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Insurance4CarHire heet u van harte welkom
Hartelijk dank dat U voor Insurance4CarHire hebt gekozen
Het kiezen van de juiste verzekeraar is belangrijk voor Uw gemoedsrust; U wilt een verzekeraar die er voor U is wanneer
dat nodig is.
Insurance4CarHire is gespecialiseerd in het bieden van de juiste bescherming voor Onze klanten en Wij staan voor
U klaar tijdens onvoorziene omstandigheden. Wij verschaffen al meer dan 15 jaar dit niveau van dekking en U kunt erop
vertrouwen dat U, door deze Polis te kiezen, de benodigde dekking hebt.
Deze Polisvoorwaarden verstrekken nadere gegevens over Uw dekking en dienen, samen met Uw Certificaat en andere
algemene of bijzondere voorwaarden, als één enkel contract beschouwd te worden. Wij adviseren U deze documenten
op een veilige plaats te bewaren, omdat deze hulp kunnen bieden in het geval U contact met Ons wilt opnemen.
Als U een schadeclaim wilt indienen staat Ons team altijd klaar om U te helpen. Op bladzijde 5 wordt nuttige informatie
verschaft over wat U moet doen als U een voertuig huurt en waar U op moet letten.
Hebt U vragen over Uw Polis of wilt U Uw verzekeringsbehoeften bespreken, neem dan contact met Ons op via
+44 (0)1242 538 475.
Graag danken Wij U nogmaals voor het kiezen van Insurance4CarHire.
Getekend door

Steven Anson
CEO
Namens Insurance4CarHire
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Het gebruik van Uw Polis
Dit zijn Uw Polisvoorwaarden met alle informatie over de door U aangekochte dekking. Er is alle moeite gedaan
om de inhoud van de Polisvoorwaarden zo helder mogelijk te maken. Wij raden U aan om Uw Polisvoorwaarden goed
door te lezen en bij vragen contact op te nemen met Ons via +44 (0)1242 538 475.

Waarop U moet letten
De Polisvoorwaarden zijn opgebouwd uit een aantal modules en bevat ook een hoofdstuk met Voorwaarden en
Uitsluitingen. Sommige staan weergegeven in de afzonderlijke onderafdelingen van Module A en anderen worden nader
omschreven op bladzijde 18 tot 21 van deze Polisvoorwaarden en hebben betrekking op de Polis in zijn geheel.
Bovendien worden sommige sleutelwoorden, uitdrukkingen of zinnen die overal waar ze in deze Polisvoorwaarden
verschijnen dezelfde betekenis hebben, Vetgedrukt weergegeven. Deze termen worden aangeduid als Begripsomschrijvingen.
Volledige informatie kunt U vinden op bladzijde 7 en 8 van de Polisvoorwaarden.

Beperkingen van de Polis
Uw Dekking is onderhevig aan bepaalde uitsluitingen en voorwaarden. Sommigen hebben betrekking op de
Polisvoorwaarden in zijn geheel en anderen hebben specifiek betrekking op de modules van de Polis die U heeft
geselecteerd en betaald. Uw Certificaat specificeert welke modules van de Polisvoorwaarden van kracht zijn.

Wat wordt gedekt?
De Polis is onderverdeeld in een aantal modules. In elke module wordt uitgelegd wat We wél en niet vergoeden.
Om erachter te komen welke modules van kracht zijn dient U Uw Certificaat te raadplegen dat bij de Polis is gevoegd.
In Uw Certificaat vindt U een samenvatting van uw dekking.
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Handige Tips en Aanwijzingen
Het kiezen van Uw autoverhuurbedrijf
Bekijk het online aanbod autoverhuurbedrijven om Uw keuze te maken - worden extra bestuurders geaccepteerd,
worden wachttijden bij het afhalen en retourneren van de voertuigen geaccepteerd, zijn de voertuigen van goede kwaliteit,
zijn er lage prijzen maar betaalt U wel veel voor “extra’s”, hoeveel bagageruimte heeft U nodig?
Vergeet niet Uw creditcard mee te nemen zodat het autoverhuurbedrijf het Eigen Risico hierop kan ‘reserveren’.
De meeste autoverhuurbedrijven accepteren noch debitkaarten, noch Contant Geld.

Bij aankomst bij de balie van de autoverhuurder
Wanneer U bij de balie van de autoverhuurder aankomt, moet U hun Eigen Risico verzekering voor autohuur weigeren.
Het is niet nodig om hen Uw Polis van Insurance4CarHire te laten zien, zij zullen U echter wel om Uw creditcard vragen om
het bedrag aan Eigen Risico vast te houden waarvoor U aansprakelijk bent. Indien het Autoverhuurbedrijf kosten in rekening
brengt op Uw kaart voor iets dat door Uw Polis is gedekt, dan kunt U bij Ons een schadeclaim indienen tot vergoeding.
U moet ervoor zorgen dat Uw Huurovereenkomst een verklaring van afstand van schade door aanrijding en een dekking
tegen diefstal bevat, tenzij U Onze Wereldwijd Plus-dekking hebt gekocht.

Voordat U wegrijdt. Controleer de staat van het voertuig en maak foto’s van de huurauto
Bijna de helft van de door Ons ondervraagde klanten zeggen voor vertrek of voor het tekenen van de Huurovereenkomst
foto’s (en zelfs videobeelden) gemaakt te hebben van hun huurauto met hun smartphone om onnodige kosten voor
eventueel eerder veroorzaakte Schade aan de huurauto te vermijden. Wanneer U vaststelt dat er iets aan Uw huurauto
mankeert, informeer dan het Autoverhuurbedrijf.
Wij adviseren U een zaklantaarn mee te nemen voor als U de auto in het donker ophaalt. Vergeet ook niet om
Uw huurdocumenten te bewaren nadat U de huurauto heeft teruggebracht voor het geval er onvoorziene bedragen
op Uw creditcard worden afgeschreven.

Controleer de kilometerstand en het brandstofpeil - ‘vol naar vol’ of ‘vol naar leeg’?
Elk Autoverhuurbedrijf is anders, controleer daarom voor vertrek het brandstofbeleid dat van toepassing is.
Sommige autoverhuurbedrijven kiezen voor een ‘vol naar vol’ brandstofbeleid wat betekent dat U de tank vol dient
te retourneren, terwijl andere verhuurders voor een ‘vol naar leeg’ brandstofbeleid kiezen waarbij het voertuig
met een lege tank geretourneerd wordt.
Bijna alle door Ons ondervraagde klanten gaven aan dat het beste brandstofbeleid altijd ‘vol naar vol’ is waarbij U slechts
de brandstof betaalt die U verbruikt. Noteer waar de dichtstbijzijnde benzinestations zich bevinden zodat U de huurauto
kunt voltanken en daarmee forse brandstoftoeslagen voorkomt. ‘Vol naar leeg’ betekent dat ongebruikte brandstof bij
teruggave van het voertuig niet wordt vergoed aan U.

Bij het inleveren van het voertuig
Controleer het voertuig voordat U het terugbrengt naar het Autoverhuurbedrijf, vooral als U heeft gekozen om de
sleutels in een drop-off box te gooien (er is geen medewerker van het Autoverhuurbedrijf aanwezig bij de inleverlocatie
om het voertuig te inspecteren). Zoals bij de tips die Wij U gaven met betrekking tot vóór het wegrijden, kan dit eventuele
onnodige kosten vermijden als U het voertuig onbeschadigd heeft geretourneerd.
Voor verdere informatie, zoals autogidsen en handige tips, verwijzen Wij naar Onze website www.insurance4carhire.com
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Nuttige informatie over deze Polis
Uw Polis biedt dekking voor de modules en de Verzekeringsperiode zoals vermeld in Uw Certificaat. Deze Polis is een
overeenkomst tussen U en de dekking gevende partijen onder de afzonderlijke modules van deze Polis, maar is enkel
geldig als U de premie betaalt.
Wij raden U aan om Uw Polis goed door te lezen. Als de informatie waarop deze verzekering is gebaseerd onjuist is
of als deze verandert, of als U vragen heeft of iets niet begrijpt, dan kunt U contact opnemen met Insurance4CarHire
op +44 (0)1242 538 475.
Let op: Uw dekking betreft uitsluitend de Modules die op het Certificaat als inbegrepen staan aangegeven.
Uw Polis wordt uitgevoerd door Insurance4CarHire namens de Verzekeraar, AIG Europe S.A.
Insurance4CarHire is een handelsnaam van Towergate Underwriting Group Limited. Statutaire zetel: Towergate House,
Eclipse Park, Sittingbourne Road, Maidstone, Kent ME14 3EN, United Kingdom. In Engeland geregistreerd onder nummer:
4043759. www.towergate.co.uk. Towergate Underwriting Group Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial
Conduct Authority (FRN313250). U kunt dit nagaan door het Financial Services Register te bezoeken register.fca.org.uk.
De statutaire zetel van de Verzekeraar is: 35D, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Geregistreerd in Luxemburg
onder nummer B218806. AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister
van Financiën en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu.
Deze Polis is in verschillende delen onderverdeeld (bijv. Uw dekking, aanvullende dekkingen en het indienen van
een schadeclaim) en bevat een aantal sleutelwoorden, uitdrukkingen en zinnen waaraan dezelfde betekenis wordt
toegekend wanneer deze in de Polis verschijnen. Deze begrippen staan Vetgedrukt in de Polis en worden aangeduid
als Begripsomschrijvingen, zie bladzijde 7 en 8 van de Polis voor volledige informatie.

Bedenktijd en Uw recht om Uw Polis op te zeggen
Als de Polishouder besluit om deze verzekering op te zeggen, dan kan dat heel simpel door contact op te nemen
met Insurance4CarHire op +44 (0)1242 538 475, of door te schrijven naar Insurance4CarHire: Ellenborough House,
Wellington Street, Cheltenham GL50 1XZ, United Kingdom. Als de Polishouder binnen 14 dagen na ontvangst van
de documenten de verzekering opzegt, ontvangt deze volledige restitutie van de premie met aftrek van de evenredige
kosten van de verstrekte financiële diensten.
De Polishouder kan deze verzekering na de 14 dagen bedenktijd op ieder moment opzeggen en zal dan een volledige
terugbetaling ontvangen van de premie op voorwaarde dat de Polis is opgezegd voordat de Verzekeringsperiode is begonnen.
Als de Polishouder deze verzekering na de 14 dagen bedenktijd wenst op te zeggen en de Verzekeringsperiode is al
begonnen, zal de Polishouder een evenredige terugbetaling ontvangen van de premie met uitzondering van de evenredige
kosten van de verstrekte financiële diensten.
Als U deze Polis via een verzekeringsagent heeft aangekocht, kunt U deze Polis ook opzeggen door contact op te nemen
met Uw agent.

Ons recht op opzegging van Uw Polis
Wij kunnen Uw Polis op ieder moment opzeggen door U 2 maanden van te voren schriftelijk in kennis te stellen van
de annulering op het laatst bij Ons bekende email adres (of postadres wanneer U geen email adres heeft) dat door
U aan Ons is verstrekt. Wij staan een proportionele terugbetaling toe van de premies die u reeds heeft betaald voor
de resterende Verzekeringsperiode.
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Begripsomschrijvingen die van toepassing zijn op de gehele Polis
De hieronder genoemde woorden, uitdrukkingen of zinnen zijn van toepassing op alle delen van de Polis en hebben overal
waar ze in deze Polis Vetgedrukt geschreven staan dezelfde betekenis. Aanvullende begripsomschrijvingen die betrekking
hebben op specifieke delen van de Polis worden in desbetreffende gedeeltes uitgelegd. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de desbetreffend delen van de Polis.
Automobielclub of Agentschap betekent een bedrijf of Agentschap dat bevoegd is verklaard doorde regelgevende instantie
van het Land, de Staat of de lokale autoriteit van waaruit het bedrijf opereert, en dat aan geregistreerde betalende leden
voor de korte termijn een Huurvoertuig verhuurt uit het wagenpark van de Automobielclub. Let op: een Automobielclub
is niet hetzelfde als een Autoverhuurbedrijf of Agentschap.
Automobielclublid betekent een lid van de Automobielclub. Let op: deze Polis dekt “gemeenschappelijke leden”
en/of “partner leden” die op hetzelfde hoofdverblijf wonen als het hoofd-Automobielclublid en die op het Certificaat
vermeld staan.
Autoverhuurbedrijf of Agentschap betekent een bedrijf dat voertuigen verhuurt voor de korte termijn, van gemiddeld
een paar uur tot een paar weken.
Bagage en/of Persoonlijke Bezittingen betekent bagage, kleding, Persoonlijke Bezittingen en andere artikelen die
gewoonlijk tijdens een Reis/Reizen worden gedragen, gebruikt of meegenomen en die in Uw bezit zijn (of waar U juridisch
gezien verantwoordelijk voor bent).
Certificaat betekent het document dat U van Ons ontvangt als U Uw premie heeft betaald en verschaft informatie over
de Verzekeringsperiode, Uw dekking en het Polis-nummer.
Commercieel Voertuig betekent elk voertuig dat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, met inbegrip van voertuigen
met meer dan acht zitplaatsen (die van de bestuurder niet meegerekend), voertuigen met een maximummassa van
meer dan 5 ton, voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen, alle trailers, ambulances, caravans,
tractoren, oogstmachines en landbouwmachines.
Contant Geld betekent bankbiljetten, munten en waardebonnen.
Eigen Risico betekent het bedrag dat U moet betalen in geval van Schade aan het Huurvoertuig, zoals vermeld
in de Huurovereenkomst.
Europa betekent alle Europese landen ten westen van het Oeral-gebergte, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk,
de Kanaaleilanden, het eiland Man, Ierland, IJsland, eilanden in de Middellandse Zee, Marokko, Tunesië, Turkije,
de Canarische eilanden, Madeira en de Azoren, maar betekent niet de Krim.
Hoofdbestuurder betekent de persoon of personen die als huurder op de Huurovereenkomst vermeld staan.
Huurovereenkomst betekent het contract getekend door de Hoofd Bestuurder/Automobielclublid en het
Autoverhuurbedrijf/Agentschap of de Automobielclub betreffende de huur van een Huurvoertuig voor zakelijke
of privé doeleinden.
Huurvoertuig betekent het enkele voortuig dat wordt verhuurd op grond van een contract voor korte duur van niet meer
dan 60 dagen door een Autoverhuurbedrijf/Agentschap of Automobielclub. De verzekering geeft geen dekking voor
het soort Huurvoertuig zoals beschreven in Uitsluiting 16 op bladzijde 21 van deze Polis.
Incident betekent een Ongeval met Uw Huurvoertuig dat resulteert in Schade door externe oorzaken, zoals een krasof
deuk veroorzaakt door een Ongeval waarvoor U verantwoordelijk bent onder de voorwaarden van Uw Huurovereenkomst.
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Kostbaarheden betekent foto- en videoapparatuur, camcorders, radio’s en persoonlijke stereoapparatuur, computers,
computerspelletjes en bijbehorende apparatuur, mobiele telefoons, telescopen en verrekijkers, bont, sieraden,
horloges en artikelen gemaakt van of met goud, zilver of andere kostbare metalen.
Letselschade betekent vaststelbaar lichamelijk letsel aan het lichaam dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg
is van een Ongeval en niet van opzettelijk toegebracht letsel, ziekte of een aandoening.
Lidmaatschapskaart/Sleutel betekent de sleutels, sleutelhangers en Lidmaatschapskaarten die gebruikt worden
om het Huurvoertuig te openen en te sluiten.
Ongeval betekent een plotselinge, onverwachte en specifieke gebeurtenis, met externe oorzaken, en die op een
identificeerbare plaats en tijd plaatsvindt.
Polis betekent de combinatie van de Polisvoorwaarden en het Certificaat waarop alle door U gekozen verzekerde
onderdelen vermeld staan.
Polishouder betekent de persoon die voor deze Polis heeft betaald en op het Certificaat staat vermeld en die ook
de Hoofdbestuurder of Automobielclublid moet zijn op de Huurovereenkomst.
Polislimiet betekent het maximale bedrag dat Wij zullen vergoeden per Verzekeringsperiode ongeacht het aantal
schadeclaims dat U indient.
Reis/Reizen betekent de duur van een enkele Huurovereenkomst betreffende een bepaald Huurvoertuig dat
wordt gehuurd van en opgehaald bij een Autoverhuurbedrijf of Agentschap voor de duur die vermeld staat in
de Huurovereenkomst.
Schade betekent Schade aan het Huurvoertuig of de Lidmaatschapskaart/Sleutels door externe oorzaken,
waaronder brand, vandalisme, Ongeval, vulkanische aswolk, zand, diefstal en inclusief verlies van het gebruik
van het Huurvoertuig dat het gevolg is van deze oorzaken.
U/Uw betekent de persoon die deze verzekering heeft afgesloten en vermeld staat als het Automobielclublid of de
Hoofd Bestuurder op de Huurovereenkomst.
Vervangend Voertuig betekent het voertuig dat aan U wordt uitgeleend terwijl Uw eigen voertuig wordt gerepareerd
of nagekeken.
Verzekeraar betekent AIG Europe S.A. voor Uw Verzekering tot Vergoeding van het Eigen Risico.
Verzekerde Bestuurders betekent U en alle andere bestuurders die in de Huurovereenkomst genoemd staan en in
aanmerking komen voor dekking, zoals beschreven op bladzijde 16 en 17 van deze Polisvoorwaarden.
Verzekeringsperiode betekent de periode zoals die vermeld staat in Uw Certificaat en waarvoor Wij aanvaard hebben
om U dekking te geven en waarvoor U de premies heeft betaald.
Wij/We/Ons/Onze betekent Insurance4CarHire, wat de handelsnaam van Towergate Underwriting Group Limited is,
de agent, en AIG Europe S.A. de Verzekeraar.
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Belangrijke Informatie
Kennisgeving van eerlijke verwerking
De privacy en veiligheid van Uw informatie is belangrijk voor Ons. Deze mededeling legt uit wie Wij zijn, welke soorten
informatie Wij bewaren, hoe Wij deze gebruiken, met wie Wij deze delen en hoe lang a deze bewaren. Het informeert
U ook over bepaalde rechten die U hebt met betrekking tot Uw persoonlijke informatie onder de huidige wetgeving inzake
gegevensbescherming. De termen die in deze mededeling over eerlijke verwerking worden gebruikt, zijn gebaseerd
op het kantoor van de informatiecommissaris. Meer informatie over de ICO vindt U hier: ico.org.uk.
Wie zijn Wij?
Towergate (onderdeel van de Ardonagh Group of companies) is de Data Controller van de informatie die U Ons verstrekt
en is geregistreerd bij de Information Commissioner’s Office voor de producten en diensten die Wij aan U leveren.
U kunt contact met Ons opnemen voor algemene vragen over gegevensbescherming via e-mail naar
DataProtection@ardonagh.com of schriftelijk naar The Data Protection Officer, verantwoordelijk voor het
kantoor van de Chief Information Officer, The Ardonagh Group, 55 Bishopsgate, London EC2N 3AS. Wij verzoeken
U Ons zo gedetailleerd mogelijk te informeren om aan Uw verzoek te voldoen.
Meer informatie over de Ardonagh Group kunt U vinden op www.ardonagh.com.
Welke informatie verzamelen Wij?
Om Ons in staat te stellen U het juiste product of dienst te leveren om aan Uw behoeften te voldoen (of om een claim
af te handelen), verzamelen Wij persoonlijke informatie, waaronder Uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres,
beroep, geboortedatum, aanvullende gegevens over risico’s met betrekking tot Uw vraag of product en betalingsgegevens
(waaronder bankrekeningnummer en sorteercode).
Het is mogelijk dat Wij gevoelige persoonlijke informatie zoals gegevens over veroordelingen of medische voorgeschiedenis
moeten opvragen en verzamelen, zodat Wij U het product of de dienst kunnen leveren of een claim kunnen verwerken.
Wij verzamelen en verwerken alleen gevoelige persoonlijke gegevens wanneer deze van cruciaal belang zijn voor de
levering van een product of dienst en zonder welke het product of de dienst niet kan worden geleverd. Wij zullen daarom
niet om Uw uitdrukkelijke toestemming vragen om deze informatie te verwerken, aangezien het door Ons vereist is om
het product of de dienst te leveren waar U om hebt verzocht en die gelegitimeerd wordt door de kriticiteit ervan voor
de dienstverlening. Als U bezwaar maakt tegen het gebruik van deze informatie, dan kunnen Wij U dat product of dienst
niet aanbieden.
Hoe gebruiken Wij Uw persoonlijke gegevens?
Wij zullen Uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
	Beoordelen en leveren van de producten of diensten die U hebt aangevraagd
	Communiceer met U
	Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
	Het uitvoeren van statistische analyses.
We kunnen ook van de gelegenheid gebruik maken om dit te doen:
	Neem contact met U op over producten die nauw verwant zijn aan de producten die U al bij Ons hebt
	Bieden van extra hulp of tips over deze producten of diensten
	Informeer U over belangrijke wijzigingen in de functionaliteit van Onze websites.
Alleen als U Ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen Wij Uw gegevens ook van tijd tot tijd gebruiken om U te
voorzien van informatie over marketing- of promotiemogelijkheden en aanbiedingen met betrekking tot andere producten
en diensten van de Ardonagh Group.
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Van tijd tot tijd zullen Wij U moeten bellen om verschillende redenen die verband houden met Uw producten of dienst
(bijvoorbeeld om U op de hoogte te houden van de voortgang van een claim of om de verlenging van Uw verzekeringscontract
te bespreken). Wij zijn volledig toegewijd aan de Ofcom-regelgeving en hebben strikte procedures om ervoor te zorgen
dat Wij deze naleven.
Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie die Wij in Ons bezit hebben te waarborgen, kunnen Wij persoonlijke
informatie opvragen en veiligheidsvragen stellen om Ons ervan te overtuigen dat U bent wie U zegt dat U bent.
We kunnen informatie en statistieken verzamelen over het gebruik van de website of voor het ontwikkelen van nieuwe
en bestaande producten en diensten, en We kunnen deze informatie ook aan derden verstrekken. Deze statistieken zullen
geen informatie bevatten die gebruikt kan worden om een individu te identificeren.
Beveiliging van Uw persoonlijke gegevens
Wij volgen strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van Uw persoonlijke gegevens in
overeenstemming met de praktijken in de sector, met inbegrip van opslag in elektronische en papieren formaten.
Wij slaan alle informatie op die U Ons verstrekt, met inbegrip van informatie die U via formulieren invult op Onze websites,
en informatie die Wij kunnen verzamelen van Uw surfgedrag (zoals klikken en paginaweergaves op Onze websites).
Alle nieuwe informatie die U Ons verstrekt, kan worden gebruikt om een bestaand record dat Wij voor U bewaren,
bij te werken.
Wanneer delen Wij Uw informatie met U?
Om Ons te helpen financiële criminaliteit te voorkomen, kunnen Uw gegevens worden doorgegeven aan
fraudebestrijdingsinstanties en andere organisaties waar Uw gegevens kunnen worden doorzocht, waaronder
de Claims and Underwriting Exchange (CUE) en het Motor Insurers Anti-Fraud and Theft Register (MIAFTR).
Naast bedrijven binnen de Ardonagh Group, leveren derden (bijvoorbeeld verzekeraars of schade-experts) een deel
van Onze producten of leveren Wij alle of een deel van de door U gevraagde diensten. In deze gevallen zal de informatie
die U verstrekt weliswaar aan deze bedrijven worden verstrekt, maar alleen worden gebruikt voor de levering en het
beheer van de geleverde dienst (bijvoorbeeld voor de verificatie van een aan U verstrekte offerte of voor de verwerking
van claims, acceptatie en prijsstelling of voor het bijhouden van managementinformatie voor analyse).
Dit kan ook het uitvoeren van een zoekactie met een kredietreferentiebureau of het contacteren van andere firma’s
die betrokken zijn bij het financieel beheer met betrekking tot betalingen.
Wij zullen Uw informatie alleen delen voor directe marketing van aanvullende diensten en producten binnen
de Ardonagh Group of bedrijven waar Wij Uw toestemming voor hebben.
De gegevens die Wij over U verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten
de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en voor
Ons of voor een van Onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan onder andere betrokken zijn bij het verstrekken
van de door U gevraagde informatie.
Als Wij informatie aan een derde partij verstrekken, zullen Wij van deze partij en haar agenten en/of leveranciers verlangen
dat zij en haar agenten en/of leveranciers alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat
Uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze kennisgeving van eerlijke verwerking worden behandeld.
Uiteraard kunnen Wij wettelijk verplicht zijn om Uw informatie door te geven aan de politie of een andere
wetshandhavingsinstantie of wettelijke of regelgevende instantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het
Bureau voor het traceren van aansprakelijkheid van de werkgever (Employer’s Liability Tracing Office, ELTO)
en het Bureau voor motorrijtuigenverzekering (Motor Insurance Bureau, MIB).
We kunnen Uw informatie ook delen met iedereen die U hebt gemachtigd om namens U met Ons om te gaan.
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Hoe lang bewaren Wij uw gegevens?
We bewaren Uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij We
wettelijk verplicht zijn of andere legitieme redenen hebben om ze langer te bewaren (bijvoorbeeld als dat nodig is voor
een juridische procedure).
Wij bewaren informatie normaal gesproken niet langer dan 6 jaar na beëindiging of annulering van een product,
contract of dienst die Wij leveren. In bepaalde gevallen bewaren Wij Uw gegevens langer, met name wanneer een
product aansprakelijkheidsverzekeringen of soorten verzekeringen omvat waarvoor U of een derde partij in de toekomst
mogelijk een claim kan indienen, zelfs nadat Uw contract met Ons is beëindigd.
Uw rechten
Op grond van de wet op de gegevensbescherming hebt U het recht om Uw toestemming te wijzigen of in te trekken
en om gegevens op te vragen over alle persoonlijke gegevens die Wij over U bewaren.
Wanneer Wij geen legitieme reden hebben om Uw gegevens te blijven bewaren, hebt U het recht om te worden vergeten.
Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van Uw persoonlijke gegevens
voor sommige diensten en producten. U kunt een handmatige controle van de nauwkeurigheid van een geautomatiseerde
beslissing aanvragen als U er niet tevreden mee bent.
Als U Ons op de hoogte wilt stellen van wijzigingen in de toestemming voor marketing, neem dan contact met Ons op
via het adres of telefoonnummer dat vermeld staat in recente correspondentie of e-mails die U van Ons hebt ontvangen.
Meer informatie over Uw rechten kunt U verkrijgen door de website van ICO op ico.org.uk te bezoeken.

Gegevensbescherming
Hoe Wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie
Wij, het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A. ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands,
streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden en andere zakelijke contacten te beschermen.
‘Persoonlijke Informatie’ identificeert U en heeft betrekking op U of andere personen (bijv. Uw partner of andere
gezinsleden). Als U Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt, moet U (tenzij Wij anders zijn overeengekomen)
deze persoon informeren over de inhoud van deze verklaring en Ons Privacybeleid en (indien mogelijk) zijn/haar
toestemming verkrijgen voor het delen van zijn/haar Persoonlijke Informatie met Ons.
De soorten Persoonlijke Informatie die Wij verzamelen en waarom
Afhankelijk van Onze relatie met U kan verzamelde Persoonlijke Informatie het volgende omvatten: contactinformatie,
financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie en kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende
gezondheid of medische conditie (verzameld met Uw toestemming waar dat door de toepasselijke wet vereist is),
alsook andere Persoonlijke Informatie die U verstrekt of die Wij in verband met Onze relatie met U verzamelen.
Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt worden:
	Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het verwerken en behandelen van schades en betalingen;
	Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, de verzekeringsvoorwaarden
en de schaderegeling;
	Ondersteuning en advies betreffende medische en reisaangelegenheden;
	Beheer van Onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur;
	Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken;
	Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
	Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften buiten het land waar U gevestigd bent);
	Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en beveiligingsdoeleinden;
	(Interne) audit;
	Marktonderzoek en analyse.
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Delen van Persoonlijke Informatie
Persoonlijke Informatie mag voor de bovenstaande doeleinden gedeeld worden met de ondernemingen in Onze
groep en derde partijen (zoals makelaars en andere verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars,
kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere dienstverleners). Indien vereist door wet- en/of regelgeving,
zal Persoonlijke Informatie gedeeld worden met andere derde partijen (inclusief overheidsinstanties). Persoonlijke Informatie
(inclusief informatie over personenschade ) kan worden opgeslagen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland
werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. De databank van CIS wordt
door verzekeraars en gevolmachtigd agenten onder meer geraadpleegd om fraude te voorkomen, te detecteren en te
onderzoeken, of om Uw schadeverleden te verifiëren of die van elk ander persoon die of goed dat waarschijnlijk betrokken
is in de Polis of de Schade. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden
met mogelijke kopers en kopers en overgedragen worden bij de verkoop van Ons bedrijf of de overdracht van Onze activa.
Internationale doorgifte
Omwille van het wereldwijde karakter van Onze activiteiten, kan Uw Persoonlijke Informatie worden doorgegeven aan
partijen die gevestigd zijn in andere landen (inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen, Bermuda
en andere landen waar de privacywetgeving verschilt van de wetgeving in het land waar U gevestigd bent). Bij een dergelijke
doorgifte zullen Wij altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw Persoonlijke Informatie afdoende beveiligd
en verstuurd wordt in overeenstemming met de vereisten van de privacywetgeving. Verdere informatie over internationale
doorgiften vindt U in Ons Privacybeleid (zie hieronder).
Beveiliging van Persoonlijke Informatie
Passende technische en fysieke beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om Uw Persoonlijke Informatie veilig en
beveiligd te houden. Wanneer Wij Persoonlijke Informatie doorgeven aan een derde partij (inclusief Onze dienstverleners)
of gebruikmaken van een derde partij om namens Ons Persoonlijke Informatie te verzamelen, dan zal de derde partij
zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht worden tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen.
Uw rechten
U hebt een aantal rechten onder de privacywetgeving in verband met Ons gebruik van Persoonlijke Informatie. Het kan
zijn dat deze rechten slechts onder bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en aan bepaalde uitzonderingen
zijn onderworpen. Deze rechten kunnen onder andere een recht op toegang tot Persoonlijke Informatie zijn, een recht
om onjuiste gegevens te laten corrigeren, een recht om gegevens te laten wissen of een recht om de verwerking van
Persoonlijke Informatie te laten beperken. Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om Uw Persoonlijke Informatie
naar een andere organisatie over te laten dragen, een recht om bezwaar te maken tegen Ons gebruik van Uw Persoonlijke
Informatie, een recht om te verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde beslissingen die Wij maken menselijke tussenkomst
hebben, een recht om Uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteiten. Meer informatie over Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt U in Ons Privacybeleid (zie hieronder).

Privacybeleid
Meer informatie over Uw rechten en hoe Wij Uw Persoonlijke Informatie verwerken, vindt U in Ons volledige
Privacybeleid via: www.towergateinsurance.co.uk/privacy-statement en www.aig.lu/privacy-policy. U kunt ook
een exemplaar opvragen door te schrijven naar: Information Security Officer, Towergate House, Eclipse Park,
Sittingbourne Road, Maidstone, Kent ME14 3EN, United Kingdom en/of Data Protection Officer, AIG Europe S.A.,
35D, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Sancties
De Verzekeraar wordt niet geacht dekking te verschaffen en de Verzekeraar is niet schadeplichtig of gehouden aan het
uitkeren van een vergoeding binnen het kader van dit verzekeringscontract als dergelijke verschafte verzekeringsdekking,
schadevergoeding of uitkering van een vergoeding, de Verzekeraar, haar moederbedrijf of de uiteindelijke partij die
zeggenschap uitoefent, blootstelt aan sancties, verboden of beperkingen op grond van de resoluties van de Verenigde
Naties of aan handelssancties, economische sancties, wetten of regelgeving van de Europese Unie of de Verengde Staten
van Amerika.
Wij keren binnen het kader van dit verzekeringscontract geen vergoeding uit aan ingezetenen van of Ongevallen die
plaatsvinden in Cuba, Iran, Noord-Korea, de Krim, Soedan en Syrië.
12
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Contactgegevens – Referenties
Wij staan voor U klaar om U te helpen wanneer U dat nodig heeft. Heeft U vragen over Uw Polis of wilt U Uw
verzekeringsbehoeften bespreken of heeft U advies nodig, neem dan contact met Ons op via +44 (0)1242 538 475
of stuur een e-mail naar info@insurance4carhire.com.

Hoe dient U een klacht in
De volledige informatie over de Klachtenprocedure vindt U op bladzijde 14 en 15. Wij hopen dat U helemaal tevreden
bent met Onze service, maar mocht er toch reden tot onvrede zijn, neemt U dan contact met Ons op +44 (0)1242 538 475.

Een Schadeclaim indienen
Raadpleeg eerst Uw Polisvoorwaarden en Certificaat om er zeker van te zijn dat U voor de desbetreffende schade gedekt
bent. Om een Ongeval te melden of een claim in te dienen wordt U verzocht de volgende contactgegevens te gebruiken:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Om een claim te melden,
belt U +44 (0)1242 538 475 of
neemt contact met Ons op via
www.insurance4carhire.com/
car-hire-excess-insurance-claims

Wij hebben het volgende nodig:
Uw naam, adres, contactgegevens
en informatie over het Ongeval zelf.
Zie bladzijde 26 voor details

Wij zullen U dan een
claimreferentie verstrekken en
regelmatig contact met U houden
totdat Uw claim is afgehandeld
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Wat U van Ons kunt verwachten
Klachten over de Polis
Wij zullen er alles aan doen om U een uitstekende dienstverlening te bieden en voor U klaar te staan wanneer U Ons
nodig hebt. Wij hopen dat U geen reden tot klagen heeft, bent U echter toch ontevreden over de aan U verleende service
en wilt U een klacht wilt indienen, dan kan dat:
Telefonisch
Veel klachten kunnen meteen afgehandeld worden, neemt U daarom allereerst contact met Ons op via +44 (0)1242 538 475.
Schriftelijk
De Algemeen Directeur, Insurance4CarHire, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham, Gloucestershire GL50 1PZ,
United Kingdom.
U kunt ook een e-mail sturen naar info@insurance4carhire.com

Klachten over een schadeclaim of dekking
Schriftelijk:		AIG Customer Relations Team, AIG Europe S.A., The AIG Building, 2-8 Altyre Road,
Croydon CR9 2LG, United Kingdom
Telefonisch:		+44 0800 012 1301
Email:			
uk.customer.relations@aig.com
Online:			
www.aig.co.uk/your-feedback
De telefoonlijnen zijn van maandag tot en met vrijdag van 10:15 tot 18:00 bereikbaar, met uitzondering van feestdagen.
Het gratis telefoonnummer van de afdeling Klantrelaties is mogelijk niet beschikbaar buiten het Verenigd Koninkrijk gelieve Ons vanuit het buitenland te bellen op +44 (0)20 8649 6666.
Wij nemen alle klachten van klanten serieus en hebben de volgende klachtenprocedure ingevoerd om Uw problemen
snel en eerlijk te verhelpen en door de juiste afdeling te laten afhandelen.
Stap 1: Binnen drie werkdagen na ontvangst van Uw klacht
Wij verzoeken U in eerste instantie om contact op te nemen met de afdeling waar U ontevreden over bent.
Medewerkers zijn bevoegd om U hulp te bieden en streven ernaar om Uw zorgen binnen drie werkdagen na ontvangst
van Uw klacht te verhelpen. Als de klacht tot Uw tevredenheid is opgelost, ontvangt U een schriftelijke samenvatting
van de afhandeling van de klacht.
Stap 2: Als Uw klacht niet binnen drie werkdagen na ontvangst kan worden opgelost
Wij sturen U een brief waarin Wij U informeren dat Uw klacht naar de afdeling Klantrelaties is doorgestuurd die
een specifieke Klachtenbeheerder zal aanwijzen om U te ondersteunen, in te lichten over de voortgang van Uw klacht
en die binnen 8 weken een van de volgende stappen zal ondernemen:
	Een laatste brief met het resultaat van Ons onderzoek naar de klacht, de reden hiervoor en de volgende stappen
die worden genomen; of
	Een voorlopig schriftelijk antwoord waarin staat aangegeven wanneer Wij verwachten dat Ons onderzoek is afgerond.
Als U een klacht wilt indienen over een verzekeringspolis die online is afgesloten, kunt U wellicht het Europese Platform
voor Onlinegeschillenbeslechting gebruiken die beschikbaar is op ec.europa.eu/consumers/odr.
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Klachtenprocedure
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst
kunnen worden voorgelegd aan:
Schriftelijk:		AIG Europe, Netherlands, t.a.v. de directie
Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam
Telefonisch:		(010) - 453 54 55
Fax:				(010) - 452 85 02
AIG Europe, Netherlands is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD staat
open als de verzekeringnemer als consument met de verzekeraar een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten,
als een natuurlijk persoon een eigen vorderingsrecht ontleent aan een verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar,
of als een natuurlijk persoon een privacyklacht tegen de verzekeraar heeft. Het staat ook open voor rechtspersonen
waarvan de doelstelling zozeer is gericht op het particuliere belang van een of meer natuurlijke personen die
aandeelhouder(s) of bestuurder(s) of lid van deze rechtspersoon zijn, dat deze als een verlengstuk van die natuurlijke
persoon of personen kan worden beschouwd.
Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van een klacht door de verzekeraar, kan deze zich binnen drie
maanden na dagtekening van het definitieve standpunt van de verzekeraar richten tot het KiFiD:

KiFiD
Schriftelijk:		Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefonisch:		070 - 333 89 99
Email:			
consumenten@kifid.nl
Online:			
www.kifid.nl
AIG Europe S.A. is in Luxemburg gevestigd. Daarom hebt U in aanvulling op bovenstaande klachtenprocedure toegang
tot Luxemburgse instanties voor klachten of geschillen die U mocht hebben met betrekking tot deze Polis. Contactgegevens
van deze Luxemburgse klachten- en geschilleninstanties kunt U vinden op de website van AIG Europe S.A.: www.aig.lu
Wanneer de klager geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of de behandeling of
de uitkomst van de klacht niet bevredigend vindt, dan kan de klager het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
Bovengenoemde klachtenprocedure laat Uw recht om juridische stappen te nemen onverlet. Telefoongesprekken kunnen
opgenomen worden ten behoeve van kwaliteitscontrole, trainings- en controledoeleinden.
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