Bijzondere Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering (784)
Inhoud

Generali vergoedt aan verzekeringnemer schade aan of verlies van de
verzekerde objecten door onverschillig welke gebeurtenis.

h. schade ontstaan, indien verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van verlies, diefstal of
beschadiging van de verzekerde objecten.
Van normale voorzichtigheid kan bijvoorbeeld niet worden gesproken
in geval van:
- achterlaten van de verzekerde objecten in een motorrijtuig, tenzij,
van buitenaf niet zichtbaar, in een afgesloten kofferruimte;
- zonder toezicht achterlaten van de verzekerde objecten, anders dan
in deugdelijk afgesloten ruimten;
i. schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming zoals vermeld in de
Nadere Omschrijvingen;
j. schade opzettelijk veroorzaakt door een (onder)huurder, logé,
inwonend personeelslid of een huisgenoot (in de breedste zin des
woords) niet zijnde een gezinslid, ook als de inwoning kortelings is
beëindigd;
k. schade aan objecten welke in pand of consignatie zijn gegeven;
l. schade door verbeurdverklaring of inbeslagneming door douane of
andere autoriteiten;
m. schade uitsluitend bestaande uit krassen en schrammen anders dan
op lenzen van kijkers, microscopen en andere optische instrumenten
alsmede camera’s.
2. Bovendien is van deze verzekering uitgesloten:
a. ten aanzien van elektrische apparatuur: schade als gevolg van elektrische stroom zoals overbelasting, kortsluiting en zelfverhitting tenzij
hierdoor schade ontstaat die brand tot gevolg heeft;
b. ten aanzien van muziekinstrumenten: schade die bestaat uit beschadiging of verlies van trommelvellen, balgen, snaren, haren, stokken,
tassen en hoezen tenzij ook andere schade aan het verzekerde object
is ontstaan.
3. De uitsluitingen genoemd onder lid 1 sub a t/m d gelden niet voor
de verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat
hem ter zake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt
treft. Zodra Generali tot vergoeding is overgegaan heeft zij het recht
het door haar betaalde te verhalen op de verzekerde die aan deze
verzekering geen dekking kan ontlenen. Dit verhaalsrecht omvat ook
de door Generali ter zake van de schade gemaakte kosten.

Artikel 4 Uitsluitingen

Artikel 5 Regeling van schade

1. Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is
eveneens van de verzekering uitgesloten:
a. schade die met opzet, goedvinden of door grove schuld van een
verzekerde is veroorzaakt;
b. schade die wat betreft ontstaan, aard of omvang door een verzekerde
met opzet onvolledig of onwaar aan Generali is opgegeven;
c. schade terwijl een verzekerde een voor hem uit de verzekering
voortvloeiende verplichting niet is nagekomen;
d. schade veroorzaakt terwijl het verzekerde object is verhuurd of voor
andere dan particuliere doeleinden wordt gebruikt, tenzij dit risico
uitdrukkelijk is meeverzekerd;
e. schade als gevolg van normaal gebruik, slijtage of van enig geleidelijk
op de objecten werkende invloed, daaronder begrepen mot en ander
ongedierte alsmede warmte, droogte en vorst;
f. schade als gevolg van eigen gebrek, eigen bederf dan wel schade
die voortspruit uit de aard en natuur van het verzekerde object zelf;
g. schade die is ontstaan tijdens reparatie, bewerking of reiniging;

Voor zover onmiddellijk na de gebeurtenis tijdelijke voorzieningen noodzakelijk zijn teneinde verdere schade te voorkomen of te beperken en
wanneer de reparatiekosten minder bedragen dan € 250,- hoeft verzekerde
Generali niet in de gelegenheid te stellen de omvang van de schade te
doen vaststellen door een expert.
Verzekerde dient echter wel in dergelijke gevallen Generali hiervan zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk mededeling te doen onder toezending
van een gespecificeerde reparatierekening.
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Verzekerde:
de verzekeringnemer en degene die met uitdrukkelijke toestemming van
de verzekeringnemer gebruik maakt van de verzekerde objecten.
Nieuwwaarde:
het bedrag benodigd, onmiddellijk voor de gebeurtenis, voor het verkrijgen
van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
Dagwaarde:
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.

Artikel 2 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de gehele wereld met uitzondering van
schilderijen, die zijn alleen verzekerd op het op het polisblad vermelde
risicoadres.
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Artikel 3 Omschrijving van de dekking

Artikel 6 Vaststelling van de schade
1. Generali vergoedt tot ten hoogste de verzekerde som:
a. in geval van schade aan het verzekerde object de reparatiekosten;
b. indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil in de waarden van het verzekerde object onmiddellijk vóór en na de gebeurtenis
het verschil tussen die waarden;
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c. in geval van verlies de waarde van het verzekerde object onmiddellijk
vóór de gebeurtenis.
2. Generali heeft het recht de vergoeding in natura te voldoen.
3. In de zin van lid 1 geldt als waarde vóór de gebeurtenis:
a. voor foto-, film- en videocamera’s, kijkers, microscopen, projectoren,
muziekinstrumenten, bont, semafoons, portofoons, autotelefoons en
zend- en ontvangapparatuur voor 27 MC de dagwaarde;
b. voor schilderijen, sieraden en juwelen het verzekerde bedrag dat met
wederzijds goedvinden tussen de verzekeringnemer en Generali is
vastgesteld waarbij Generali de eventuele bovenmatigheid van de
taxatie mag aantonen.
4. Indien door een gebeurtenis een deel van stellen of bij elkaar behorende
stukken beschadigd wordt of verloren gaat, zal bij de vaststelling van
de waarde tevens rekening worden gehouden met de opgetreden
waardevermindering doordat het oorspronkelijke stel geschonden of
onvolledig is geworden.

Artikel 7 Duur en einde van de verzekerings
overeenkomst
Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde beëindigingsredenen
eindigt de verzekering zonder enige opzegging:
a. zodra de verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats in Nederland
te hebben;
b. zodra de verzekeringnemer is overleden en de erfgenamen ophouden
belang te hebben bij de verzekerde objecten;
c. zodra de verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij alle verzekerde objecten en tevens de feitelijke macht erover verliest;
d. zodra Generali schade aan alle verzekerde objecten heeft vergoed
op basis van artikel 6 lid 1 sub b en c van deze Bijzondere Voorwaarden.
De verzekeringnemer respectievelijk diens erfgenamen hebben in de
gevallen genoemd in sub a en b recht op terugbetaling van een evenredig deel van de premie, mits Generali binnen 14 dagen van de hier
genoemde omstandigheden in kennis is gesteld.

Nadere Omschrijvingen
I

Overstroming
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of deze
overstroming werd veroorzaakt door storm. Deze uitsluiting geldt niet
voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

II Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen
van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient
verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is
toe te schrijven.
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