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Clausuleblad Terrorismedekking
Interpolis neemt deel aan de NHT
Naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 heeft de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT) ervoor gezorgd dat terrorisme voortaan anders wordt verzekerd. Door oprichting van
de NHT zorgen we ervoor dat u in geval van een terroristische aanslag toch voor een schadevergoeding in
aanmerking komt. Ruim 90% van de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen, waaronder Interpolis, neemt daarom
deel aan de NHT.
Wat betekent dit voor u?
Interpolis verzekert uw terrorismerisico. Maar het is belangrijk voor u om te weten dat de uitkering in geval van
schade gebonden is aan het maximumbedrag van de NHT. De hoogte van dit bedrag kan per jaar verschillen. Alle
verzekeringen zijn met ingang van 15 augustus 2003 aangepast. Vanaf dat moment is een nieuwe clausule
voor beperking van het terrorismerisico van kracht. De tekst van deze clausule vindt u hieronder.
Begripsomschrijving
1.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks aanslagen waardoor
schade ontstaat. Hierbij is het aannemelijk dat die aanslag(en) is/zijn beraamd of uitgevoerd met het doel
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
Aanslagen vormen een reeks wanneer ze in tijd én in doelstelling met elkaar samenhangen.
Onder schade wordt verstaan:
•
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
•
schade aan zaken;
•
aantasting van economische belangen.
1.2 Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen of stoffen die door hun werking schade kunnen veroorzaken. Hierbij
is het aannemelijk dat het (doen) verspreiden is beraamd of uitgevoerd met het doel politieke en/of religieuze
en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
Met de werking van ziektekiemen of stoffen wordt bedoeld: de directe of indirecte fysische, biologische, radioactieve
of chemische inwerking op mensen, dieren of zaken.
Onder schade wordt verstaan:
•
letsel en/of aantasting van de gezondheid van mensen of dieren, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
•
schade aan zaken;
•
aantasting van economische belangen.
1.3 Preventieve maatregelen
Maatregelen, die door de overheid, verzekerden of derden zijn getroffen, om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme of kwaadwillige besmetting te voorkomen, of - in het geval het gevaar zich al heeft
voorgedaan - om de gevolgen daarvan te beperken.
1.4 Terrorismerisico
Terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter
voorbereiding daarvan.
1.5 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
De herverzekeringsmaatschappij bij wie wij onze verplichtingen, die direct of indirect kunnen voortvloeien uit
het terrorismerisico, herverzekerd hebben.
Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 Heeft zich een (reeks van) verzekerde gebeurtenis(sen) voorgedaan en heeft u volgens de geldende
verzekeringsvoorwaarden dekking voor die (reeks van) gebeurtenis(sen), dan geldt een beperking van de
dekking als die (reeks van) gebeurtenis(sen) direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico.
Onze uitkeringsplicht voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering is in dat geval beperkt tot het
bedrag dat wij voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering van de NHT ontvangen.
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2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor het terrorismerisico tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar.
Dit bedrag geldt voor alle claims van alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Het bedrag kan van
jaar tot jaar worden aangepast. Een aanpassing zal worden medegedeeld in drie landelijk verschijnende
dagbladen.
2.3 Voor de verzekeringen die betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan
• geldt dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd. Dit is het totaalbedrag voor alle aan de NHT deelnemende verzekeraars
tezamen en ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor deze bepaling gelden afwijkende begripsomschrijvingen voor verzekerde locatie en voor verzekeringnemer.
Verzekerde locatie: alle op het risicoadres aanwezige en door u verzekerde objecten en ook alle buiten het
risicoadres gelegen en door u verzekerde objecten, voor zover deze objecten wat aard en inrichting betreft
deel uitmaken van het op het risicoadres gevestigde bedrijfsproces. Tot deze categorie behoren in ieder geval
alle door u verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er
tenminste een op het risicoadres is gelegen.
Verzekeringnemer: als u als rechtspersoon of vennootschap deel uitmaakt van een groep, zoals bedoeld in
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, worden alle rechtspersonen en vennootschappen die tezamen met u
in die groep zijn verbonden aangemerkt als verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende
groepsmaatschappij(en) de verzekering(en) is (zijn) afgesloten.
Uitkeringsprotocol NHT
3.1 Op onze herverzekering bij de NHT is een Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Dit protocol kunt u bij
de NHT opvragen.
Voor u is onder andere van belang te weten dat de NHT gerechtigd is:
•
te beslissen of een gebeurtenis direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico. Een besluit
hierover van de NHT is bindend voor ons, voor u, voor de verzekerden en voor de tot uitkering
gerechtigden;
•
de claims die voortvloeien uit het terrorismerisico aan één kalenderjaar toe te wijzen;
•
de uitkering aan de deelnemende verzekeraars uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en
in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen voor het geheel te
dekken. Als de NHT niet over voldoende financiële middelen beschikt is zij gerechtigd een gedeeltelijke
uitkering te doen. In dat geval zullen wij u ook slechts gedeeltelijk uitkeren (zie hierboven onder 2.1).
3.2 Pas nadat de NHT aan ons heeft medegedeeld welk bedrag voor uw aanspraak op schadevergoeding of
uitkering, eventueel bij wijze van voorschot, aan ons zal worden uitgekeerd, kunt u (of de rechthebbende
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde) uw aanspraak of uitkering bij ons opeisen.
3.3 Een aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering dient u te melden uiterlijk binnen twee jaar nadat de NHT
heeft vastgesteld dat een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid het gevolg is van het terrorismerisico. Onze
herverzekeringsdekking bij de NHT geldt alleen voor aanspraken die binnen die twee jaar worden gemeld.
Een te late melding heeft tot gevolg dat de NHT ons geen vergoeding geeft voor uw aanspraak op
schadevergoeding. Hiermee vervalt ook onze uitkeringsplicht aan u (zie hierboven onder 2.1).
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