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Vervoer naar reparateur en verhuizing
Vervoer van en naar alsmede verblijf bij een reparateur en verhuizing
van in de polis genoemde zaken: tegen diefstal, tijdens het transport
alleen indien duidelijk sporen van braak aan het vervoermiddel te
constateren zijn.

Bereddingskosten
Artikel 1 Begripsomschrijving
Verzekerden
Verzekeringnemer en zijn/haar echtgenoot of degene met wij hij/zij in
gezinsverband samenwoont, inwonende kinderen en inwonend
personeel.

Lijfsieraden
Sieraden (inclusief horloges), die zijn bestemd om op of aan het lichaam
gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander
metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed-)koraal of dergelijke stoffen,
alsmede parels.

Vergoedingen boven het verzekerde bedrag:
Dit zijn de kosten, die door verzekerde bij of na het ontstaan van een
gedekte schade worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van
schade aan de verzekerde zaken.

Kosten van deskundigen bij schaderegeling
Het salaris en de kosten van alle deskundigen komen ten laste van
de verzekeraar. Van de door verzekerde benoemde deskundige
echter tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door de
verzekeraar benoemde deskundige.

Risico-omschrijving
De omschrijving van het risico op het polisblad wordt geacht van
verzekeringnemer afkomstig te zijn.

Overige sieraden
Zoals omschreven in de polis.

Risicobekendheid
Audiovisuele apparatuur
Zijnde alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s,
platen- en cd-spelers, televisietoestellen, videocamera’s, band-,
cassette- en videorecorders, alsmede alle soorten computerapparatuur
zoals micro- en spelcomputers. Alles met inbegrip van de daarbij
gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen,
banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden.

Overige apparatuur instrumenten en kostbaarheden
Zoals omschreven in de polis.

De verzekeraar verklaart zich met de huidige bouwaard, constructie,
inrichting, verwarming, verlichting, ligging en het gebruik van de
woning bekend. De ligging en bouwaard van de belendingen en
gebruik zijn niet van belang.

Artikel 3 Aanvullende uitsluiting en beperkingen
Opzet en nalatigheid
Schade door opzet, ernstige nalatigheid, c.q. zorgeloosheid van
verzekerde, dan wel de houder, drager of gebruiker.

Krassen of schrammen

In de woning
Het op het polisblad genoemde gebouw of gedeelte van dat gebouw, dat
uitsluitend in gebruik is bij verzekerde. Hiertoe worden niet gerekend de
bij de woning behorende bijgebouwen en voor zover het een flatgebouw
betreft de privé bergruimten.

Artikel 2 Omvang van de dekking
Gedekte gebeurtenissen
De verzekering dekt de op het polisblad genoemde zaken tegen
materiële schade door een hierna te noemen gebeurtenis.

Verlies en diefstal

Schade door krassen of schrammen, tenzij door dezelfde gebeurtenis
ook andere gedekte schade is ontstaan.

Slijtage
Schade als gevolg van slijtage.

Ongedierte, atmosferische of klimatologische
invloeden
Alsmede schade als gevolg van ongedierte, atmosferische of
klimatologische invloeden.

Overbelasting

Verlies en diefstal.

Schade door overbelasting, te hoge spanning, zelfverhitting,
stroomlekken, kortsluiting en dergelijke aan elektronische
instrumenten.

Beschadiging
1. Door elk van buiten komend onheil
2. Als gevolg van brand, explosie of implosie, indien dit voortkomt uit
eigen gebrek, materiaal- en/of constructiefouten.

Dekkingsgebied

Reparatie
Schade als gevolg van foutief of niet voldoende uitgevoerde
reparatie, alsmede reiniging of restauratie.

De verzekering is van kracht in het gebied zoals omschreven op het
polisblad.

Garantie

Tevens is verzekerd
Indien het dekkingsgebied beperkt is tot in de woning.

Verbeurdverklaring

Audiovisuele apparatuur tijdelijk buiten de woning
Audiovisuele apparatuur van verzekerde tijdelijk (gedurende ten hoogste
drie maanden achtereen) buiten de woning elders in Nederland: tegen
alle in artikel 2 genoemde schadeoorzaken. De maximum vergoeding
bedraagt 10% van het verzekerde bedrag aan audiovisuele apparatuur.

Schade en kosten die onder fabrieksgarantie verhaalbaar zijn.

Schade door verbeurdverklaring alsmede inbeslagneming of
vernietiging op last van enige overheid.

Molest
Schade als gevolg van molest.

Atoomkernreacties
Schade als gevolg van atoomkernreacties, ongeacht hoe de reactie is
ontstaan.
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Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Schade als gevolg van aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Overstroming
Schade als gevolg van overstroming.

Beperkingen
Diefstal uit auto’s
Diefstal van zaken uit auto’s is uitsluitend gedekt indien er sprake is van
diefstal na braak en de verzekerde zaken niet zichtbaar waren
opgeborgen in een goed afgesloten auto.

Artikel 4 Schade
De eigendom van zaken na verlies of diefstal
Verzekerde is verplicht aan de verzekeraar op diens verzoek de
eigendom
over te dragen van zaken, die door verlies of diefstal verloren zijn
gegaan en waarvoor de verzekeraar aan verzekerde uitkering doet of
heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van de
verzekeraar dan zal hij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem
overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag,
onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel sinds het
verlies of de diefstal ontstane schade. Indien de verloren of gestolen
zaken zonder tussenkomst van de verzekeraar weer in bezit komen van
verzekerde, is hij verplicht binnen 2 weken de verzekeraar daarvan in
kennis te stellen.

Schadevaststelling
Het verzekerd bedrag is gebaseerd op een aankoopnota of een
taxatierapport opgemaakt door een deskundige. De verzekeraar behoudt
zich het recht voor een schade in natura te vergoeden.

(Lijf)sieraden en overige kostbaarheden
Bij algeheel verlies van een verzekerde zaak wordt het verzekerd bedrag
daarvan vergoed. In geval van beschadiging worden de reparatiekosten
vergoed tot ten hoogste het verzekerd bedrag.

Audiovisuele apparatuur en overige apparatuur en
instrumenten
In geval van beschadiging bedraagt de schade het totaal van de
reparatiekosten of, indien dit minder is, het verschil tussen de
dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade en de
restanten onmiddellijk na de schade.
De reparatie dient vooraf door de verzekeraar te worden goedgekeurd.
Bij algeheel verlies van een verzekerde zaak bedraagt de schade de
dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade.

Banden en cassettes
In geval van schade aan banden en cassettes wordt uitgegaan van
onbespeelde staat, tenzij deze banden en cassettes bij aankoop en bij
verzekering reeds voorbespeeld of geprogrammeerd waren.

Dagwaarde
Indien een zaak verzekerd is op basis van taxatie is de dagwaarde gelijk
aan het verzekerd bedrag. In elk ander geval bedraagt de dagwaarde
het verzekerd bedrag verminderd met de volgende percentages:
Verzekerd object niet ouder dan:
1 jaar: nihil
2 jaar: 10%
3 jaar: 20%
4 jaar: 30%
5. ouder dan 4 jaar: 40%.

Onderverzekering
In geval van onderverzekering wordt de schade vergoed naar
verhouding van het verzekerd bedrag tot de volle waarde. Indien op
deze polis meerdere bedragen verzekerd zijn geldt bovenstaande per
verzekerd onderdeel.
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