Kostbaarhedenverzekering
Bijzondere Voorwaarden

KB18

Inhoudsopgave

Informatie:
•
Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade.
•
Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk Digitaal Dossier.
•
Houdt u er rekening mee dat uw taxatierapport 3 jaar geldig is.
•
Let op dat u bij hertaxatie uw verzekerd bedrag aanpast en het rapport naar ons stuurt.
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I
1.1

Algemeen

Welke voorwaarden gelden ?
De Bijzondere Voorwaarden vormen samen met de clausules op uw polis en de Algemene Voorwaarden de basis voor uw verzekering.

1.2

Wat bedoelen wij met?
Bont
Een voorwerp, zoals kleding en een tas, dat (grotendeels) van bont is gemaakt.
Herstelkosten
De kosten om het verzekerd voorwerp terug te brengen naar de oorspronkelijke staat.
Sieraden
Siervoorwerpen en horloges, met uitzondering van smartwatches en mobile devices, die zijn gemaakt om op of aan het lichaam te
dragen. Deze bestaan gedeeltelijk of helemaal uit (edel)metaal, gesteenten, mineraal, ivoor, (bloed)koraal, parels en dergelijke.
Medische instrumenten
•
Optische instrumenten
Apparaten die werken door of afhankelijk zijn van licht of lichtstralen, zoals telescopen en microscopen. Audiovisuele- en computer
apparatuur zijn geen optische instrumenten.
•
Medische instrumenten en hulpmiddelen
Instrumenten benodigd voor medische handelingen en hulpmiddelen ter vervanging of ondersteuning van (uitgevallen)
lichaamsfuncties. Instrumenten voor zelfzorg, zoals scharen, pincetten, verband en medicijnen zijn geen medische hulpmiddelen.
Brillen en contactlenzen worden niet gezien als medisch instrument.
Stel of verzameling
Bij elkaar horende voorwerpen die in 1 bedrag zijn verzekerd en waarvan de waarde van de onderdelen niet afzonderlijk is vast gesteld.
Taxatiewaarde
De waarde die een registertaxateur voor uw kostbaarheden heeft bepaald en is vastgelegd in een taxatierapport.
Verzekerde(n)
U en degene(n) met wie u in duurzaam gezinsverband samenwoont.
Verzekerd bedrag
Het op uw polis genoemd bedrag, gebaseerd op:
•
het bedrag genoemd in het taxatierapport dat is opgemaakt door een registertaxateur;
•
het bedrag dat op de aankoopnota staat.
Verzekerd voorwerp
Het kostbare voorwerp dat op uw polis staat en waarvan u eigenaar of belanghebbende bent.
Waardevermindering
Vermindering van de waarde van een beschadigd voorwerp, als deze niet meer volledig te herstellen is.
Woning
Het op de polis genoemde en door u bewoonde (gedeelte van een) gebouw, met inbegrip van de daarbij behorende afsluitbare
bijgebouwen, zoals garages, schuurtjes.

3

II
2.1

Waar bent u verzekerd?
a.

b.

2.2

Verzekering

Schilderijen, antiek- en kunstvoorwerpen zijn alleen verzekerd in het bewoonde gedeelte van de woning die op uw polis staat.
Vervoer van en naar een reparateur, inclusief verblijf bij hem en verhuizing is ook verzekerd. Tijdens het vervoer is diefstal alleen
verzekerd na sporen van braak aan het vervoermiddel.
Sieraden, horloges, bont, medisch- en muziekinstrumenten en andere kostbaarheden zijn in de hele wereld verzekerd.

Waarvoor bent u verzekerd?
Op uw polis staan per categorie alle verzekerde voorwerpen genoemd.
U bent verzekerd voor materiële schade aan of verlies, waaronder diefstal of vermissing, van een verzekerd voorwerp door een
plotseling en onverwacht van buiten komende gebeurtenis, tenzij in de voorwaarden of clausules anders is bepaald. Schade door brand
of ontploffing door een eigen gebrek van het verzekerd voorwerp is ook verzekerd.

2.3

Wat is bij sieraden beperkt verzekerd?
Bij het niet nakomen van onderstaande bepalingen verliest u het recht op een schadevergoeding, behalve als u bewijst dat de schade
hierdoor niet is ontstaan.

2.4

a.

Controle sieraden vanaf € 4.500 per verzekerd voorwerp.
Hebt u sieraden met een waarde hoger dan € 4.500 verzekerd? Dan verwachten wij van u dat u deze sieraden om de 3 jaar laat
controleren en zo nodig laat herstellen door een juwelier of andere deskundige. In geval van verlies, moet u hiervan een schriftelijk
bewijs overleggen.

b.

Kluis voor sieraden met een totale waarde meer dan € 25.000.
Bedraagt de totale waarde van de verzekerde sieraden meer dan € 25.000? Dan bent u binnen de woning alleen tegen diefstal of
vermissing verzekerd als tijdens afwezigheid van de bewoners de sieraden zijn opgeborgen in een in de woning verankerde
afgesloten kluis. De waarde-indicatie van de kluis moet voldoen aan het maximaal toegestane bedrag dat hierin is opgeborgen. De
kluis moet daarnaast gecertificeerd zijn conform de Euro-norm
EN 1143-1. Dit geldt niet voor sieraden die op het moment van de diefstal worden gedragen.

Wat is het verzekerd bedrag?
Het verzekerd bedrag van ieder voorwerp is gebaseerd op een taxatierapport dat is opgemaakt door een registertaxateur of een
gespecificeerde aankoopnota. U moet bij begin van de verzekering een schriftelijk bewijs (geldig taxatierapport of originele nota) aan
ons overhandigen.

2.5

Wat is niet verzekerd?
In de Algemene Voorwaarden vindt u welke standaarduitsluitingen er gelden. Daarnaast bent u ook niet verzekerd voor schade:
a. ontstaan doordat u niet voorzichtig met uw verzekerde voorwerpen omgaat. Hiervan is sprake bij ernstige nalatigheid of
zorgeloosheid en bij diefstal uit of vanaf een voer- of vaartuig. Tenzij u aannemelijk maakt dat de schade niet is ontstaan
of verergerd door de onvoorzichtigheid;
b. ontstaan door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie;
c. ontstaan door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting, corrosie , vlekken, krassen en
andere oppervlakkige beschadigingen die geen invloed hebben op het gebruik van het voorwerp. Ook vergoeden wij geen kosten
van normaal onderhoud;
d. die onder de fabrieks- of leveranciersgarantie valt;
e. ontstaan door regen, hagel, sneeuw of smeltwater, binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken;
f.
ontstaan door een slechte eigenschap van het verzekerd voorwerp zelf (eigen gebrek). Deze uitsluiting geldt niet bij schade door
brand of ontploffing;
g. bestaande uit schrammen, krassen of deuken die ontstaan zijn tijdens het transport en geen invloed hebben op het gebruik van het
voorwerp;
h. ontstaan in de periode dat het verzekerd voorwerp is verhuurd, in onderpand, bruikleen of bewaring gegeven;
i.
ontstaan aan het verzekerd voorwerp tijdens niet-particulier gebruik gebruik. Onder particulier gebruik wordt ook incidenteel
beroepsmatig gebruik verstaan;
j.
door dieren die in uw woning verblijven, of door ongedierte (zoals insecten, knaagdieren, muizen en ratten), schimmels, bacteriën,
virussen, zwam- of plantvorming.
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2.6

Welke veranderingen moet u altijd doorgeven?
De omschrijving van het verzekerd voorwerp dat op uw polis staat is door u opgegeven.
Wij zijn bekend met de ligging, bouwaard, constructie, inrichting, verwarming, verlichting en gebruik van uw woning, zoals di e waren bij
het afsluiten van uw verzekering. Ook zijn we bekend met de daarnaast gelegen gebouwen en stukken grond bij uw woning, zoals die
waren bij het afsluiten van uw polis.
U bent vrij om uw woning te verbouwen, iets aan te bouwen, over te gaan tot vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en
andere wijzigingen, alleen als deze binnen de grenzen van de polis omschrijving blijven. De wijzigingen kunnen invloed hebben op de
verzekering, dekking en/of de premie. Daarom moet u deze wijzigingen aan ons doorgeven.
Wij gaan er vanuit dat u de eigenaar van het verzekerde voorwerp bent.
Wordt iemand anders de eigenaar van een verzekerd voorwerp? Geef dit direct aan ons door.
Wanneer het eigendom van het verzekerde voorwerp overgaat anders dan door overlijden, eindigt voor dit voorwerp de verzekerin g
vanaf het moment van de eigendomsoverdracht.
De volgende wijzigingen moet u binnen 14 dagen aan ons melden nadat deze zich voordoen:
a. (Een deel van) Uw verzekerde voorwerpen verhuist.
Verzekeren wij uw verzekerde voorwerpen ook op het nieuwe adres? Dan is zijn uw verzekerde voorwerpen maximaal 1 maand
verzekerd op zowel uw oude adres als uw nieuwe adres. Wij rekenen vanaf de dag dat de verhuizing begint.
b. Personen (bijvoorbeeld krakers) gebruiken zonder uw toestemming uw woning of een gedeelte daarvan.
De volgende wijzigingen moet u binnen 2 maanden aan ons melden nadat deze zich voordoen:
a. U verwacht dat uw woning, of een zelfstandig deel ervan, meer dan 2 maanden onbewoond is.
b. U gaat uw woning anders gebruiken, (ingrijpend) verbouwen of vergroten. U gaat bijvoorbeeld een praktijkruimte
c. Eén of meer gegevens die op uw polis staan, veranderen.

inrichten.

Wat gebeurt er als u wijzigingen aan ons doorgeeft?
Wij beoordelen de wijzigingen. Hierdoor kan de premie hoger of lager worden en kunnen wij de voorwaarden van de verzekering
wijzigen of de verzekering beëindigen. U bent in de nieuwe situatie pas verzekerd als wij schriftelijk hebben bevestigd dat wij de
verzekering willen voortzetten. En onder welke voorwaarden.
Wat gebeurt er als u veranderingen niet of niet op tijd aan ons doorgeeft?
Geeft u de wijzigingen niet of niet binnen de termijn aan ons door? Dan vervalt na deze termijn uw recht op schadevergoeding. In deze
gevallen hebt u wél recht op schadevergoeding:
a. Wij zouden uw verzekering tegen dezelfde voorwaarden voortzetten, als u de wijziging op tijd had doorgegeven.
b. Wij zouden uw verzekering voortzetten tegen een hogere premie. In dat geval vergoeden wij uw schade in dezelfde verhouding als
de premie die u hebt betaald staat tegenover de hogere premie die u moest betalen, als u de wijziging op tijd had doorgegeven.

2.7

Wat gebeurt er bij overlijden?
Na uw overlijden moet dit zo spoedig mogelijk aan ons worden gemeld. De verzekering blijft doorlopen. Wij kunnen de verzekering
binnen 9 maanden nadat het overlijden bij ons bekend wordt, beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Uw erfgenamen
kunnen de verzekering zonder opzegtermijn opzeggen.
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III
3.1

Schade

Hoe stellen wij bij schade de waarde vast?
Op uw polis staan de voorwerpen die zijn verzekerd. Hieronder leest u hoe wij de waarde vaststellen bij schade bij:

b.

a. Taxatiewaarde
Is het verzekerd voorwerp door een registertaxateur getaxeerd? Dan geldt deze taxatiewaarde als basis voor de
schadeberekening. Als er sprake is van fraude verliest de taxatie haar geldigheid. Deze taxatie is 3 jaar geldig na de datum van
het rapport. Als u na deze periode geen nieuw taxatierapport hebt laten maken, dan blijft de taxatie gedurende maximaal 6
maanden geldig als een taxatie door partijen.
Waarde op de aankoopnota
Is de verzekerde waarde vastgesteld op basis van een aankoopnota of een niet meer geldig taxatierapport? Dan geldt deze
waarde als basis voor de schadeberekening. Wij mogen bewijzen dat die waarde op het moment van de schade te hoog is.

De waarde voor de schadeberekening is nooit hoger dan het verzekerd bedrag.

3.2

Wat vergoeden wij?
a.

c.

d.

Voor een beschadigd voorwerp dat naar ons oordeel kan worden hersteld vergoeden wij de herstelkosten, eventueel
vermeerderd met de door de gebeurtenis veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering. Een
eventuele reparatie moet vooraf door ons goedgekeurd worden.
b. Als herstel niet mogelijk is of als het voorwerp verloren is gegaan, dan vergoeden wij de vastgestelde waarde onder
aftrek van de eventuele restwaarde.
Bij het verloren gaan van 1 van de voorwerpen uit een stel of verzameling vergoeden wij niet alleen de waarde van dat verloren
voorwerp, maar ook de waardevermindering die het overblijvende deel ondergaat door het niet meer volledig zijn van het stel of de
verzameling.
Wij kunnen er voor kiezen om de schade in natura te vergoeden.

In geen geval vergoeden wij meer dan het verzekerd bedrag.

3.3

Welke extra kosten vergoeden wij?
Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij boven het verzekerd bedrag:
a. expertisekosten die volgens de Algemene Voorwaarden verzekerd zijn;
b. bereddingskosten.
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