
Hierna de AWP opmerking

Genoemd:
Alle meldingen en verklaringen geadresseerd aan de verzekeraar 
(bijv.: meldingen van claim) kunnen enkel via het relevante simple-
surance GmbH internetportaal worden verzonden (zie Bijlage voor 
details). Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de simple-
surance klantendienst (zie Bijlage voor details).

Verzekeraar:
AWP P&C S.A., Duitse afdeling, Bahnhofstrasse 16, D - 85609 Asch-
heim (dichtbij München)

Polishouder:
simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, D - 10785 Berlijn, Duitsland 
De polishouder heeft het recht meldingen, intentieverklaringen en 
betalingen te ontvangen van de verzekerde persoon en hij/zij is 
verplicht deze onmiddellijk door te sturen naar de verzekeraar.
De ontvangst door de polishouder heeft dezelfde juridische beteke-
nis als ontvangst door de verzekeraar.

Verzekerde persoon / Verzekerde partij:
De klant die een elektronisch apparaat heeft waarvoor een geldig 
verzekeringscertificaat werd uitgevaardigd.

De Algemene verzekeringsvoorwaarden 
voor de simplesurance protection plan 
premium voor Honor 8
AVB GSB-HUA FAR_VL E 16

§ 1  Welke apparaten werden uitgevaardigd? Wie is de ver-
zekerde persoon?

1.  Met het simplesurance protection plan premium kan de ver-
zekerde persoon verzekeringsdekking verkrijgen voor de Honor 
8 smartphone (incl. de originele accessoires omvat in de leve-
ring) die onbeschadigd waren op het moment dat het verzeke-
ringscontract werd afgesloten en ten laatste 3 maanden na de 
aankoop.

2.  De verzekeringsdekking geldt niet voor verwijderbare opslag-
media, bijkomend materiaal, verbruiksartikelen en werkend 
materiaal (zoals herlaadbare batterijen, standaard batterijen, 
toner, fuser, inkt, koolborstels, trommels en lampen), schade 
aan andere onderdelen die gewoonlijk meerdere malen worden 
vervangen tijdens de levensduur van het product (zoals koel-
middel en blusmiddelen, inktlinten, film, video en audio opslag-
apparaten, zekeringen, lichtbronnen, kabels, rubberen buizen), 
gereedschap van allerlei soort, afzonderlijk of bijkomende of 
daaropvolgend gekochte accessoires, software van allerlei soort, 
apparaten geleverd in een defecte staat, speelgoed, robots, in-
strumenten, hardware extensies, joysticks, videospel bediening 
pads, stuurwielen, koeleenheden.

3.  De belangen van de verzekerde persoon zijn gedekt. Als de ver-
zekerde persoon niet de eigenaar is, worden de belangen van de 
eigenaar ook verzekerd. De voorzieningen met betrekking tot de 
verzekerde schade en risico‘s blijven onaangetast. De verzeker-
de persoon is de houder van het verzekeringscertificaat. Het ver-
zekeringscertificaat van het apparaat mag uitsluitend worden 
overgedragen naar een andere verzekerde persoon door zich 
schriftelijk te richten tot simplesurance GmbH.

4.  De verzekerde persoon is exclusief verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid van de identificatiegegevens van het apparaat 
afgedrukt op het verzekeringscertificaat (bijv.: het serienum-
mer). Zij zijn verplicht om deze informatie te controleren zodra 
zij het verzekeringscertificaat ontvangen en om alle onnauwkeu- 
righeden onmiddellijk te melden via e-mail naar de simple-
surance klantendienst (zie de Bijlage voor details). Zo niet, en 
als de product identificatiegegevens van het apparaat niet ove-
reenstemmen met de afgedrukte gegevens op het certificaat, 
wordt de polis nietig verklaard.

5.  Enkel de hier uiteengezette verzekeringsvoorwaarden zijn geldig 
voor de simplesurance protection plan premium dekking.

§ 2  Verzekerde en niet-verzekerde risico‘s en schade
1.  De verzekeraar (AWP) zal de onvoorziene schade aan, of de 

vernietiging van, het verzekerde apparaat vergoeden overeen-
komstig nr. 2 (materiële schade).

  Schade wordt als onvoorzien beschouwd als de verzekerde per-
soon en simplesurance GmbH of zijn agentschap ze niet tijdig 
hebben voorzien, noch hadden zij ze kunnen voorzien met de 
gespecialiseerde kennis noodzakelijk voor de nagestreefde com-
merciële activiteit, waarbij enkel grove nalatigheid de mede-
aansprakelijkheid bepaalt die de verzekeraar het recht biedt de 

betaling van de vergoeding te verminderen in verhouding met 
de mate van schuld.

2.  De verzekeraar betaalt enkel een vergoeding voor materiële 
schade veroorzaakt door:
V��deZgVi^dcZaZ�[djiZc0
b)  schade veroorzaakt door het vallen van het apparaat op de 

grond, als het breekt, schade veroorzaakt door vloeistoffen – 
bVVg�c^Zi�Yddg�YZ�Z[[ZXiZc�kVc�lZZghdbhiVcY^\]ZYZc0

c)  brand, bliksem, ontploffingen, implosies, te hoge spanning, 
^cYjXi^Z!�`dgihaj^i^c\0

d)  sabotage, vandalisme.
De definitie van het risico van brand, bliksem en ontploffingen: 
Voor de toepassing van deze overeenkomst geldt het volgende:
�� �:Zc� WgVcY� ldgYi� \ZYZ[^c^ZZgY� Vah� ZZc� kjjgoZZ� kZgddgoVV`i�

zonder een bron aangewezen voor dat doel, of die zijn plaats 
van oorsprong heeft verlaten en die spontaan verspreid is.

�� �:Zc� Wa^`hZb^chaV\� ldgYi� \ZYZ[^c^ZZgY� Vah� YZ� Y^gZXiZ� dkZg-
dracht van bliksem op fysieke voorwerpen.

�� �:Zc�dciead[[^c\�ldgYi�\ZYZ[^c^ZZgY�Vah�YZ�eadihZ�Zmejah^Z�kVc�
energie veroorzaakt door het vermogen van gassen of dam-
pen naar buiten uit te breiden.

3.  Ongeacht eventuele bijdragende oorzaken, de verzekeraar zal 
geen vergoeding betalen voor:
a)  schade die optreedt tijdens de termijn van de garantie van de 

fabrikant als de fabrikant of de verzekerde partij aansprakelijk 
bdZi�ldgYZc�\Z]djYZc�^c�]Zi�\ZkVa�kVc�hX]VYZ0

b)  schade veroorzaakt door ontvreemding of door het apparaat 
iZ�kZg\ZiZc�d[�`l^_i�iZ�gV`Zc0

c)  schadekosten waarvoor de fabrikant of de distributeur aan-
sprakelijk is overeenkomstig de wettelijke garantie.

d)  schade aan de afstandsbedieningen, besturingseenheden of 
3D-bril als een periode van 24 maanden na het begin van het 
XdcigVXi�kZghigZ`Zc�^h0

e)  defecten die kunnen worden gecorrigeerd door het apparaat 
te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzin-
\Zc�kVc�YZ�[VWg^`Vci0

f)  schade of defecten die kunnen worden gecorrigeerd door het 
VeeVgVVi�iZ�gZ^c^\Zc0

g)  schade veroorzaakt door het incorrect verpakken van het 
VeeVgVVi�i^_YZch�igVchedgi�d[�kZgoZcY^c\0

h)  Betalingen uitgevoerd voor de verwijdering van cosmetische 
schade die geen invloed heeft op de werking van het apparaat 
(in het bijzonder krassen, tekenen van slijtage, deuken, verf, 
YZXdgVi^Zh!�ZiX#�0

i)  schade die moet worden hersteld door een derde partij, 
m.a.w.: een fabrikant, verdeler of reparatiewerkplaats:

j)  pixelfouten in de Categorie 1-2 fouttolerantie van ISO-norm 
&()%+"'0�

k)  seriële productiefouten en terugroepcampagnes uitgevoerd 
Yddg�YZ�[VWg^`Vci0

l)  oorlog of burgeroorlog, onrust, sociale onlusten, politieke ge-
weldsdaden, terroristische aanslagen of daden, uitsluitingen 
of arbeidsgeschillen, onteigeningen of gelijkaardige inter-
ventie, inbeslagname, officiële decreten of andere interventie 
door openbare autoriteiten en natuurrampen of nucleaire 
^cX^YZciZc0

m)  schade veroorzaakt door de aanhoudende invloed van com-
bZgX^�aZ�VXi^k^iZ^iZc!�cdgbVaZ�ha^_iV\Z0

n)  schade veroorzaakt door een incorrecte installatie, incorrecte 
reparaties/interventie door derde partijen die niet werden 
toegelaten door de verzekeraar, de incorrecte bediening of 
reiniging van het apparaat - in het bijzonder niet in overeen-
hiZbb^c\�bZi�YZ�\ZWgj^`hVVcl^_o^c\Zc�kVc�YZ�[VWg^`Vci0

o)  schade aan of veroorzaakt door software of gegevenshouders, 
Yddg�XdbejiZgk^gjhhZc!�egd\gVbbZg^c\�d[�hd[ilVgZ[djiZc0

p)  schade aan verbruiksartikelen en materiaal, en aan standaard 
Zc�]ZgaVVYWVgZ�WViiZg^_Zc0

q)  schade waarvoor een derde partij aansprakelijk wordt ge-
houden op basis van de waarborg- of garantievoorwaarden of 
op basis van andere wettelijke of contractuele voorzieningen, 
iZco^_�YZ�hX]VYZ�lZgY�kZgddgoVV`i�Yddg�hVWdiV\Z�d[�kVcYVa^hbZ0

r)  door opzettelijke daden of omissies van de kant van de ver-
zekerde persoon of schade veroorzaakt aan het apparaat door 
ZZc�\ZVjidg^hZZgYZ�\ZWgj^`Zg0

s)  directe en indirecte gevolgschade aan eigendom of financieel 
kZga^Zh0

t)  betalingen noodzakelijk in verband met diensten, kalibrering 
of reinigingswerken.

4.  Er is geen verzekeringsdekking beschikbaar als dit uitgesloten 
wordt door economische, handels- of financiële sancties of 
embargo‘s opgelegd door de Europese Unie of de Bondsrepu-
bliek Duitsland of een van de contractuele partijen. Dit geldt ook 
voor economische, handels- of financiële sancties of embargo‘s 
opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika, voor zover dit 

de Europese of Duitse wettelijke bepalingen niet overtreedt. De 
resterende contractuele voorzieningen blijven onaangetast.

§ 3 Omvang van de schadevergoeding
1.  Compensatie betaald in het geval van een mogelijke reparatie:
  In het geval van een verzekerde gebeurtenis zal de verzekeraar 

de kosten vergoeden die vereist zijn voor de reparatie van het 
beschadigde apparaat (incl. de incidentele materiaal-, arbeids- 
en transportkosten) opgelopen bij een reparatiewerkplaats in 
opdracht van ons. Er zijn geen andere schadeclaims tegen de 
verzekeraar. De verzekerde persoon is aansprakelijk voor bij-
komende kosten opgelopen als resultaat van wijzigingen of ver-
beteringen aan het ontwerp die worden uitgevoerd tijdens de 
reparatie in consultatie met de verzekerde persoon.

  Het verzekerde apparaat moet, samen met de seriële accessoires 
(indien van toepassing), worden verzonden naar de door ons 
aangewezen reparatiewerkplaats.

2.  Compensatie betaald als het apparaat wordt afgeschreven:
  Als de reparatiekosten of de kosten van een vervangend apparaat 

hoger zijn dan de waarde van het verzekerde apparaat zal de 
verzekerde persoon een nieuw equivalent apparaat ontvangen 
ter vervanging of de overeenstemmende waarde als financiële 
vergoeding. De keuze wordt gemaakt door de verzekeraar. De 
verzekerde persoon is niet gerechtigd een financiële vergoeding 
aan te vragen in het geval van schade.

3.  Als het apparaat volledig wordt afgeschreven, wordt het defecte 
apparaat, samen met de geleverde accessoires, de eigendom 
van de verzekeraar.

4.  De compenserende vergoeding voor elke schadegebeurtenis is, 
in elk geval, beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs (incl. 
BTW).

5.  Als regel is de verzekerde persoon verantwoordelijk voor de 
back-up van zijn gegevens voor hij/zij het apparaat verzendt 
voor reparaties.

§ 4  Wat moet u doen na het afsluiten van het contract of 
tijdens de contractuele termijn en hoe moet u reageren 
wanneer er een schadegebeurtenis optreedt? (m.a.w.: wat 
zijn uw verplichtingen?) Wat zijn de gevolgen van het niet 
naleven van deze verplichtingen?

1.  De verzekerde persoon is verplicht alle expliciet aangevraagde 
informatie en al het materiaal voor de afsluiting van de verzeke-
ringsovereenkomst waarheidsgetrouw en volledig in te dienen.

2.  Tijdens de periode van de verzekeringsdekking moet de ver-
zekerde persoon het verzekerde apparaat in een ordelijke en 
operationele status houden en hij/zij moet alle verplichtingen 
vervullen met betrekking tot de redelijke zorgen om het risico op 
schade te voorkomen of op zijn minst te beperken.

3.  Als het apparaat beschadigd of vernietigd wordt tijdens de ter-
mijn van de verzekeringsovereenkomst is de verzekerde per-
soon gebonden onze vertegenwoordiger online onmiddellijk 
(en niet later dan 7 dagen na de vaststelling) op de hoogte te 
brengen en, indien noodzakelijk, ons het apparaat te verzenden 
(incl. alle bestaande accessoires omvat in de levering van het 
beschadigde apparaat) zodat wij het kunnen onderzoeken.

4.  Als er een relevante dekking bestaat, moet alle schade veroor-
zaakt door vandalisme en sabotage online worden gerap-
porteerd zodra de eiser op de hoogte wordt gebracht van het 
incident. De politie moet ook onmiddellijk worden ingelicht en 
op dat moment moeten alle details van de vernietiging of schade 
aan het apparaat worden meegedeeld. Een kopie van het 
politierapport moet worden ingediend bij ons of onze vertegen-
woordiger.

5.  De verzekerde persoon moet proberen de schade zo veel moge-
lijk te beperken, ons en onze vertegenwoordiger bijstaan in de 
vaststelling van de schade en de aanpassing van de claim, ons 
een gedetailleerd en waarheidsgetrouw schaderapport leveren 
van alle omstandigheden met betrekking tot de verzekerde ge-
beurtenis (dit kan ook schriftelijk gebeuren, indien gevraagd). 
De aangevraagde documenten moeten onmiddellijk worden 
ingediend. Als er kosten worden opgelopen omwille van valse 
of niet waarheidsgetrouwe informatie die vermeden hadden 
kunnen worden als de geleverde informatie nauwkeurig was 
geweest, behoudt AWP zich het recht voor de (terug)betaling 
van deze kosten te eisen.

6.  Als de verzekerde persoon één van de verplichtingen in nr. 1 tot 
5 opzettelijk overtreedt, wordt de verzekeraar vrijgesteld van de 
verplichting een vergoeding te betalen.

  Als de verplichting wordt geschonden door grove nalatigheid 
heeft de verzekeraar het recht zijn betaling van de vergoeding te 
verminderen in overeenstemming met de ernst van de schuld. 
De verzekerde persoon is er verantwoordelijk voor te bewijzen 
dat er geen grove nalatigheid is opgetreden.

Algemene verzekeringsvoorwaarden van AWP P&C S.A., Duitse afdeling, 
voor simplesurance protection plan premium voor Honor 8

- 1 -

simplesurance GmbH  |  Am Karlsbad 16  |  10785 Berlijn | Duitsland  |  Telf: +49-(0)30 688 316 301  |  info@simplesurance-group.com  |  www.simplesurance-group.com
Arrondissementsrechtbank Berlin-Charlottenburg: HRB 142163 B  |  Managing Directors: Robin von Hein, Joachim von Bonin, Manuel Kester 

Correct op datum van: Augustus 2016



  Echter, behalve in het geval van een frauduleuze inbreuk op de 
verplichtingen, is de verzekeraar nog altijd verplicht een vergoe-
ding te betalen voor zover de verzekerde persoon kan bewijzen 
dat de inbreuk op de verplichting geen causaal verband houdt 
met de gebeurtenis of de vaststelling van de verzekerde gebeur-
tenis, of voor de bepaling van de omvang van de verplichting een 
vergoeding te betalen. Als, na het of gedeeltelijk vrijgesteld van 
zijn verplichting een vergoeding te betalen als hij, of zijn verte-
genwoordiger, de verzekerde persoon schriftelijk op de hoogte 
heeft gebracht van deze consequentie in een afzonderlijke com-
municatie.

§ 5  Vervaldag van betaling; gevolgen van een late betaling of 
niet-betaling

De eenmalige premie moet onmiddellijk worden betaald op het 
moment dat het contract wordt afgesloten en ze wordt geïnd door 
simplesurance GmbH voor rekening van AWP. De verzekerings- 
premie omvat de assurantiebelasting. De verzekeringspremie is 
gebaseerd op de toepasselijke prijs van het apparaat gespecifi-
ceerd in de toepassing (volledig, niet-gesubsidieerde aankoopprijs). 
Gevolgen van een late betaling of niet-betaling van de eenmalige 
premie:
�� �6ah� YZ� ^c^i^�aZ� d[� ZZcbVa^\Z� egZb^Z� c^Zi� i^_Y^\� ldgYi� WZiVVaY!�

heeft simplesurance GmbH het recht – voor zover de betaling 
niet wordt uitgevoerd - de overeenkomst de annuleren, tenzij 
de verzekerde persoon niet verantwoordelijk is voor de niet-
betaling.

�� �6ah�YZ�^c^i^�aZ�d[�ZZcbVa^\Z�egZb^Z�c^Zi�lZgY�WZiVVaY�de�]Zi�bd-
ment dat een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt, is AWP niet 
aansprakelijk om een vergoeding te betalen, tenzij de verzekerde 
persoon niet verantwoordelijk is door de niet-betaling.

§ 6 Begin en einde van de verzekeringsdekking
1.  Het contract wordt opgesteld op het moment van de verkoop 

via de simplesurance GmbH lokale online site of de site van een 
partner winkel. De verzekeringsdekking begint op het moment 
gespecificeerd in de verzekeringsdocumenten die simple- 
surance GmbH u via e-mail zal verzenden op voorwaarde dat de 
verzekeringspremie betaald is.

2.  De verzekeringsdekking eindigt automatisch na 12 maanden 
zonder de verplichting dit te melden in een afzonderlijk bericht, 
tenzij een verzekerde gebeurtenis in het kader van de definitie 
van Sectie 3 nr. 2 al is opgetreden (afschrijving). De einddatum 
van de verzekering staat vermeld in de verzekeringsdocumenten 
die u via e-mail werden verzonden voor simplesurance GmbH.

3.  De verzekeringsdekking kan worden vernieuwd voor een maxi-
male totale duur van 24 maanden als de vernieuwing tijdig 
wordt aangevraagd. simplesurance GmbH zal de verzekerde 
persoon advies geven over de mogelijkheid de verzekerings-
dekking tijdig te vernieuwen voor het einde van het contract.

4.  Elke contractuele partij kan de contractuele relatie beëindigen 
nadat een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, maar 
dit moet worden meegedeeld binnen een periode van één 
maand na het afsluiting van de onderhandelingen met betrek-
king tot de vergoeding. De verzekeraar moet een opzeggings-
termijn van één maand observeren. De verzekerde persoon kan 
geen opzeg geven om de overeenkomst te beëindigen op een 
datum na het einde van de huidige verzekeringstermijn. In deze 
gevallen heeft de verzekeraar het recht op een deel van de pre-
mie voor de periode dat de verzekeringsdekking werd voorzien.

§ 7 Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag is de niet-gesubsidieerde aankoopprijs (incl. 
BTW) van het apparaat vermeld op het verzekeringscertificaat. Als, 
tijdens het onderzoek van de documenten of het apparaat, bijv.: 
als er een schadegebeurtenis plaatsvindt, stelt de verzekeraar vast 
dat het verzekerde apparaat geregistreerd was voor een incorrect 
verzekerd bedrag omwille van het feit dat er incorrecte informatie 
werd geleverd op het moment dat de overeenkomst werd afge-
sloten, wordt het retroactief toegewezen aan de correcte categorie 
en worden er administratieve kosten van EUR 10.00 aangerekend 
(voor administratieve kosten in niet-Euro valuta, zie Bijlage). In dit 
geval wordt de premie retroactief aangepast bij de start van de 
overeenkomst. Sectie 75 VVG is niet van toepassing.
Als het onderzoek vaststelt dat het apparaat niet verzekerbaar is in 
het kader van het simplesurance protection plan premium wordt 
de overeenkomst nietig verklaard en behandeld alsof het nooit 
bestaan heeft. Alle premies die tot op die datum werden betaald, 
worden terugbetaald.

§ 8 Communicatiemethoden
Communicaties met simplesurance GmbH worden exclusief via 
e-mail uitgevoerd of via het lokale internetportaal (zie Bijlage voor 
details). De verzending van gegevens via onversleutelde e-mail-
berichten kunnen aanzienlijke veiligheidsrisico‘s inhouden, zoals 
de openbaarmaking van gegevens vanwege de niet-toegelaten 
toegang van een derde partij, gegevensverlies, virusoverdracht, 
verzendingsfouten, etc. De klant is als enige verantwoordelijk voor 
de conditie van zijn/haar postvak-IN. Het postvak-IN moet, in het 
bijzonder, altijd documenten kunnen ontvangen met bijlagen tot 
5 MB groot en correspondentie van simplesurance GmbH mag niet 
worden gefilterd in de spam map.

§ 9  Waar dient men op te letten wanneer men het verzekerde 
apparaat retourneert, uitwisselt, doorgeeft of verkoopt aan 
iemand?

1.  Als de verzekerde persoon de koopovereenkomst wil annuleren 
voor het verzekerde apparaat op basis van de wettelijke garantie 
kan de simplesurance protection plan premium dekking worden 
beëindigd en kan een eventuele ongebruikt deel van de premie 
worden terugbetaald (de geldige datum is de dag waarop het 
e-mailbericht wordt ontvangen in ons postvak-IN of dat van onze 
vertegenwoordiger). De verzekerde persoon heeft de bijkomen-
de optie – met instemming van simplesurance GmbH – de on-
gebruikte periode van de verzekeringsdekking over te dragen 
naar een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

2.  Als het verzekerde apparaat wordt vervangen door een nieuw 
gelijkaardig apparaat tijdens de duur van de wettelijke garantie 
wordt de simplesurance protection plan premium dekking 
overgedragen naar het nieuwe apparaat. Om een financiële 
vergoeding, etc. te eisen, moet de verzekerde persoon ons het 
overeenstemmende bewijs voorleggen (leveringsbewijs, bewijs 
van uitwisseling, etc.).

3.  Aangezien de simplesurance protection plan premium wordt 
geregeld met betrekking tot het verzekerde apparaat blijft de 
verzekeringsdekking geldig gedurende de termijn van de over-
eenkomst, zelfs als het apparaat wordt doorgegeven of verkocht, 
op voorwaarde dat de koper de rechten en verplichtingen erkent 
in het kader van simplesurance protection plan premium en als 
simplesurance GmbH schriftelijk op de hoogte wordt gebracht 
van de wijziging van de verzekerde persoon. De verkoper en de 
koper zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de premie toereken- 
 

baar aan de verzekeringstermijn tot het moment dat de koper 
zich akkoord verklaart met de overeenkomst. Gedurende een 
periode van één maand na aankoop van het verzekerde apparaat 
heeft de koper het recht de verzekeringsovereenkomst onmid-
dellijk te beëindigen. Het recht de overeenkomst te beëindigen 
is niet meer geldig na die periode.

§ 10  Geografische omvang van de verzekering
De verzekering is geldig in de hele wereld.

§ 11  Wat gebeurt er als de verzekerde persoon aanspraak 
maakt op een vergoeding van derde partijen?

1.  Overeenkomstig de wettelijke regels worden schadeclaims 
tegen derde partijen toegewezen aan AWP tot het bedrag van 
de uitgevoerde betaling, op voorwaarde dat dit geen nadeel 
toebrengt aan de verzekerde persoon.

2.  Indien verlangd door AWP is de verzekerde persoon verplicht 
deze overdracht van rechten schriftelijk te bevestigen.

3.  De verplichting tot het betalen van een vergoeding in het kader 
van andere verzekeringscontracten heeft voorrang op de ver-
plichting van AWP om te interveniëren.

§ 12  Speciale redenen voor het verval van de dekking
1.  Alle claims in het kader van deze overeenkomst worden nietig 

beschouwd als de verzekerde persoon verklaringen aflegt of 
kwaadwillig of met frauduleuze bedoelingen schade veroor-
zaakt. Indien oplichterij wordt geïdentificeerd op basis van een 
wettelijk afdwingbaar vonnis dat bepaalt dat fraude of een 
poging tot fraude heeft plaatsgevonden, worden de criteria 
vermeld in zin 1 als bewezen beschouwd.

2.  Er is geen verzekeringsdekking beschikbaar als de verzekerde 
gebeurtenis opzettelijk werd veroorzaakt. Als de verzekerde ge-
beurtenis het resultaat was van grove nalatigheid heeft AWP het 
recht de vergoeding te verminderen in het kader van de verzeke-
ringspolis. De omvang van de vermindering is gebaseerd op de 
mate van nalatigheid. Dit kan resulteren in het volledige verlies 
van de schadevergoeding, indien toepasselijk.

§ 13 Contractuele wijzigingen
Als regel moeten alle eventuele wijzigingen aan de verzekerings-
voorwaarden of het verzekeringscertificaat schriftelijk worden 
bevestigd door AWP of simplesurance GmbH. Er bestaan geen 
mondelinge of bijkomende overeenkomsten. Deze zouden in ieder 
geval ongeldig zijn.

§ 14 Bevoegde rechtbank en toepasselijke wetgeving
1.  Dit contract wordt beheerst door Duits recht, tenzij dit uitge-

sloten wordt door het internationaal recht.
2.  De verzekerde persoon kan München kiezen als de bevoegde 

rechtbank of, anderzijds, elke locatie waar zij hun perma-
nente woonplaats of hun normale verblijfplaats hebben op het 
moment dat de rechtshandeling wordt ingediend.
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Appendix

Land Claim internetportaal Klantendienst e-mailadres Klantendienst telefoon Administratiekosten

België be.simplesurance.de/claims care.be@simplesurance.de 0800 16573 EUR 10.00

Frankrijk www.protegeclic.fr/claims care@protegeclic.fr 0800 948523 EUR 10.00

Duitsland www.schutzklick.de/claims care@schutzklick.de 0800 6688456 EUR 10.00

Italië www.cliccasicuro.it/claims care@cliccasicuro.it 0800 595448 EUR 10.00

Nederland www.klikzeker.nl/claims care@klikzeker.nl 0800 6688450 EUR 10.00

Portugal pt.simplesurance.de/claims care.pt@simplesurance.de 0800 780425 EUR 10.00

Spanje es.simplesurance.de/claims care.es@simplesurance.de 0900 820122 EUR 10.00

Verenigd Koninkrijk uk.simplesurance.de/claims care.uk@simplesurance.de 0800 0854883 GBP 8.00
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