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Polisvoorwaarden Incassobijstand

Het verzekerde risico
Verzekerd	is	het	risico	dat	de	verzekerde	behoefte	heeft	aan	incassobijstand,	mits	de	geldvordering	is	ontstaan	

gedurende	de	looptijd	van	deze	dekking	dan	wel	binnen	een	tijdvak	van	ten	hoogste	drie	maanden	voorafgaand	

aan	het	van	kracht	worden	van	deze	dekking.

De wachttijd
De	verzekeraar	verleent	geen	rechtsbijstand	als	het	geschil	zich	heeft	voorgedaan	binnen	drie	maanden	na	de	

ingangsdatum	van	de	verzekering.	Ingeval	van	een	arbeidsrechtelijk	geschil	is	deze	termijn	zes	maanden	en	in	een	

geschil	over	onteigening	twaalf	maanden.

Deze	wachttijd	geldt	niet	als	deze	verzekering	direct	aansluit	op	een	soortgelijke	verzekering	waaraan	de	

verzekerde	bij	voortbestaan	dezelfde	rechten	had	kunnen	ontlenen.

Verplichtingen van de verzekerde
De	verzekerde	die	een	verzoek	om	rechtsbijstand	wil	doen,	meldt	zijn	verzoek	zo	spoedig	mogelijk	na	het	ontstaan	

van	het	geschil	aan	bij	de	verzekeraar.

Als	de	verzekerde	zijn	verzoek	méér	dan	een	jaar	na	het	ontstaan	van	het	geschil	of	méér	dan	zes	maanden	na	het	

einde	van	de	verzekering	aanmeldt,	is	de	verzekeraar	niet	meer	verplicht	rechtsbijstand	te	verlenen.

Een	verzekerde	die	een	beroep	wil	doen	op	de	incassobijstand	dient	het	verzoek	daartoe	binnen	zes	maanden	

nadat	hij	voor	het	eerst	aan	de	schuldenaar	verzocht	heeft	de	geldvordering	te	voldoen.
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Polisvoorwaarden Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschade
De	verplichting	van	de	maatschappij	tot	vergoeding	omvat	de	geleden	bedrijfsschade.

Bedrijfsschade uit hoofde van bijzondere dekkingen
De	verplichting	van	de	maatschappij	omvat	tevens	vergoeding	van	de	gedekte	schade	en	kosten.

Maximum vergoeding
De	verplichting	van	de	maatschappij	tot	schadevergoeding	geldt	tot	ten	hoogste	het	verzekerde	bedrag,	rekening	

houdend	met	de	algemene	voorwaarden.

Overdekkingsregeling
De	navolgende	overdekkingsregeling	geldt.	Als	ingeval	van	schade	blijkt	dat	de	te	verzekeren	waarde	meer	

bedraagt	dan	het	herleide	verzekerd	bedrag,	geldt	een	overdekking	van	30%	van	het	oorspronkelijke	verzekerde	

bedrag.	Het	bedrag	van	deze	overdekking	zal	bij	een	schadevergoeding	nooit	meer	bedragen	dan	€	300.000,-.

mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=
http://www.hoffelijk.nl


Hoffelijk 2019 ©   010 - 760 11 00   info@hoffelijk.nl   www.hoffelijk.nl

CAO Beroepsgoederenvervoer

Ongevallenverzekering
1. De	werkgever	is	verplicht	ten	behoeve	van	iedere	werknemer	een	ongevallenverzekering	af	te	sluiten,	hetzij

collectief,	hetzij	individueel.	De	kosten	van	deze	verzekering	komen	volledig	voor	rekening	van	de	werkgever.

2. De	werkgever	verschaft	elke	werknemer	een	afschrift	van	de	polis	of	een	overzicht	van	de	polisvoorwaarden

en	tevens	(zo	mogelijk	jaarlijks)	een	bewijs	van	verzekering.

3. De	onder	1	bedoelde	verzekering	dient	tenminste	aan	de	volgende	voorwaarden	te	voldoen:

a. De	hieronder	genoemde	risico’s	dienen	zowel	binnen	als	buiten	diensttijd	volledig	gedekt	te	zijn.

Uitgezonderd	zijn	de	gebruikelijk	voorkomende	uitsluitingen	voor	activiteiten	die	buiten	diensttijd

plaatsvinden	en	in	de	polisvoorwaarden	worden	vermeld.

b. 1.	Bij	overlijden	van	(een	van)	de	verzekerde(n),	dient	aan	de	nabestaanden	van	betrokkene	een	uitkering

te	worden	verstrekt	ter	grootte	van	het	jaarinkomen,	zijnde	het	loon	ingevolge	de	Wfsv.

2. In	afwijking	van	het	onder	3.b.1.	gestelde	kan	worden	overeengekomen	dat	een	uitkering	ineens	wordt

verstrekt	in	de	vorm	van	een	vast	bedrag	ter	grootte	van	het	aantal	werkdagen	per	jaar	x	het	maximum

premiedagloon	ingevolge	de	Wfsv.

c. Bij	blijvende	algehele	invaliditeit	dient	een	uitkering	ineens	te	worden	verstrekt	ten	minste	ter	grootte

van	het	tweevoudige	van	het	jaarinkomen	als	bedoeld	onder	b.

d. Bij	blijvende	gedeeltelijke	invaliditeit	dient	een	uitkering	ineens	te	worden	verstrekt,	die	is	afgeleid	van

het	onder	c.	genoemde.

e. De	gerechtigde	van	de	uitkering	is	de	verzekerde	werknemer	of	diens	nagelaten	betrekkingen.	Hieronder

wordt	verstaan:	1e	de	overblijvende	echtgenoot;	2e	de	erfgenamen.

4. Indien	door	nalatigheid	van	de	werkgever,	bij	een	ongeval	dat	de	dood	of	blijvende	invaliditeit	van	een

werknemer	ten	gevolge	heeft,	geen	recht	op	een	onder	lid	3	bedoelde	uitkering	bestaat,	is	de	werkgever

gehouden	de	betrokkene(n)	schadeloos	te	stellen.
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2.2.2 Repatriering 

Als de verzekerde als gevolg van een gedekt ongeval 

overlijdt tijdens zijn verblijf buiten Nederland, zal 

Nationale-Nederlanden niet alleen de voor overlijden 

verzekerde som uitkeren moor oak een vergoeding 

verlenen voor de kosten van repatriering naar Nederland 

van het stoffelijk overschot tot een maximum van 

€ 5.000,-. 

Deze vergoeding wordt uitsluitend verleend als de 

gemaakte kosten van repatriering niet door enige 

andere verzekering of voorziening vergoed warden. 

2.2.3 Een uitkering bij blijvende invaliditeit 

(Rubriek B) 

Als een verzekerde □Is gevolg van een ongeval 

blijvend invalide wordt don wordt de voor blijvende 

invaliditeit verzekerde som vermenigvuldigd met het 

vastgestelde percentage blijvende invaliditeit volgens de 

voorwaarden van deze verzekering. 

Als een verzekerde v66r de vaststelling van het 

invaliditeitspercentage is overleden anders don door 

het ongeval, don blijft het recht op uitkering bestaan. 

De haogte van de uitkering wordt bepaald door het op 

grand van medische rapporten verwachte definitieve 

invaliditeitspercentage, als de verzekerde niet zou zijn 

overleden. 

2.2.4 Maximering verzekerde sommen 

Per verzekerde zijn de verzekerde sommen 

gemaximeerd tot € 500.000,- in geval van overlijden en 

€ 1.000.000,- in geval van blijvende invaliditeit. 

2.2.5 Maximum uitkering per gebeurtenis 

Als meerdere verzekerden door een gebeurtenis of reeks 

van met elkaar samenhangende gebeurtenissen recht 

hebben op een uitkering, zal Nationale-Nederlanden 

maximaal € 15.000.000,- uitkeren. Als de werkelijke 

schade dit maximum overschrijdt, zal de uitkering per 

verzekerde naar evenredigheid warden vastgesteld. 

2.2.6 Extra uitkering bedrijfshulpverlener 

Als een verzekerde werknemer een ongeval averkomt 

tijdens de uitoefening van werkzaamheden als 

geregistreerd lid van de bedrijfshulpverlening, don 

ontvangt de werknemer of diens erfgename(n) een extra 

uitkering van 15% over de vastgestelde bruto uitkering. 

De extra uitkering bedraagt maximaal € 20.000,-. 

◄ lnhoud ◄ terug volgende ► 

2.2.7 Uitkering aan verzekeringnemer voor 

omscholing, re-integratie e.d. 

Als voor een verzekerde werknemer, zoals omschreven 

in artikel 1.3.1, of diens erfgename(n) recht bestaat op 

een uitkering volgens deze verzekering, don ontvangt de 

verzekeringnemer een uitkering van 15% over de bruto 

uitkering van de verzekerde werknemer. Deze uitkering 

bedraagt maximaal € 20.000,-. 

Artikel 2.3 Vaststelling van de omvang van de 

blijvende invaliditeit (Rubriek B) 

2.3.1 label (functie-)verlies 

Bij volledig (functie-)verlies van de volgende organen 

of lichaamsdelen wordt het daarnaast vermelde 

percentage van de verzekerde som voor blijvende 

invaliditeit uitgekeerd: 

• het gezichtsvermogen van beide ogen 100% 

• het gezichtsvermogen van een oog 30% 

moor indien Nationale-Nederlanden krachtens

deze verzekering uitkering heeft verleend

wegens verlies van het gezichtsvermogen van 

het andere oog 70% 

• het gehoor van beide oren 60% 

• het gehoor van een oar 25% 

moor indien Nationale-Nederlanden krachtens

deze verzekering uitkering heeft verleend

wegens gehele doofheid aan het andere oar

• een arm (inclusief onderarm, hand en vingers) 

• een hand (inclusief vingers)

• een duim

• een wijsvinger

• een middelvinger

• een ringvinger

• een pink

• een been (inclusief onderbeen, voet en tenen)

• een voet (inclusief tenen)

• een grate teen

• een andere teen

• de milt

• de reuk en smaak

• een nier

2.3.2 Gedeeltelijk (functie-)verlies 
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Als er sprake is van gedeeltelijk (functie-)verlies van een 

of meer van de hiervoor genoemde lichaamsdelen of 

organen, wordt een evenredig deel uitgekeerd. 
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