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B I J Z O N D E R E V O O R W A A R D E N

De verzekering geschiedt mede tegen schade aan de verzekerde inventaris en/of inboedel ten gevolge van dief-
stal, mits de dader zich toegang tot het gebouw, waarin het verzekerde zich bevindt, heeft verschaft door buiten-
braak. Beschadiging of vernieling ten gevolge van deze schade is meegedekt. 
Met buitenbraak wordt gelijkgesteld inklimmen, insluiten, het gebruik van valse sleutels en van de echte sleutel, mits
deze op onrechtmatige wijze is verkregen, alsmede (alleen voor wat betreft privé-inboedels aanwezig in bewoonde
woonhuizen) insluipen. 

De verzekering dekt voorts boven de verzekerde som: 

1. schade door inbraak aan geld en geldswaardig papier (waaronder te verstaan blanco cheques, betaalkaarten, 
betaalpassen, chipkaarten e.d.), voorzover eigendom van verzekerde, aanwezig in het pand waarin verzekerd is, 
dan wel aanwezig in het huis van de verantwoordelijke natuurlijke persoon, en wel tot 10% van de verzekerde 
som, tot ten hoogste € 1.250,-. Vergoeding wordt verleend indien en voorzover de betrokken bancaire instelling 
geen schade vergoedt. 
De schadevergoeding is voorts afhankelijk van het naleven van de voorschriften die door de uitgevende instantie
voor het gebruik van het geldswaardig papier zijn gesteld. Uitgesloten blijft schade door misbruik en/of fraude; 

2. schade aan dat gedeelte van het gebouw, waarin het verzekerde in hoofdzaak aanwezig is, door braak of poging 
daartoe, tot ten hoogste € 1.250,-, voorzover de kosten voor rekening van verzekerde komen. 

PREMIER RISQUE
Ingeval de verzekering volgens de polisomschrijving op premier risque basis is gesloten, zal ingeval van schade 
vergoeding plaatsvinden tot ten hoogste de verzekerde som op de betreffende inboedel of inventaris, ongeacht de
meerdere waarde van het verzekerde, echter met dien verstande, dat indien ten tijde van de inbraak de in de polis
vermelde volle waarde van de betreffende inboedel of inventaris lager is dan de werkelijke volle waarde daarvan, de
maatschappij slechts het evenredige deel van de schade en kosten vergoedt.

UITSLUITINGEN
Van de verzekering is uitgesloten schade ten gevolge van vandalisme, ook indien gepleegd door iemand die 
wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen. 

VERPLICHTINGEN
Verzekerde is verplicht ingeval van schade door inbraak binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. 

Voor deze verzekering gelden de statuten van de maatschappij en voorzover van toepassing de algemene 
voorwaarden van de brandverzekering.
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