Polisblad B 4-2002 OBJ - Recreatievilla pakketpolis
Uitgebreide verzekering van objecten
De definities van de met een onderlijning gewaarmerkte woorden zijn opgenomen in het clausuleblad "Definities".
Paragraaf 1
Het verzekerde belang
Dit polisblad heeft betrekking op de verzekering van
het/de in de polis genoemde object/en.
Onder "object" te verstaan :
een roerende zaak zoals een vaartuig, sportfiets, golfset,
parachute of ander object zoals nader gespecificeerd in de
polis.
Paragraaf 2
Basisdekking verzekerde gevaren
Behoudens uitdrukkelijke andere voorzieningen
dienaangaande elders in deze overeenkomst dekt deze
verzekering alle verliezen van en schaden aan een in de
polis als object beschreven verzekerde zaak
onverschillig door welke oorzaak ontstaan binnen
Nederland en/of de binnenwateren van Nederland.
Paragraaf 3.
Bijzondere beperkingen
In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 van de Polisblad
B 4-2002 ALG (Algemene verzekeringsvoorwaarden), is
van de verzekering uitgesloten :
a. schade veroorzaakt tijdens wedstrijden of tijdens
verhuur aan derden;
b. schade veroorzaakt uit eigen bederf of de aard
van de verzekerde zaak zelve;
c. extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen,
of wegens het verrichten van provisorische reparaties;
d. schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke
overbelasting of abnormale beproevingen, die geschieden op last of met medeweten van de verzekerde;
e. slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk
bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone
werking en het normale gebruik van een verzekerd
object of onderdeel daarvan;
f. esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of
deuken;
g. schade die uitsluitend bestaat uit beschadiging van
onderdelen die regelmatig worden vervangen zoals
fietsbanden, zeilen, dekzeilen, vallen/touwen/kabels
alsmede beveiligingen zoals zekeringen en sluitingen;

Paragraaf 4
Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden in geval van een onder deze
polis gedekte schade:
a. uitsluitend de reparatiekosten, waarbij op onderdelen
die aan normale slijtage onderhevig zijn een
redelijke aftrek nieuw voor oud wordt toegepast;
b. indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil in waarden van een verzekerd object onmiddellijk voor en na de gebeurtenis, niet meer dan
het verschil tussen deze waarden;
c. bij verlies van een verzekerd object de marktwaarde
onmiddellijk voor de gebeurtenis;
Per gebeurtenis vergoeden verzekeraars ten hoogste
de verzekerde som die in de specificatie inzake het
beschadigde object is vermeld.
Voorts dekt deze verzekering boven de verzekerde som:
d. de bereddingskosten ;
e. de kosten van schadetaxatie ;
f. tot ten hoogste 10 % van de voor het object
verzekerde som, de opruimingskosten;
Paragraaf 5
Schatting van de schade
De taxatie van de expert(s) zal voor de berekening van
de schade vermelden :
a. het verschil tussen de vervangingswaarde van een
object onmiddellijk vóór de gebeurtenis en van het
overgebleven deel onmiddellijk daarna;
b. het geschatte bedrag nodig om de schade aan een
object te herstellen.
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