Verzekeringsvoorwaarden Ontslagdekking
Ontslagdekking

I. ALGEMEEN

II. ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID

Artikel 1. Definities

Artikel 9. Uitkering

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De verzekering kan alleen worden ingeroepen indien verzekerde direct voorafgaand aan de werkloosheid in

Verzekeringsnemer
Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. (‘MBFS’) gevestigd in Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht.
Verzekerde
De natuurlijke persoon die, ten minste 18 jaar oud is en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, in
Nederland woonachtig is, op grond van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands Burgerlijk Recht of een aanstelling in openbare dienst gedurende ten minste 16 uur per kalenderweek in Nederland werkzaam is ten tijde van het
afsluiten van deze verzekering, een leaseovereenkomst of financieringsovereenkomst heeft afgesloten bij MBFS voor
een auto met de merk Mercedes-Benz of smart die ook op zijn/haar naam is geregistreerd.

2.

3.

Verzekeraar
London General Insurance Company Ltd. (‘LGI’) gevestigd in Egham, Verenigd Koninkrijk, Nederlands bijkantoor:
Paasheuvelweg 1, 1105 BE, Amsterdam. Postadres: Postbus 113, 6880 AC Velp (KvK 33239502).
De verzekeraar staat onder toezicht van de Engelse Financiële autoriteit (registratienummer 202689). Telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur op het telefoonnummer 09002007123 of per e- mail
info.cpi@londongeneral.com.
Onvrijwillige werkloosheid
Het aan verzekerde niet te verwijten onvrijwillige verlies van de volledige dienstbetrekking terwijl verzekerde op het
moment dat hij onvrijwillig werkloos raakte volledig arbeidsgeschikt was.
Leaseovereenkomst
Overeenkomst die de verzekerde als lessee met MBFS is aangegaan.

4.

Financieringsovereenkomst
Overeenkomst die de verzekerde met MBFS is aangegaan ten behoeve van de financiering van de auto, onder het
merk van Mercedes-Benz of smart.

5.

Nederland woonachtig is, voor ten minste 16 uur per week op basis van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands
Burgerlijk Recht (conform artikel 7:610 BW) of een aanstelling in openbare dienst in Nederland (conform artikel 1
Ambtenarenwet) werkzaam is, een lease-, of een financieringsovereenkomst met verzeke- ringnemer heeft terwijl
de auto nog steeds op zijn/haar naam is geregistreerd.
De verzekering voorziet de verzekerde in een kosteloze beëindiging van de financieringsovereenkomst of leaseovereenkomst na het ontstaan van onvrijwillige werkloosheid als bedoeld in artikel 1 sub e van deze verzekeringsvoorwaarden, doch alleen en uitsluitend indien verzekerde heeft voldaan aan zijn of haar in artikel 11 lid 2 van
deze verzekeringsvoorwaarden neergelegde verplichting om de auto in te leveren bij verzekeringnemer.
Aanspraak op uitkering kan alleen worden gedaan indien er sprake is van een onvrijwillige werkloosheid. De
onvrijwillige werkloosheid gaat in op de dag
a) dat op grond van een door het UWV WERKbedrijf, of degene die ingevolge wettelijke bepaling zijn bevoegd- heid
overneemt, verleende vergunning, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, ontslag is ver- leend, dan
wel
b) waartegen de Kantonrechter op een daartoe strekkend verzoek van de werkgever, als bedoeld in artikel 7:685
BW, de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, dan wel
c) dat de aanstelling door het bevoegde gezag met inachtneming van de van kracht zijnde rechtspositierege- lingen
is beëindigd, dan wel
d) de dag waarop de overeenkomst conform de vaststellingsovereenkomst is beëindigd, mits de onvrijwillig- heid
van het ontslag door de daarmee belaste instantie, UWV WERKbedrijf, wordt vastgesteld en een recht op
uitkering op grond van de Werkloosheidswet zonder daaraan verbonden sancties wordt toegekend.
Verzekeraar doet ten spoedigste mededeling van een vaststelling van onvrijwillige werkloosheid in de zin van deze
verzekering aan verzekerde. Indien niet binnen 30 dagen na verzending daartegen schriftelijk bezwaar is gemaakt,
geldt de vaststelling als aanvaard.
Gedurende de schadeafhandeling is verzekerde niet gevrijwaard van zijn verplichting van betaling van de kos- ten
overeengekomen van de leaseovereenkomst of financieringsovereenkomst.

Artikel 10. Uitsluitingen

Artikel 2. Grondslag van verzekering
De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst blijken uit deze verzekeringsvoorwaarden.

1. Er is geen aanspraak op uitkering als de onvrijwillige werkloosheid het gevolg is van:
a) opzegging of ontbinding door de werkgever op grond van dringende of gewichtige aan de werknemer onver- wijld

2. Er vindt geen premierestitutie plaats.

medegedeelde redenen. Als dringende of gewichtige redenen worden beschouwd zodanige daden,
eigenschappen of gedragingen van de werknemer die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijker- wijs
niet verlangd kan worden de dienstbetrekking te laten voortduren;
b) een terugkerend feit of seizoensgebonden werkvermindering, zoals bijv. seizoenarbeid dan wel een feit dat tot
de aard van het werk of de functie behoort, zoals bijv. vorstverlet;
c) het verstrijken van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst of van een aanstelling in open- bare
dienst voor bepaalde tijd;
d) werkloosheid veroorzaakt door bij de ingangsdatum bestaande arbeidsongeschiktheid;
e) één van de omstandigheden genoemd in artikel 7.
2. Er bestaat geen aanspraak op uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid indien:
a) verzekerde niet kan aantonen dat hij een uitkering ontvangt in verband met zijn werkloosheid, alsmede omdat
werkloosheiduitkering door de daarmee belaste instantie wordt gekort als gevolg van het niet naleven van de
daaraan gestelde regels;
b) omdat verzekerde niet volledig werkloos wordt geacht;
c) verzekerde voor het sluiten van de verzekering al op de hoogte was van het naderende ontslag.

Artikel 5. Persoonsgegevens

Artikel 11. Verplichtingen

De op het polisblad vermelde persoonsgegevens en de eventueel in de toekomst nog door verzekerde te ver- strekken
persoonsgegevens worden in een door verzekeraar beheerde verzekerdenregistratie opgenomen. Deze
persoonsgegevens zullen niet anders worden gebruikt dan voor de uitvoering van deze verzekering. Deze regi- stratie
is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag. Op de verwerking van
persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ toepassing, deze code
kunt u lezen op www.cbpweb.nl.

1. In geval van het ontstaan van de onvrijwillige werkloosheid moet de verzekerde melding hiervan doen aan de

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot de verzekeraars

1. Alle documenten die door verzekerde aan verzekeraar worden toegezonden, worden door verzekeraar als zijn
eigendom behouden.

2. Verzekerde dient alle door verzekeraar in het kader van de uitvoering van deze verzekering nodig geachte
gegevens te verstrekken.

3. Kennisgevingen door of namens verzekeraar aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan diens laatste, bij verzekeraar bekende adres.
Artikel 4. Premie

1. De verzekering wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar vanaf de dag dat de auto is afgeleverd bij de verzekerde. De verschuldigde premie is door verzekeringsnemer reeds betaald.

2.

Artikel 6. Duur en einde van de verzekering

1. De verzekering met een looptijd van maximaal twee jaar gaat in op de dag auto bij de verzekerde wordt

3.

afgeleverd.
2. Onverminderd hetgeen elders in deze verzekeringsvoorwaarden is bepaald eindigt de verzekering:
a) op de dag waarop verzekerde overlijdt,
b) op de dag waarop verzekerde gebruik maakt van een VUT-regeling of een ander soortgelijke regeling (pre-)
pensioen gaat,
c) op de datum waarop de lease- en/of financieringsovereenkomst is beëindigd,
d) op de dag dat verzekerde de auto heeft verkocht of er afstand van heeft gedaan.
3. Het recht op uitkering vervalt op het moment dat de verzekering eindigt.

4.

Artikel 7. Algemene Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking indien het verzekerd voorval het gevolg is van:
a) een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, ongeacht of deze oorzaken direct
dan wel indirect aanleiding tot het ontstaan van een verzekerd voorval zijn geweest. Deze vormen van molest
alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Rechtbank Den Haag is gedeponeerd;
b) een daad van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting, de definities hiervan maken onderdeel uit van de tekst die
door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. op 12 juni 2003 bij de Rechtbank
Amsterdam is gedeponeerd;
c) opzet, grove schuld of bewust roekeloos handelen van verzekerde dan wel van een bij de uitkering
belanghebbende;
d) overmatig gebruik van alcohol of gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, stimulerende of verdovende
middelen, anders dan op medisch voorschrift of gebruik van medicijnen zonder medisch voorschrift of gebruik op
een verkeerde wijze.

5.

verzekeraar. Een verzoek om uitkering dient te worden gedaan door het invullen van het schadeformulier dat
verzekeraar naar de verzekerde stuurt. Het schadeformulier dient door verzekerde uiterlijk twee weken na verzending door verzekeraar geretourneerd te zijn.
Om in aanmerking te komen voor een uitkering onder deze verzekering dient de auto waarvoor de financieringsovereenkomst en/of leaseovereenkomst is afgesloten door verzekerde binnen 30 dagen na de eerste dag van
de werkloosheid zoals beschreven in artikel 9 te worden afgeleverd bij de verzekeringsnemer of op de door de
verzekeringsnemer aangewezen plek.
Verzekerde is verplicht alle door verzekeraar nodig geoordeelde gegevens aan hem te verstrekken of te doen
verstrekken. Onder andere moet de verzekerde ten genoegen van verzekeraar aantonen, dat hij/zij een uitke- ring
op grond van de Werkloosheidswet of de toepasselijke wachtgeldregeling ontvangt of gaat ontvangen door alle
afschriften van de ter zake gedane mededelingen van de instanties belast met de uitvoering van die regelingen, te
overleggen.
Verzekerde is verplicht zich na het intreden van werkloosheid te onthouden van alle handelingen waardoor de
belangen van verzekeraar worden of zouden kunnen worden geschaad.
Niet-naleving door verzekerde van de termijnen of verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel, leidt tot ver- val van
de aanspraak op uitkering indien verzekeraar daardoor in haar belangen is geschaad.

Artikel 12. Nadere regeling omtrent de uitkering

1. Indien de verzekerde een aanbetaling bij de aankoop van de auto heeft gedaan, dan wordt naast artikel 9 lid 2 het
resterende gedeelte van de aanbetaling aan de verzekerde uitbetaald conform tabel die op te vragen is bij de
verzekeringsnemer.
2. In het geval de auto, die bij verzekeringsnemer of op de door de verzekeringsnemer aangewezen plek wordt
ingeleverd conform artikel 11 lid 2, niet schadevrij is dan zullen de herstelkosten van deze schade worden doorbelast
aan de verzekerde. De waardevermindering van de auto ten gevolge van beschadiging valt niet onder de dekking
van de verzekering.
3. Additionele kosten als gevolg van het vervroegd inleveren van de auto komen niet voor uitkering in aanmerking.

Artikel 8. Toepasselijk recht/Klachtenregeling

1. Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Vragen of klachten met betrekking tot deze verzekering of de uitvoering daarvan door verzekeraar moeten wor- den
voorgelegd aan de schadeafdeling van de verzekeraar onder vermelding van het schadedossiernummer en/of het
financieringsnummer. De schadeafdeling zal voorgelegde vragen of klachten zo spoedig mogelijk beantwoorden.
3. Indien verzekerde geen genoegen neemt met de behandeling van vragen of klachten door de schadeafdeling van
de verzekeraar kunnen deze worden voorgelegd aan de interne klachtencommissie van de verzekeraar.
4. Indien verzekerde ontevreden is met de afhandeling van zijn klacht, kan verzekerde deze voorleggen aan het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, gevestigd in Den Haag. Verzekeraar conformeert zich aan de uitspraken van deze instantie.
5. Deze klachtenregeling geldt onverminderd het recht van verzekerde om geschillen ter berechting voor te leggen
aan de bevoegde rechter.
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