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Speciale voorwaarden Pakket 2006
Kostbaarhedenverzekering 3-02

De gemeenschappelijke voorwaarden en de speciale voorwaarden
worden geacht één geheel te vormen. Indien en voor zover er sprake
is van strijdigheid tussen de speciale voorwaarden en de
gemeenschappelijke voorwaarden, prevaleren de speciale
voorwaarden.
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Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1.1 Verzekerde voorwerpen

De voorwerpen zoals genoemd in het verzekeringsbewijs en/of
de aan dat bewijs gehechte specificatie(s), voor zover behorend
tot een particulier huishouden. Voor personal computers en
laptops geldt dat incidenteel zakelijk gebruik tevens is
meeverzekerd.

Artikel 2

Omvang van de dekking

2.A Omschrijving

Vergoeding van schade aan of verlies van de verzekerde
voorwerpen door onverschillig welke gebeurtenis.

Vergoeding van de kosten ter vermindering of voorkoming van
verdere schade door de verzekerde gemaakt bij of na het
ontstaan van een verzekerde gebeurtenis.

Een voorwerp behorende tot een soort welke reeds verzekerd
is, dat eigendom wordt van verzekerde en binnen dertig
dagen na aankoop of verkrijging wordt opgegeven, is automatisch
meeverzekerd tot een bedrag van maximaal EUR 2.269,-.

De verzekerde voorwerpen zijn verzekerd waar ook ter wereld.
Echter voor schilderijen geldt dat deze verzekerd zijn op het
woonadres van verzekeringnemer. Het vervoer naar en van,
alsmede het verblijf bij een restaurateur is meeverzekerd.

Ten aanzien van personal computers en daaraan verwante
apparatuur geldt, dat deze alleen verzekerd zijn op het woonadres
van de verzekeringnemer alsmede tijdens vervoer naar en van
een reparateur.

Als de woning waarin de personal computers en daaraan verwante
apparatuur aanwezig is ook bij derden in gebruik is, is schade
door diefstal en/of vandalisme alleen verzekerd na braak aan het
bij verzekeringnemer in gebruik zijnde woongedeelte. Uitgesloten
is schade door diefstal en/of vermissing van mobiele
computerapparatuur, die onbeheerd is achtergelaten in een
onbewoond gebouw, in een voertuig en/of vaartuig.

2.B Uitsluitingen

Uitgesloten is schade ontstaan door:

Blad 1

2.B.1 Aardbeving

zie het begrip ‘aardbeving’ in artikel 1 van de
gemeenschappelijke voorwaarden;

2.B.2 Atoomkernreacties

zie het begrip ‘atoomkernreacties’ in artikel 1 van de
gemeenschappelijke voorwaarden;

2.B.3 Molest

zie het begrip ‘molest’ in artikel 1 van de gemeenschappelijke
voorwaarden;

2.B.4 Vulkanische uitbarstingen

2.B.5 Reiniging, bewerking of reparaties van verzekerde

voorwerpen

2.B.6 Slijtage

of enige andere geleidelijk werkende invloed;

2.B.7 Schimmels, houtworm, insecten

of ander schadelijk gedierte;

2.B.8 Enig gebrek, of schade vanwege de aard van de

verzekerde zaken

tenzij hierdoor brand ontstaat;

2.B.9 Kortsluiting

Kortsluiting bij personal computers en daaraan verwante
apparatuur, mits hierdoor materiële schade ontstaat, is echter
meeverzekerd;
schade aan software en opgeslagen data blijft uitgesloten.

2.B.10  In consignatie, in huur of ter verkoop

schade of verlies veroorzaakt gedurende de tijd dat voorwerpen
in consignatie, in huur of ter verkoop zijn gegeven;

2.B.11  Normale voorzichtigheid

ontstaan doordat verzekerde niet de normale voorzichtigheid in
acht heeft genomen. Onder normale voorzichtigheid wordt verstaan
dat in redelijkheid geen betere maatregelen getroffen hadden
kunnen worden om schade te voorkomen.

2.B.12  Wettelijk niet toegestane activiteiten

Schade of verlies (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door
wettelijk niet toegestane activiteiten door verzekeringnemer en/of
verzekerde.

Artikel 3

Schade

3.1 Omvang schadevergoeding

Bij volledig verlies of vernietiging van een verzekerd
voorwerp: de voor dat voorwerp in het verzekeringsbewijs
vermelde verzekerde som.
Voor bontwerken, optische instrumenten, foto- en
filmapparatuur, beeld- en geluidsapparatuur,
computerapparatuur en muziekinstrumenten geschiedt de
schaderegeling op basis van nieuwwaarde (zie artikel 1 van de
gemeenschappelijke voorwaarden) tot ten hoogste de voor dat
voorwerp verzekerde som.
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3.2 Indien beschadigde voorwerpen voor herstel vatbaar zijn,
wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de
herstelkosten, verhoogd met een door de schade veroorzaakte
en door de reparatie eventueel niet opgeheven
waardevermindering. Indien de herstelkosten echter meer
bedragen dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór
en onmiddelllijk ná de gebeurtenis wordt het verschil tussen
deze waarden vergoed.

3.3 Verzekeraar heeft het recht de vergoeding in natura te
voldoen, eventueel door inschakeling van een door hem aan te
wijzen bedrijf en wel door zodanige vervanging, aanvulling of
herstelling dat de betrokken verzekerde redelijkerwijze geacht
kan worden schadeloos te zijn gesteld.

3.3.1  Indien vergoeding in natura mogelijk is maar de
verzekeringnemer wenst deze niet te aanvaarden dan keert de
verzekeraar de tegenwaarde van de vergoeding in natura uit.

Artikel 4

Aanvullingen

De verzekering dekt mede - zo nodig boven de verzekerde som
en op basis van het premier risque beginsel - de hierna
genoemde kosten ontstaan als gevolg van het optreden van één
of meer van de gedekte oorzaken.

4.1 Kosten

van alle bij de schaderegeling betrokken deskundigen, echter de
kosten van de door de verzekeringnemer benoemde
deskundige worden vergoed tot maximaal de kosten van de
deskundige benoemd door de verzekeraar.

Blad 2


