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Zakenreisverzekering bedrijven 

Algemene voorwaarden (Model 13302) 

Klik op het onderwerp om  
er direct naar toe te gaan.
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Art. 1 Begripsomschrijving

In deze polis wordt verstaan onder:

Gebeurtenis

Een binnen de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindend schadeveroorzakend voorval. Met elkaar verband 

houdende voorvallen worden als één gebeurtenis beschouwd.

 

Maatschappij

N.V. Interpolis Schade.

Tussenpersoon

Degene die bemiddelt bij deze verzekering.

Verzekerde

De persoon die in het bezit is van een hulppas en die in opdracht van verzekeringnemer en/of op diens kosten een dienstreis 

naar het buitenland maakt, mits deze persoon zijn/haar vaste woonplaats in Nederland heeft en ingeschreven is in een 

Nederlands Bevolkingsregister.

Verzekeringnemer

Degene die deze verzekering met de maatschappij heeft gesloten.

Art. 2 Omvang van de verzekering

In aanvulling op deze algemene voorwaarden wordt de omvang van deze verzekering omschreven in de van toepassing 

zijnde bijzondere voorwaarden.

Art. 3 Geldigheidsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld met uitzondering van Nederland. Indien verzekerde voor een dienstreis naar 

een bestemming in het buitenland respectievelijk vanuit het buitenland rechtstreeks op weg was naar zijn woonof werkadres 

is er echter ook dekking in Nederland.
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Art. 4 Regeling en vaststelling van de schade

De verzekerde bedragen gelden per gebeurtenis per persoon, tenzij anders vermeld.

Ongevallen

bij overlijden € 22.700,-

personen jonger dan 16 jaar € 4.600,-

personen van 70 jaar en ouder € 4.600,-

bij algehele blijvende invaliditeit € 70.000,-

personen jonger dan 16 jaar € 80.000,-

personen van 70 jaar en ouder € 4.600,-

Geneeskundige kosten €

gemaakt in Nederland € 1.400,-

gemaakt buiten Nederland kostende prijs

Tandheelkundige kosten € 460,-

Hulpverlening kostende prijs

Buitengewone kosten kostende prijs

Telefoonkosten en degelijken € 140,-

Autohuur (per dag)

voor alle verzekerden samen € 115,-

terugbrengkosten gehuurde auto. € 580,-

Bagage totaal € 3.700,-

waarvan foto, film, beeld en 

geluidsapparatuur tot ten hoogste
€ 1.900,-

sieraden tot ten hoogste € 370,-

horloges tot ten hoogste € 370,-

brillen tot ten hoogste € 370,-

computerapparatuur tot ten hoogste € 690,-

Reisdocumenten kostende prijs

Geld en cheques € 460,-

Schade aan logiesverblijven

mits schade hoger dan € 22,- € 460,-

Indien bij een ongeval meerder onder deze verzekering gedekte personen zijn betrokken is de aansprakelijkheid van de 

maatschappij gelimiteerd tot € 1.815.125,- per gebeurtenis.
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Art. 5 Uitsluitingen

Geen recht op uitkering of schadevergoeding bestaat indien:

1. de schade is veroorzaakt met opzet of goedvinden van een verzekerde of een bij de uitkering belanghebbende;

2. de schade het gevolg is van of verband houdt met (burger)oorlog;

3.  de schade het gevolg is van of verband houdt met het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van 

(vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad;

4.  de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeit uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reacties 

zijn ontstaan, tenzij aangewend bij de medische behandeling van de verzekerde;

5.  de schade is ontstaan of mogelijk geworden door overmatig gebruik van alcohol door verzekerde, alsmede door gebruik 

door verzekerde van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder begrepen zowel softals harddrugs 

(Deze uitsluiting geldt niet ten aanzien van artikel 26 sub 1 en 2 van de bijzondere voorwaarden buitengewone kosten 

reisverzekering en ten aanzien van bagage);

6.  verzekerde of de bij de uitkering belanghebbende omtrent het ontstaan, de aard of de omvang van de schade een 

onvolledige of onware opgave doet, dan wel indien vragen van de maatschappij al of niet op het schadeaangifteformulier 

niet volledig en/of niet naar waarheid zijn beantwoord;

7. de verplichtingen ingevolge deze polis niet of niet tijdig worden nagekomen.

De uitsluitingen genoemd onder 1 en 5 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 

geen enkel verwijt treft.

Naast de uitsluitingen genoemd in dit artikel zijn ook de uitsluitingen van kracht welke zijn opgenomen in de Bijzondere 

Voorwaarden.

Art. 6 Verplichtingen van de verzekerde bij schade

Verzekerden of belanghebbenden zijn verplicht:

1. in geval van schade al het mogelijke te doen ter vermindering of beperking van de schade;

2.  van iedere gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien, zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na terugkomst van de reis waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, 

mededeling te doen aan de tussenpersoon of de maatschappij met een zo volledig mogelijke omschrijving van het 

gebeurde en van de ontstane schade;

3.  de tussenpersoon of de maatschappij zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van het volledig ingevulde en 

ondertekende schadeaangifteformulier;

4. de maatschappij op haar vragen steeds ten spoedigste en naar waarheid te antwoorden;

5.  desverlangd de aanspraak op schadeloosstelling tegenover derden tot ten hoogste het bedrag van de schadevergoeding 

die verzekerde(n) of belanghebbende(n) van de maatschappij hebben ontvangen schriftelijk aan de maatschappij over te 

dragen;

6. alle door de maatschappij in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en gegevens te verschaffen.

Naast de bepalingen van dit artikel gelden ook de verplichtingen die zijn opgegeven in de Bijzondere Voorwaarden.
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Art. 7 Vaststelling en regeling van de schade

1.  Vergoeding van onder deze verzekering gedekte schade en kosten vindt alleen plaats tegen overlegging van de originele 

nota’s.

2.  De maatschappij is gerechtigd om uitbetaling te verrichten aan de verzekerde die de te vergoeden nota’s heeft 

ingezonden; uitbetaling aan deze zal gelden als kwijting aan de maatschappij door alle verzekerden.

Art. 8 Vervaltermijn

Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt 

ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, 

dan vervalt na zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt 

kennis kreeg, ieder recht op de maatschappij ter zake van de gebeurtenis, waarop de vordering was gegrond.

Art. 9 Samenloop van verzekeringen

Indien - zo de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond aanspraak zou kunnen worden gemaakt op 

vergoeding van schade respectievelijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, 

respectievelijk op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering eerst in de laatste plaats geldig; in zo’n 

geval zal alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde 

elders aanspraak zou kunnen doen gelden. Deze bepaling is niet van toepassing op uitkeringen uit hoofde van de 

ongevallenverzekering.

Art. 10 Premie

A. Premiebetaling

  De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag 

nadat zij verschuldigd worden.

B. Wanbetaling

  Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend 

voor gebeurtenissen die plaatsvinden op of na de dag waarop de premie, de kosten en de assurantiebelasting 

verschuldigd worden. Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist. De verzekeringnemer dient het 

verschuldigde alsmede de gemaakte incassokosten alsnog te betalen.

 De dekking gaat weer in op de dag nadat het verschuldigde aan de maatschappij of de tussenpersoon is voldaan.

C. Terugbetaling van premie

  In de gevallen genoemd in artikel 12 sub 3 a en b, 4, 5 en 6 is de maatschappij verplicht de onverdiende premie terug te 

betalen.

D. e-Court

  Voor het innen van achterstallige premie en de daarover verschuldigde rente en kosten, mogen wij een procedure starten 

bij de geschillencommissie Stichting e-Court. U kunt daartegen bezwaar maken. U moet dat doen binnen één maand 

nadat wij u voor een procedure bij de Stichting e-Court hebben opgeroepen. Maakt u bezwaar, dan volgt een procedure 

bij de rechter. 

 Kijk op www.e-court.nl voor de regels die gelden voor een procedure bij de Stichting e-Court.

http://www.e-court.nl
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Art. 11 Omvang van de verzekering

De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen.

Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de maatschappij 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 verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij 

hij binnen 30 dagen na de ontvangst van deze kennisgeving het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de 

verzekering per de in de mededeling door de maatschappij genoemde datum. De verzekeringnemer heeft niet het recht de 

wijziging te weigeren indien de wijziging een verlaging van de tarieven en/of een verbetering van de voorwaarden inhoudt.

Art. 12 Duur en einde van de verzekering of van de dekking

A. De verzekering eindigt:

 1.  op de premievervaldatum indien de verzekeringnemer uiterlijk twee maanden voor deze datum de verzekering aan de 

maatschappij of de tussenpersoon schriftelijk heeft opgezegd;

 2.  op de premievervaldatum indien de maatschappij uiterlijk twee maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk 

heeft opgezegd;

 3. door schriftelijke opzegging door de maatschappij:

   a.  binnen dertig dagen nadat een gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een verplichting kan leiden, haar ter 

kennis is gekomen;

   b.  binnen dertig dagen nadat zij een onder deze verzekering gereclameerde uitkering heeft verleend, dan wel heeft 

afgewezen;

   c.  indien de verzekeringnemer langer dan drie maanden in gebreke is de premie, de kosten en de assurantiebelasting 

te betalen;

   d.  indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft 

gegeven.

    De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De maatschappij zal in de 

gevallen a en b een opzegtermijn van 30 dagen in acht nemen;

 4.  door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer binnen dertig dagen nadat een onder deze verzekering 

gereclameerde verplichting door de maatschappij is afgewezen;

 5.  indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of voorwaarden te accepteren, die de maatschappij op 

grond van de voorwaarden kan verlangen en wel per de in de mededeling door de maatschappij genoemde datum;

 6. zodra de verzekeringnemer zich vestigt buiten Nederland.

 7. zodra een verzekerde zich buiten Nederland vestigt eindigt de verzekering ten aanzien van deze verzekerde.

B.  De dekking eindigt bij niet tijdige betaling of weigering tot betaling van de verschuldigde premie, de kosten en de 

assurantiebelasting, een en ander conform het bepaalde in artikel 10.

Art. 13 Duur en einde van de verzekerde reis

1.  Binnen de geldigheisduur van de verzekering vangt de dekking telkens aan op het tijstip dat verzekerde respectievelijk 

de verzekerde bagage de vaste woning of het feitelijk adres van verzekerde heeft verlaten voor een dienstreis naar het 

buitenland en eindigt zodra verzekerde respectievelijk de verzekerde bagage daarin terugkeert.

2.  De dekking eindigt bovendien op de 181e dag van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijven buiten de 

vaste woning of het feitelijk adres, tenzij deze periode door onvoorzienbare vertraging in het buitenland buiten de wil van 

verzekerde wordt overschreden; alsdan blijft de dekking van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer.

3.  In geval van beëindiging van de overeenkomst blijft de dekking eveneens van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van 

terugkeer.
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Art. 14 Privacy

Aan wie geeft u uw gegevens?

De Achmea Groep.

• Interpolis is onderdeel van de Achmea Groep.

• Achmea B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

• Om u producten en diensten te leveren.

• Om producten en diensten te verbeteren. 

• Om risico’s in te schatten.

• Om onderzoek te doen naar uw kenmerken en voorkeuren. 

 –  Zoals statistisch of marktonderzoek.

 –  Bijvoorbeeld om u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te kunnen doen.

• Om wetenschappelijk onderzoek te doen.

• Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft.

• Om fraude tegen te gaan. 

 –  Ook gegevens over u die we op internet vinden.

• Om ons aan de wet te houden.

• Om u informatie te geven over onze andere producten en diensten.

• Om bij te houden hoe en wanneer Achmea contact met u heeft. Bijvoorbeeld:

 –  Om de communicatie te verbeteren.

 –  Om de medewerkers te coachen en te trainen.

 –  Om te achterhalen wat Achmea met u afgesproken heeft.

Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?

Doorgeven en gebruiken binnen de Achmea Groep. 

Doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven.

• Alleen als dat nodig is. Bijvoorbeeld:

 – Bij Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem). 

Alle verzekeraars in Nederland kunnen deze gegevens zien. 

www.stichtingcis.nl

 – Bij het Kadaster.

 – Bij het WOZ-register (Waardering Onroerende Zaken).

 – Bij de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer).

 – Bij zakelijke partners. Bijvoorbeeld bij schadeherstelbedrijven of expertise bureaus.

Achmea verkoopt uw gegevens niet.

Welke gegevens gebruikt Achmea van u? En waar leest u meer informatie over uw rechten?

Op www.interpolis.nl/privacy-en-cookie-statement.

• Het gebruik van gegevens hangt af van het product of de dienst. 

• Of stuur een brief naar Interpolis. 

http://www.stichtingcis.nl
http://www.interpolis.nl/privacy-en-cookie-statement
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Art. 15 Klachtenbehandeling

U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze 

verzekeringsovereenkomst voorleggen aan het Concernbureau klantreacties van NV Interpolis Schade, Postbus 90106, 

5000 LA Tilburg of stuur een email naar klachten@interpolis.nl.

Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut

Verzekeringen. Dit geldt alleen voor particulieren en kleine bedrijven.

Raadpleeg hiervoor het klachteninstituut. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag 

(telefoon 07033389 99, internet www.klachteninstituut.nl).

Wanneer u geen gebruik wilt of kunt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling

of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Art. 16 Nederlands recht

Op de verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.

Art. 17 Adres

Kennisgevingen aan u kunnen wij doen aan uw laatst bij ons bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via 

wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

mailto:klachten%40interpolis.nl?subject=
http://www.klachteninstituut.nl
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