Voorwaarden glasverzekering 70 C

Artikel 1

Omvang van de verzekering

1 Het in de polis omschreven glas voor zover dienende tot lichtdoorlating en behorende tot de opstal is verzekerd tegen breuk, onverschillig hoe veroorzaakt, uit-

c) de verzekeringnemer de aanpassing van premie en voorwaarden, als onder sub
4 van dit artikel bedoeld, niet accepteert.
3 In verband met wijziging van de glasprijzen en/of de plaatsingskosten na de

gezonderd het onder sub 3 en 4 van dit artikel en het onder artikel 2 bepaalde.

ingangsdatum van de verzekering zal de premie telkens na een periode van 12

Meegedekt zijn de plaatsingskosten, voor zover de ruiten op normale wijze en

maanden naar evenredigheid worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig het

zonder kostenverhogende maatregelen geplaatst kunnen worden.

laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende indexcijfer voor

2 De verzekeraar vergoedt bij een gedekte schade eveneens de kosten van een

bouwkosten.
4 Indien de verzekeraar de premie – anders dan onder sub 3 van dit artikel bedoeld

noodvoorziening van hout of board, mits met zijn goedkeuring gemaakt.
3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel uit de premie blijkt, heeft

– en/of de voorwaarden voor verzekeringen als deze wijzigt, heeft hij het recht

deze verzekering geen betrekking op gebogen glas, speciaal bewerkt of vervaar-

die gewijzigde premie en/of voorwaarden op deze verzekering toe te passen met

digd glas, glas in lood (koper), geëtst glas, en eventuele andere bijzondere glas-

ingang van de eerste premievervaldatum na invoering van de wijzigingen. Van de

soorten, alsmede glas in windschermen, terreinafscheidingen e.d. en liggend glas.

aanpassing wordt mededeling gedaan aan de verzekeringnemer, eventueel op de

Voor glas in woonhuizen bedraagt de maximale vergoeding voor schade aan ge-

premiekwitantie.

brandschilderd, versierd, geëtst en gebogen glas € 500,-.
4 Niet verzekerd zijn de kosten van de op de ruiten aangebrachte versiering, tekst,

Artikel 5

Schade

1 De verzekerde kan schade aan spiegelglas tot € 250,– (incl. plaatsingskosten)

beschildering en dergelijke.

zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar laten herstellen door plaatArtikel 2

Uitsluitingen

sing van dezelfde kwaliteit glas. Het volledig ingevulde schadeformulier dient

Van de verzekering is uitgesloten schade:

met de nota terstond daarna aan de verzekeraar te worden ingezonden, waarna

1 die bij het aangaan van de verzekering reeds bestond of die met opzet of goed-

vergoeding zal worden verleend met inachtneming van het sub 4 van dit artikel

vinden van verzekerde is veroorzaakt;

bepaalde.

2 door verplaatsing, verandering, bewerking, versiering van het glas, tijdens werk-

2 In geval van schade boven € 250,– (incl. plaatsingskosten) is verzekerde ver-

zaamheden aan de sponningen of de omlijsting, dan wel tijdens aanbouw aan,

plicht deze binnen drie dagen schriftelijk middels een volledig ingevuld schade-

verbouwing of reparatie van het gebouw of een deel daarvan veroorzaakt;

formulier met vermelding van alle bijzonderheden aan de verzekeraar kenbaar te

3 door brand, explosie, natuurrampen, molest en atoomkernreacties;

maken en voorts alle medewerking te verlenen om de schade op derden te verha-

4 door verwaarlozing, slijtage en eigen gebrek;

len. Vergoeding zal worden verleend door plaatsing van glas van dezelfde kwali-

5 ontstaan tijdens leegstand of buiten gebruik zijn van het betreffende gebouw.

teit of in contanten, doch in beide gevallen met inachtneming van het sub 4 van
dit artikel bepaalde.

Artikel 3

Wijziging

3 Indien het glas niet op normale wijze geplaatst of in natura geleverd kan worden,

De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

dan zal de verzekeraar de laatste voor de schade genoteerde prijs van het betref-

binnen veertien dagen, in kennis te stellen zodra het risico belangrijke verandering

fende glas en de normale plaatsingskosten vergoeden, zulks met inachtneming

ondergaat. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het geheel of gedeeltelijk
veranderen van bestemming. De verzekeraar kan nadat hij van de wijziging in

van het sub 4 van dit artikel bepaalde.
4 De verzekeraar heeft het recht schadevergoeding in contanten te verstrekken,

kennis is gesteld de premie naar redelijkheid aanpassen of de verzekering beëindi-

indien de som van de prijs van het glas en de plaatsingskosten meer dan 25% uit-

gen. De verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing te weigeren, waarna de

gaat boven die, algemeen geldende op de ingangsdatum of op de laatste conform

verzekering komt te vervallen. Indien van de bedoelde wijzigingen geen melding

het onder artikel 4 sub 3 bepaalde gepasseerde verlengingsdatum van deze ver-

wordt gemaakt, dan wordt de dekking automatisch geacht te zijn opgeschort.

zekering. De uitkering zal in dat geval nimmer meer bedragen dan 125% van de
som van de prijs van het glas en de plaatsingskosten ten tijde van de ingangsda-

Artikel 4

Premie

1 Binnen 30 dagen nadat enige premie, kosten en assurantiebelasting is, respectie-

tum of de verlengingsdatum als hierboven bedoeld.
5 Elk recht op schadevergoeding vervalt:

velijk zijn verschuldigd dient de verzekeringnemer deze bij vooruitbetaling te

a) indien verzekerde opzettelijk onjuiste informatie verstrekt;

voldoen, bij gebreke waarvan de schadevergoedingsplicht van de verzekeraar

b) indien verzekerde een hem in deze polis opgelegde verplichting niet is nage-

vanaf de datum dat het bedrag verschuldigd werd komt te vervallen, zulks onverminderd de betalingsplicht van de verzekeringnemer. Wordt het verschuldigde
alsnog door de verzekeraar ontvangen en geaccepteerd, dan gaat het risico van
de verzekeraar de dag daarna weer in.
2 Restitutie van premie zal uitsluitend verleend worden indien:
a) na wijziging van het risico, als omschreven in artikel 3, de verzekeringnemer
niet akkoord gaat met de premieaanpassing of de verzekering door de verzekeraar wordt beëindigd;
b) de verzekering komt te vervallen ingevolge het onder artikel 6 sub 2 bepaalde;

komen;
c) indien niet binnen een jaar nadat schadevergoeding door de verzekeraar is
geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld;
d) indien de kennisgeving van een schade later dan 2 jaar na de gebeurtenis
plaatsvindt.

Artikel 6

Duur van de verzekering

Artikel 7

Kennisgevingen

De verzekering vangt aan op de in het polisblad genoemde datum of zoveel later als

Kennisgevingen van de verzekeraar, gericht aan het laatste aan hem gekende adres

het glas naar behoren is geplaatst en eindigt:

van de verzekeringnemer, hebben bindende kracht.

1 per de contractvervaldatum, indien door één der partijen aan de andere partij
uiterlijk drie maanden voor deze datum de verzekering per aangetekende brief is
opgezegd;
2 indien de verzekeraar de verzekering na een schadegeval heeft opgezegd, waartoe hij uiterlijk 30 dagen na afwikkeling van dat schadegeval het recht heeft,
zulks met inachtneming van een termijn van 30 dagen;
3 bij eigendomsovergang, zodra verzekerde of ingeval van diens overlijden zijn
erfgenaam, ophoudt belang te hebben bij het verzekerde glas;
4 indien niet binnen 14 dagen van een wijziging als onder artikel 3 bedoeld wordt
kennisgegeven aan de verzekeraar.

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door Royal & SunAlliance verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het
uitvoeren van activiteiten op de vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL ´s Gravenhage, telefoon: 070 – 3338777, www.verzekeraars.nl.
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie van
Royal & SunAlliance Schadeverzekering N.V. en/of het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s Gravenhage.
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