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Model AE 03.3.22 Terrorismedekking

De volgende bepalingen hebben betrekking op schadegebeurtenissen verband houdende met
terroristische activiteiten en gelden in aanvulling op de voorwaarden die bij de polis zijn afgegeven.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bij toepassing van de in artikel 2 verwoorde bijzondere regeling bij vergoeding van terrorisme-
schade, gelden de volgende begripsomschrijvingen. 

1 Terrorisme Onder terrorisme wordt verstaan: 
– gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks 

van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen; 
– alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan letsel

en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen 
of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het
verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen -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. 

2 Preventieve maatregelen Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door verzekerde(n)
en/of derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af 
te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt- de gevolgen daarvan te beperken.

3 De NHT / De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse 
Uitkeringsprotocol Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).

Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing (de officiële
aanduiding luidt: Protocol afwikkeling claims). Een afschrift van de volledige tekst van het
uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de maatschappij.

Artikel 2 Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade

1 Beperkte Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met: 
schadevergoeding - terrorisme of preventieve maatregelen, en 

- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen, 
geldt dat de schadevergoeding door de maatschappij kan worden beperkt tot het bedrag van
de uitkering die de maatschappij, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol,
ontvangt van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op ver-
goeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekend-
making van het bedrag van de vergoeding.

2 Maximale uitkering Als de verzekering betrekking heeft op materiële schade aan onroerende zaken en/of 
per locatie de inhoud daarvan, dan wel op gevolgschade van dergelijke schade, geldt dat door de NHT

per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 1 75.000.000,- zal worden
uitgekeerd, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden
in een groep, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer. 
Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan alle op het risico-adres aanwezige, door
verzekeringnemer verzekerde objecten alsmede daarbuiten gelegen objecten op minder dan
50 meter afstand van elkaar gelegen en waarvan tenminste een op het risico-adres is gelegen. 

3 Verval van rechten Elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de claim niet is gedaan 
bij niet-tijdige melding binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade.
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