Polisblad B 4-2002 BAG - Recreatievilla pakketpolis
Uitgebreide verzekering variabele inrichting/persoonlijke bagage
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 de
variabele inrichting/reisbagage tijdens vervoer van en naar
het in de polis genoemde gebouw alsmede tijdens het
verblijf daarin.
Onder "variabele inrichting/reisbagage” te verstaan:
alle roerende zaken inclusief lijfsieraden die de verzekerde
en/of diens gezinsleden ter gelegenheid van hun tijdelijke
verblijf in het gebouw vanuit de permanente woning
daarheen meenemen.

Paragraaf 4.
Schatting van de schade
De taxatie van de expert(s) zal als schadebedrag
aangeven:
het verschil tussen de vervangingswaarde van een
verzekerde zaak onmiddellijk vóór de gebeurtenis en
van het overgebleven deel onmiddellijk daarna.

Paragraaf 2
Basisdekking verzekerde gevaren
Verzekerd wordt tegen schade aan de reisbagage
onvoorzien ontstaan door :
a. brand ;
b. ontploffing doch onverminderd het bepaalde in
artikel 3 van de Polisblad B 4-2002 (Algemene
verzekeringsvoorwaarden), onverschillig waar de
ontploffing mocht zijn ontstaan;
c. blikseminslag/overspanningsinductie;
d. enig gebrek of eigen bederf, voor zover het
betreft schade door brand en/of ontploffing;
e. aanrijding en aanvaring ;
f. luchtvaartuigen ;
g. inbraak ;
h. storm ;
i. waterschade/stoom ;
j. neerslag onvoorzien het gebouw
binnengedrongen via het dak of de dakgoten;
k. glasbreuk ;
l. ongeregeldheden bij werkstaking/opstootjes ;
m. omvallen van levende bomen;
n. vandalisme ;
o. kruiend ijs ;
p. diefstal zij het tot een maximum van €. 1.500,= per
schade;
q. verlies zij het tot een maximum van €. 1.500,= per
schade.
Paragraaf 3.
De uitkeringsrechten
Met inachtneming van de Algemene
verzekeringsvoorwaarden en de inhoud van dit polisblad
dekt deze verzekering:
a. tot de daarvoor in de polis genoemde verzekerde som
schade aan de variabele inrichting/reisbagage.
Voorts dekt deze verzekering boven de verzekerde som:
b. de bereddingskosten ;
c. de kosten van schadetaxatie ;
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