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Polisblad B 4-2002 TEL – Recreatievilla pakketpolis 
 

Uitgebreide verzekering van zaktelefoon 

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  

risico van materiële schade aan de in de polis genoemde 

zaktelefoon, eigendom van verzekerde en verbonden aan 

het in de polis genoemde telefoonnummer. 

 

Paragraaf 2 

Basisdekking gedekte gevaren 

Verzekerd wordt tegen schade aan de in de polis genoemde 

zaktelefoon als gevolg van : 

a: mechanisch defect ;  

b: diefstal na inbraak ; 

c: vallen en te water geraken. 

 

Paragraaf 3  

Onderhoud/verzorging 

De verzekerde verplicht zich tot het nemen van redelijke 

voorzorgen ter bescherming en onderhoud van de  

zaktelefoon teneinde dit in goede staat te houden. 

 

Paragraaf 4 

Omvang van de dekking 

In geval van schade vergoeden verzekeraars tot maximaal 

de somma van €. 1000,= de kosten voor herstel of defini-

tieve vervanging van de zaktelefoon. 

 

Paragraaf 5  

Verzekeringsgebied 

Deze verzekering is van kracht in de GEHELE WERELD, 

doch hierbij wordt in aanmerking genomen dat de verzeke-

ring slechts van kracht blijft zolang de verzekerde metter-

woon binnen de Europese Unie gevestigd is. 

 

Paragraaf 6  

Uitsluitingen 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 van de polisblad  

B 4-2002 ALG (Algemene verzekeringsvoorwaarden), is 

van de verzekering uitgesloten : 

a. materiële schade, diefstal of poging daartoe terwijl de 

zaktelefoon zich bevond op een motorfiets dan wel 

daarin was opgeborgen ten tijde van de schadeoorzaak; 

b. schade door diefstal of poging daartoe terwijl de 

zaktelefoon zich bevond in een onbeheerd achter-

gelaten motorvoertuig tenzij aan de navolgende condi-

ties is voldaan: 

 1. het motorvoertuig nauwgezet volledig is  

  afgesloten incl. deuren, ramen, dak, kofferruimte, 

  alsmede  

 

 

 2. de zaktelefoon was opgeborgen in een afgesloten 

  kofferruimte dan wel in een afgesloten hand- 

 schoenenkastje, alsmede   

3. sporen van de inbraak t.o.v. het motorvoertuig en 

de afgesloten ruimte aantoonbaar zijn. 

c. schade door diefstal of poging daartoe terwijl de  

zaktelefoon zich bevindt binnen een gebouw of 

eigendom 

 en geen sporen van braak aantoonbaar zijn. 

d. schade door vermissing anders dan na beroving. 

e. mechanische defecten of materiële schade ontstaan: 

 1. nadat 24 maanden zijn verstreken sinds de afloop 

van de fabrieksgarantie; 

 2. aan het uiterlijk van het apparaat zoals schram-

men, krassen, barsten, deuken of afsplinteren van  

  oppervlakken;  

  3. uitsluitend bestaande uit beschadiging van 

onderdelen die regelmatig worden vervangen 

zoals zekeringen, batterijen,druktoetsen en 

antennes; 

 4. opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde; 

  5. veroorzaakt door experimenten, opzettelijke 

overbelasting of abnormale beproevingen, die 

geschieden op last of met medeweten van de 

verzekerde; 

 6. door het gebruik van onderdelen welke niet 

vooraf door de fabrikant zijn goedgekeurd; 

 7. door het niet opvolgen van de aanwijzingen van 

de fabrikant van het apparaat; 

 8. welke verhaalbaar is op een leverings- of 

onderhoudscontract of andere overeenkomst; 

 9. door slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander  

geleidelijk bederf, opgetreden als natuurlijk 

gevolg van de gewone werking en het normale 

gebruik van de zaktelefoon; 

 10. gebreken of defecten in het ontwerp van de zak 

  telefoon of in de gebruikte materialen; 

 11. inherente of latente defecten; 

 12. lekkage van batterij(en). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


