Polisblad B 4-2002 REG - Recreatie pakketpolis
Slecht weerverzekering
De definities van de met een onderlijning gewaarmerkte woorden zijn opgenomen in het clausuleblad "Definities".
Paragraaf 1
Het verzekerd belang
Dit polisblad heeft betrekking op de verzekering van een
uitkering wegens slecht weer.
Onder slecht weer te verstaan een periode van 7 achtereenvolgende dagen, waarin op het in de polis genoemde
K.N.M.I. weerstation een zodanige neerslag is gevallen,
dat er sprake is van een score van 7 punten of meer. Voor
het vaststellen van de score gelden de navolgende regels:
Voor de vaststelling van het aantal punten wordt uitgegaan
van de neerslag die in de verzekerde periode dagelijks
gemeten is tussen 's-morgens 08.00 uur en 's-avonds 20.00
uur. De betreffende metingen van het K.N.M.I. zijn voor
beide partijen bindend.
1 punt wordt toegekend voor een dag waarbij op het in de
polis genoemde weerstation een neerslag van 1 millimeter
of meer wordt gemeten of
2 punten voor een dag met 3 millimeter neerslag of meer,
danwel
3 punten voor een dag met 13 millimeter neerslag of
meer.
Indien de aldus per dag toegekende punten m.b.t. de 7
verzekerde dagen samen 7 zijn of meer, bestaat er recht op
uitkering van het door de belanghebbende verzekerde
bedrag van €. 150,= per ingezonden declaratiecertificaat.

Desgewenst kunnen de formulieren ook verspreid over
meerdere weken door de verzekerde van kracht verklaard worden:
ieder formulier geeft recht op een risicodekking van
€. 150,00.
Indien ten behoeve van huurders één of meer aanvullende sets van 5 formulieren nodig zijn, kan volstaan
worden met het betalen van de daarvoor verschuldigde
extra premie van €. 90,25 incl. 7% assurantiebelasting,
onder vermelding van het polisnummer en de
mededeling "5 extra declaratiecertificaten".
Paragraaf 3
Uitkeringsrechten
Recht op uitkering van €. 150,00 per certificaat bestaat
indien er sprake is van slecht weer gedurende een verzekerde periode van 7 achtereenvolgende dagen conform
de opgave van of namens de verzekerde gedaan d.m.v.
één of meer tijdig ingezonden declaratiecertificaten.

Zodra de metingresultaten door het K.N.M.I. zijn gerapporteerd, zal daarvan mededeling worden gedaan aan de
verzekerde. Indien recht bestaat op uitkering van het verzekerde bedrag, zal betaling daarvan gelijktijdig geschieden.
Paragraaf 2
Declaratiecertificaat
Zolang de verzekeringsovereenkomst van kracht is, ontvangt de verzekerde jaarlijks bij de prolongatie in de
maand maart een set van 5 "declaratiecertificaten".
Deze set van 5 formulieren geeft recht op een slechtweer
verzekering waarbij een uitkering groot €. 750,00 wordt
verricht indien er sprake is van slecht weer tijdens de week
waarvoor de verzekerde de slechtweer verzekering t.a.v.
alle formulieren van kracht heeft verklaard.
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