
Artikel 1.
De Verzekerde zal van elke verandering in zijn onderneming, welke met zich medebrengt wijziging in de gevarenklasse of vermeerdering van de onder 
deze Polis verzekerde uitkeringsplichtige bedrijven, onverwijld aan vérzekeraar schriftelijk en nauwkeurig omschreven kennis geven.

Artikel 2.
1. De verzekerde is verplicht voor zijn onderneming loonstaten volgens het door Verzekeraar verstrekte model aan te leggen, waarop vermeld moeten 

staan de namen van elke werknemer en daarachter het door deze uitgeoefend wordende beroep, de periode waarover het loon is uitbetaald,
'alsmede het bedrag van het loon, berekend volgens artikel 1 sub 5 van de Ongevallenregeling.

2. De verzekerde is verplicht aan verzekeraar te allen tijde inzage te verstrekken van de loonstaten en de daarop betrekking hebbende bescheiden, en 
hem voorts terzake alle verlangde inlichtingen te geven.

Artikel 3.
1. Teneinde aan het eind van elke verzekeringsperiode te komen tot een juiste definitieve premieberekening en voorts teneinde de Verzekeraar in 

staat te stellen te voldoen aan de op hem rustende wettelijke verplichting tot het overleggen van loonstaten aan de Directeur van Sociale Zaken, 
is de Verzekerde verplicht telkenmale op verzoek van Verzekeraar en in alle geval na ommekomst van elk verzekeringsjaar, alle loonstaten die op 
deze verzekering betrekking hebben, ten kantore van Verzekeraar in te leveren.

2. Aan de hand van de over de afgelopen verzekeringsperiode overgelegde loonstaten wordt de definitieve premie vastgesteld door voor elke gevaren
klasse afzonderlijk het totaalbedrag der loonstaten te vermenigvuldigen met het daarop betrekking hebbende premiepercentage. De alzo 
verkregen premiebedragen worden bij elkaar opgeteld en vormen het totaal premiebedrag.

Artikel 4.
De voorlopig vastgestelde premie is aan het begin van elk verzekeringsjaar verschuldigd. Voor de eerste premiebetaling geldt de Polis als kwijting, 
terwijl alle overige premiebetalingen tegen kwitantie geschieden.

Artikel 5.
Verschillen tussen de voorlopig betaalde en de definitief vastgestelde premie worden, voor zover zij in het voordeel van Verzekerde zijn, door 
terugbetaling van het verschil aan Verzekerde, en voor zover zij in het voordeel van Verzekeraar zijn, door bijbetaling aan deze, geregeld.

Artikel 6.
1. De aansprakelijkheid van de Verzekeraar voor de onder deze Polis verzekerde risico's wordt opgeschort door het ingebreke blijven van verzekerde 

om de verschuldigde premie binnen 14 dagen na de verschijndatum te voldoen.
2. De verzekering wordt eerst van kracht 24 uur nadat de achterstallige premie ten kantore van Verzekeraar is voldaan.

Artikel 7.
1. Deze overeenkomst neemt een aanvang op de datum aan de voorzijde van deze Polis vermeld, en eindigt op de 31' december daaraanvolgende.
2. Zij wordt geacht telkens stilzwijgend voor 1 kalenderjaar te zijn verlengd, tenzij een der partijen haar bij aangetekend schrijven tenminste 

10 dagen voor de vervaldatum heeft opgezegd.
3. Zij eindigt van rechtswege bij opheffing van de onderneming van Verzekerde.
4. Indien de onderneming in andere handen overgaat, zal de Verzekerde daarvan voor de overdracht bij aangetekend schrijven kennis geven aan 

Verzekeraar. De verzekering blijft bij zodanige overdracht van kracht, tenzij Verzekeraar of de nieuwe Verzekerde haar binnen 14 dagen na de 
datum van overdracht bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.

Artikel 8.
1. De aangifte van ongevallen geschiedt op door Verzekeraar te verstrekken formulieren overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de 

Ongevallenregeling.
2. De aangifte moet de ondertekening dragen van de Verzekerde en van de geneesheer die de eerste hulp verleende, en moet binnen 2 x 24 uur na 

zodanig ongeval door verzekerde worden ingeleverd ten kantore van ~zekeraar.

Artikel 9.
1. De regeling van de verplichte uitkeringen geschiedt door Verzekeraar overeenkomstig de bepalingen van de Ongeval¬lenregeling.
2. De verplichte uitkeringen kunnen door Verzekeraar rechtstreeks aan de tot uitkering gerechtigden worden uitbetaald, overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 10 sub 5 b van de Ongevallenregeling. De Verzekeraar is alsdan door deze betaling gedechargeerd ten opzichte van Verzekerde.

Artikel 10.
Alle geschillen tussen Verzekeraar en Verzekerde en vorderingen uit deze overeenkomst voortvloeiende zullen uitsluitend worden onderworpen aan de 
beslissing van de bevoegde rechter te Paramaribo. 

Algemene Voorwaarden




