AIG – LBE 03.2016.01 Module E – Aansprakelijkheid –
Specifieke voorwaarden als aanvulling op de algemene voorwaarden AIG - LBE 03.2016.01 –
Algemene Voorwaarden voor Landbouw- en werkmaterieelverzekering.
Bij strijd tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden gaan de laatste voor.
ARTIKEL 1 - Partijen
a

Verzekerde
Overal waar in de verzekeringsvoorwaarden LBE-03.2016.01 – Algemene Voorwaarden wordt
gesproken van verzekeringnemer dient tevens gelezen te worden de in het poliscertificaat
genoemde Verzekerde.

b

Maatschappij
Onder maatschappij wordt verstaan de verzekeraar AIG Europe S.A, Netherlands.

ARTIKEL 2 - Verzekerde objecten
Als verzekerde objecten worden beschouwd: nieuw landbouw- en werkmaterieel dat deelneemt in de
mantelovereenkomst met Deutsche Leasing N.V. en dat door de maatschappij wordt geaccepteerd op
basis van de verstrekte informatie. Deze verzekering geldt niet voor machines die bij verhuur aan
derden worden bediend door anderen dan de Verzekerde of diens personeel.
ARTIKEL 3 - Dekking aansprakelijkheidsverzekering
Deze module dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken veroorzaakt met of door
het verzekerde object. De aansprakelijkheidsverzekering wordt geacht aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (hierna te noemen WAM) gestelde eisen te voldoen.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Aard van de dekking in het algemeen
De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken veroorzaakt
met of door het verzekerde object van de volgende verzekerden:
de verzekeringnemer, overeenkomstig de in de polis omschreven hoedanigheid;
de eigenaar, de houder, de gebruiker en de bestuurder van het in de polis omschreven object,
alsmede van hen die dat object bedienen of hiermede worden vervoerd;
de werkgever van de onder 1 en 2 genoemde personen, indien hij krachtens artikel 6:170 BW
aansprakelijk is voor de door een van hen veroorzaakte schade;
Indien de schade is veroorzaakt, terwijl het object was gekoppeld aan een ander voer- of
werktuig of, na daarvan na koppeling te zijn losgemaakt of losgeraakt, nog niet buiten het
verkeer tot stilstand was gekomen, is de desbetreffende aansprakelijkheid slechts gedekt, voor
zover deze niet wordt gedekt door een andere verzekering.

3.2

Aanhangwagens e.d
De verzekering heeft ook betrekking op schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen of
ander voorwerp, terwijl deze aanhangwagen of dit voorwerp aan het object was gekoppeld of,
na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt, nog niet buiten het verkeer tot stilstand was
gekomen.

3.3

Lading of last
De verzekering heeft voorts betrekking op schade veroorzaakt met of door zaken, die zich
bevinden in/op, vallen uit/van of zijn gevallen uit/van het object respectievelijk een
aanhangwagen of ander voorwerp als bedoeld onder 3.2 (waaronder begrepen de lading of
last die daarmee wordt vervoerd of verplaatst).

3.4

Vervangend object
De verzekering heeft overeenkomstig de op het polisblad vermelde dekking, gedurende een
aaneengesloten periode van ten hoogste 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop het object
buiten gebruik is, mede betrekking op een niet aan de verzekeringnemer toebehorend
gelijksoortig object, dat tijdelijk moet worden gebruikt:
terwijl het op het polisblad vermelde object voor reparatie of onderhoud buiten gebruik is,
of
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in geval van totaal verlies van het object, totdat een ander object ter beschikking van de
verzekeringnemer staat, mits de aansprakelijkheid van dat object niet gedekt is door een
andere verzekering.

ARTIKEL 4 - Dekking tegen schade aan andere zaken van de verzekeringnemer (secundair)
Indien dit volgens de polis is overeengekomen, dekt de verzekering – in afwijking van het in artikel 6
onder 6.7.3 bepaalde - ook de schade, die met of door het object wordt veroorzaakt aan andere zaken,
waarvan de verzekeringnemer de eigenaar of de houder is. Maximaal vergoed zal worden een bedrag
van EUR 250.000.- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen uit een en dezelfde oorzaak. Per
gebeurtenis zal een eigen risico gelden van € 450,-.
Deze dekking geldt echter niet:

voor zover de schade wordt gedekt door een andere verzekering;

voor alle andere schaden dan die aan deze zaken;

ten aanzien van zaken, die zich bevinden in/op, vallen uit/van of zijn gevallen uit/van het
object respectievelijk een aanhangwagen of ander voorwerp als bedoeld in artikel 3, onder
3.2 (waaronder begrepen de lading of last, die daarmee wordt vervoerd of verplaatst).

ARTIKEL 5 - Ten hoogste te vergoeden bedragen
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen niet alleen ten hoogste het in
de polis vermelde bedrag, doch zo nodig ook:
5.1

een hoger wettelijk voorgeschreven bedrag indien de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in een
tot het geldigheidsgebied behorend land, waarin krachtens een met de WAM overeenkomende
wet met betrekking tot het object een hoger bedrag is voorgeschreven, het verschil tussen dit
hogere bedrag en het in de polis vermelde bedrag overeenkomstig de bepalingen van die wet;

5.2

kosten van rechtsbijstand
de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij gevoerde processen en in
haar opdracht verleende rechtsbijstand;

5.3

wettelijke rente
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom;

5.4

zekerheidsstelling
tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag, doch met een maximum van € 50.000,- per
gebeurtenis, de geldelijke zekerheid (cautie), die een overheid met betrekking tot door deze
verzekering gedekte aanspraken eist ter waarborging van de rechten van benadeelden. De
verzekerden dienen de maatschappij te machtigen over de zekerheid te beschikken, zodra
deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

ARTIKEL 6 - Uitsluitingen
De verzekering geeft geen dekking, indien:
6.1

geen rijbevoegdheid
de bestuurder:

niet in het bezit was van een geldig, voor dat object wettelijk voorgeschreven rijbewijs, of

de voor het besturen van dat object wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet had bereikt,
of

op grond van een vonnis of verbod door politie/justitie niet tot het besturen van dat object
bevoegd was;

6.2

niet gemachtigde bestuurder respectievelijk degene die het object bedient
de schade is veroorzaakt door iemand die zich, zonder toestemming van een tot het verlenen
daarvan bevoegde persoon, in of op het object bevond;

6.3

opzet
de schade met opzet door een verzekerde is veroorzaakt (zonder dat de maatschappij
overigens een beroep op eigen schuld van de verzekerde zal doen);
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6.4

gebruik voor andere doeleinden
het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan in de polis of het aanvraagformulier
vermeld;

6.5

niet nakomen van verplichtingen in geval van schade
de verzekeringnemer of de verzekerde één van de, in artikel 10 van de
verzekeringsvoorwaarden LBE- 03.2016.01 – Algemene Voorwaarden, genoemde
verplichtingen niet is nagekomen:

met het opzet de maatschappij te misleiden, of

indien door die niet-nakoming de maatschappij in een redelijk belang is geschaad;

6.6

schade aan personen
het betreft schade aan de persoon van de bestuurder van het motorrijtuig, voor zover deze ter
zake van deze schade recht heeft op een vergoeding krachtens een andere verzekering of op
uitkeringen of verstrekkingen uit anderen hoofde;

6.7

schade aan zaken onder opzicht
het betreft schade aan:
het object zelf, met inbegrip van hetgeen daarvan volgens de WAM deel uitmaakt;
zaken, die zich bevinden in/op, vallen uit/van of zijn gevallen uit/van het boven bedoelde object
(waaronder begrepen de lading of last die daarmee wordt vervoerd of verplaatst);
zaken, waarvan de verzekeringnemer de eigenaar of de houder is; met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade;

6.7.1
6.7.2
6.7.3

6.8

hei- en sloopwerk e.d.
de schade is veroorzaakt terwijl het object werd gebruikt voor hei- of sloopwerk of het slaan of
trekken van damwanden;

6.9

Schade door overstroming
Niet verzekerd is schade direct of indirect veroorzaakt door overstroming (door zee- of
zoetwater) als gevolg van het bezwijken of overlopen van natuurlijke waterkeringen, dijken,
kaden, oevers, sluizen, stuwen of andere waterbouwkundige waterkeringen.

6.10

chemische of biologische middelen
de schade is veroorzaakt door het gebruik van chemische of biologische bemestings- of
bestrijdingsmiddelen;

6.11

molest
de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. De begripsomschrijvingen van molest zijn door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ‘sGravenhage gedeponeerd;

6.12

Terrorisme en kwaadwillige besmetting
Van deze verzekering is uitgesloten schade en/of de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door, ontstaan uit of optredende bij:

terrorisme;

kwaadwillige besmetting;

van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of
- indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de
dood tengevolge hebbend, en/of materiële schade ontstaat (dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of
reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
Onder kwaadwillige besmetting wordt verstaan: het (doen) verspreiden van ziektekiemen
en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
tengevolge hebbend, kunnen veroorzaken, waarbij aannemelijk is dat het (doen)

3

verspreiden is geschied met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
6.13

Uitsluiting atoomkernreacties en chemische, biologische, biochemisch of elektromagnetisch
wapen.

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende
uit:
a
Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te
verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting,
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Deze uitsluiting 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, landbouwkundige,
medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de
overheid moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht. Onder wet is te verstaan
de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan
een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
b
Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
De uitsluitingen genoemd onder 6.1 t/m 6.5 gelden niet voor de verzekerde, die aantoont dat deze
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ten aanzien
daarvan redelijkerwijs niets valt te verwijten.
ARTIKEL 7 – Kabel- en Leidingschade/KLIC
In geval van schade aan kabels- en leidingen in de grond zal per gebeurtenis of serie van
gebeurtenissen uit een en dezelfde oorzaak ten hoogste € 2.000.000,- worden vergoed indien en voor
zover de schade niet voortvloeit uit deelname aan het verkeer zoals omschreven in de Wet.
Uitdrukkelijk wordt geen dekking verleend indien de verzekerde niet de nodige zorgvuldigheid in acht
neemt of heeft genomen bij het voorkomen van ondergrondse schade. Minimaal is de verzekerde
verplicht, alvorens hij met graafwerkzaamheden begint:
- het werk tenminste 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan te melden bij het KLIC
(Kabel Leiding Informatie Centrum), en
- alle beschikbare kabel- en leidingtekeningen van de locatie tijdig op te vragen bij de eigenaren of
beheerders, en
- aan de hand van de tekeningen voorafgaand aan de werkzaamheden de juiste ligging van de op
tekening aanwezige kabels- en leidingen te controleren en markeren met behulp van handmatig
gegraven proefsleuven, en
- overeenkomstig de aanwijzingen van de eigenaren en/of beheerders van de kabels en leidingen te
werken.
Indien de verzekerde aantoonbaar geen gelegenheid heeft om vooraf gegevens over de ligging van
kabels en leidingen op te vragen, bijvoorbeeld wegens graafwerkzaamheden ten behoeve van een
acute storing, kan hij volstaan met het graven van proefsleuven en dient de verzekerde overigens alle
mogelijke zorgvuldigheid te betrachten. Het eigen risico voor schade aan kabels- en leidingen door
graafwerk, grondwerk of egalisatiewerk bedraagt in die gevallen 10% met een minimum van € 1.000,00.
ARTIKEL 8 - De schaderegeling
De maatschappij zal de schade regelen en deze vaststellen. Zij mag de schade rechtstreeks aan
benadeelden vergoeden en met hen schikkingen treffen, waarbij zij mede de belangen van de
verzekerde in aanmerking zal nemen. Bestaat de schadevergoeding in periodieke uitkeringen en is de
waarde van die uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het
verzekerde bedrag, dan wordt naar keuze van de verzekerde de duur of de hoogte van die uitkeringen
naar evenredigheid verminderd.
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ARTIKEL 9 - Verhaalsrecht van de maatschappij
Voor zover een verzekerde krachtens deze verzekering of een wettelijke bepaling geen recht heeft op
dekking, doch de maatschappij desondanks krachtens de WAM of een daarmee overeenkomende
buitenlandse wet schadevergoeding verschuldigd is, heeft de maatschappij het recht het door haar
verschuldigde, met inbegrip van de kosten, te verhalen op:

de verzekerde, die jegens de benadeelde aansprakelijk is, of op

de verzekeringnemer, tenzij op hem artikel 6 laatste alinea, van toepassing is.
Met betrekking tot het verhaalsrecht worden eventuele tussen verzekeraars onderling gesloten
overeenkomsten van schaderegeling niet in aanmerking genomen. De maatschappij doet afstand van
haar verhaalsrecht op de verzekeringnemer of diens erfgenamen, indien de schade na het einde der
verzekering door een ander dan de verzekeringnemer of een van diens erfgenamen is veroorzaakt en is
voldaan aan de in artikel 6 Algemene Voorwaarden onder 6.3 bedoelde verplichting tot kennisgeving.

ARTIKEL 10 - Einde van de verzekering per poliscertificaat
De bepalingen van artikel 6 van de algemene voorwaarden gelden voor ieder poliscertificaat
afzonderlijk. Indien de mantelovereenkomst eindigt, blijft de dekking van de afzonderlijke
poliscertificaten doorlopen tot de einddatum in het certificaat.
ARTIKEL 11 - Geldigheidsgebied
Naast het land als vermeld in het poliscertificaat geeft deze verzekering tevens dekking in de
aangrenzende landen tot 250 km buiten de landsgrenzen.

ARTIKEL 12 - Nieuw Verzekeringsrecht
De bepalingen van titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op alle
schadeverzekeringen, die op of na 1 januari 2006 worden gesloten. Indien en voor zover nodig worden
de verzekeringsvoorwaarden geacht aan de betreffende wettelijke bepalingen te voldoen.
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