvat de kosten van het inzetten van een
vervangende bestuurder door de hulpcentrale ten einde het
personenmotorrijtuig waarmee vanuit Nederland de reis werd
gemaakt naar Nederland terug te rijden.
Deze extra kosten zijn uitsluitend verzekerd indien:
1 	de bestuurder ten gevolge van ziekte of ongeval op grond van
medisch advies het personenmotorrijtuig niet meer verantwoord
kan besturen en herstel niet binnen redelijke termijn is te
verwachten;
2 	de bestuurder zonder personenmotorrijtuig van zijn/haar
buitenlandse verblijfplaats is vertrokken als gevolg van:
• ernstige ziekte of ernstig ongeval of overlijden van huisgenoten
of familieleden in de eerste of tweede graad;
• een van belang zijnde zaakschade door brand, inbraak,
ontploffing, blikseminslag, storm of overstroming, welke het
eigendom van de bestuurder treft en zijn/haar aanwezigheid
dringend noodzakelijk maakt en geen van de medereizigers in
staat en bevoegd is het personenmotorrijtuig te besturen.
3 Deze dekking omvat, naast de kosten van organisatie door de
hulpcentrale, uitsluitend de kosten van honorering, reis- en
verblijfkosten van de vervangende bestuurder.
c Kosten van berging, slepen en reparatie van het personenmotorrijtuig
De verzekering omvat de extra kosten, in verband met uitvallen van
het personenmotorrijtuig tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering overeenkomstig het vermelde in 2.1.a voor zover
gemaakt, voor:
1 de extra kosten van berging, bewaking, vervoer naar de
dichtstbijzijnde reparatie-inrichting en stalling van het
personenmotorrijtuig met bijbehorende bagage;
2 de kosten van reparatie langs de weg (uitsluitend arbeidsloon) van
het personenmotorrijtuig tot ten hoogste e 125,– per gebeurtenis.
d Transport van het personenmotorrijtuig en bagage naar Nederland
1 De verzekering omvat de extra kosten van transport, in verband
met uitvallen van het personenmotorrijtuig tijdens de geldig
heidsduur van de verzekering overeenkomstig het vermelde in
2.1.a voor zover gemaakt, een en ander mits rijklaar maken,
teruggave of opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen
2 werkdagen.

2 Vergoeding voor transport van het personenmotorrijtuig met
bijbehorende bagage door de hulpcentrale vindt plaats naar een
door verzekerde op te geven adres binnen Nederland, tenzij de
kosten van dat transport hoger zijn dan de waarde van het
personenmotorrijtuig op dat moment.
e Invoer of vernietiging van het personenmotorrijtuig
Indien op grond van het in 2.1.d vermelde, in overleg met
verzekerde en de eigenaar van het personenmotorrijtuig, moet
worden besloten het personenmotorrijtuig achter te laten in het
buitenland, bestaat recht op vergoeding van de kosten van
organisatie door de hulpcentrale van invoer of vernietiging van het
personenmotorrijtuig in het betrokken land, alsmede de douane
heffingen en/of kosten van vernietiging van het personenmotor
rijtuig in het betrokken land.
f Onderdelen
Indien voor het weer rijklaar maken van het overeenkomstig het
vermelde in 2.1.a uitgevallen personenmotorrijtuig onderdelen
nodig zijn, die ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar
zijn, bestaat recht op vergoeding van de kosten van het toezenden
door de hulpcentrale van die onderdelen aan verzekerde.
De aankoopkosten, douaneheffingen en eventuele retourvracht
kosten komen voor rekening van verzekerde, ook indien de
toegezonden onderdelen niet worden afgehaald.
g Rechtsbijstand
De verzekeraar verleent de verzekerden en hun nagelaten
betrekkingen, voor zover deze een vordering tot levensonderhoud
kunnen instellen, met betrekking tot gebeurtenissen die in verband
kunnen worden gebracht met de reis waarvoor deze verzekering
werd gesloten:
1 rechtsbijstand ter zake van verhaal van schade aan gerechtigden
zelf toegebracht door een derde die daarvoor wettelijk
aansprakelijk is;
2 rechtsbijstand in strafzaken aangespannen tegen een
gerechtigde, anders dan wegens een overtreding van fiscale
wetten (douanebepalingen);
3 rechtsbijstand ter zake van overeenkomsten aangegaan door een
gerechtigde, rechtstreeks en uitsluitend in verband met de reis.
Verzekerd zijn:
• honorarium van advocaten en deurwaarders;
• proceskosten;
• reis- en verblijfkosten in redelijkheid gemaakt indien het
verschijnen in het buitenland van een gerechtigde voor een
gerecht en/of deskundige vereist blijkt of door zijn/haar advocaat
wenselijk wordt geacht;
• de kosten van getuigen en deskundigen.
4 Indien door de bevoegde overheidsinstanties wegens een door
verzekerde begaan strafbaar feit het storten van een waarborg
som wordt verlangd, zal de hulpcentrale deze tot ten hoogste
e 12.500,– bij wijze van voorschot voldoen;
5 geen dekking bestaat voor rechtsbijstand ter zake van
aanspraken tussen verzekerden onderling die krachtens dezelfde
polis verzekerd zijn.
2.2
Omvang van de dekking
Voor de omvang van de dekking wordt verwezen naar artikel 2.2 van
de verzekeringsvoorwaarden Zakenreisverzekering.
3
Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen bestaat er geen recht op hulp of
vergoeding van kosten als gevolg van een gebeurtenis:
3.1
Opzet, grove schuld
ontstaan of mogelijk geworden met de wil van of door opzet of grove
schuld van verzekerde of van een bij de uitkering of hulp
belanghebbende;
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3.2
Misdrijf
bij of ten gevolge van het deelnemen aan een misdrijf;
3.3
Geen rijbewijs
ontstaan terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is
ontzegd, dan wel deze bestuurder niet in het bezit is van een geldig
voor het personenmotorrijtuig voorgeschreven rijbewijs;
3.4
Gebruik van alcohol, bedwelmende of soortgelijke middelen
terwijl de bestuurder van het personenmotorrijtuig onder zodanige
invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel verkeert, dat hij/zij geacht moet worden niet in
staat te zijn het personenmotorrijtuig naar behoren te besturen;
3.5
Slechte staat van onderhoud van het personenmotorrijtuig
Hiernaast bestaat er voor het vermelde in 2.1.b t/m 2.1.f geen recht op
hulp of vergoeding van kosten als gevolg van een zodanige staat van
onderhoud van het personenmotorrijtuig, dat reeds bij de aanvang
van de buitenlandse reis was te voorzien, althans redelijkerwijs
voorzien had kunnen worden, dat het personenmotorrijtuig zou
uitvallen.
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4
Schade
Zodra verzekerde(n) kennis dragen van een gebeurtenis, die voor
verzekeraar tot een verplichting tot uitkering en/of hulpverlening kan
leiden, is men verplicht:
a zijn/haar medewerking te verlenen tot het verkrijgen van een
machtiging van de eigenaar van het personenmotorrijtuig, indien
een dergelijke machtiging wordt verlangd;
b ervoor in te staan dat bij de aankomst ter plaatse van de
vervangende bestuurder het personenmotorrijtuig rijklaar is en er
vrijelijk over kan worden beschikt. Indien en voor zover dat niet het
geval zou zijn, komen de daardoor gemaakte extra kosten voor
rekening van verzekerde;
c indien vrije beschikking over het personenmotorrijtuig zou worden
verhinderd ten gevolge van het niet betaald zijn van reparatie-,
hotelrekeningen en dergelijke, de hulpcentrale daaromtrent
nauwkeurig voor te lichten en deze in het bezit te stellen van de
nodige geldmiddelen tot betaling van dergelijke rekeningen. Indien
en voor zover dat niet het geval zou zijn, komen de daardoor
gemaakte extra kosten voor rekening van verzekerde.
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