Hippisch Recreatie Pakket
Bijzondere voorwaarden
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A RTIKEL 1

5.2
Dood:
de dood als rechtstreeks vast te stellen gevolg van een ongeval.

Definities
1.1
a.
b.
c.

Verzekerde:
degene op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer);
de eigenaar van de verzekerde zaken;
degene die door verzekeringnemer is gemachtigd de verzekerde
zaken te gebruiken.

1.2
Nieuwwaarde:
het bedrag dat nodig is om de verzekerde zaak te vervangen door een naar
soort en kwaliteit gelijkwaardige, nieuwe zaak.
1.3
Dagwaarde:
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering
door veroudering of slijtage.

5.3
Verzekerde paard:
het paard dat op het polisblad is omschreven.
A RTIKEL 6
Omvang van de verzekering
Gedekt is de schade door het sterven of noodzakelijk afmaken op humanitaire gronden dan wel in verband met een verwachte snel intredende dood
als rechtstreeks gevolg van een ongeval, alsmede het risico van diefstal,
verduistering en vermissing.
A RTIKEL 7

A RTIKEL 2

Verplichtingen

Verzekeringsgebied

1.

De verzekering is van kracht in Nederland, België en Luxemburg, alsmede
in Duitsland tot ten hoogste 150 kilometer van de Nederlandse grens.
A RTIKEL 3
Verplichtingen van verzekerde

2.

Terstond, maar in ieder geval binnen veertien dagen:
van adresverandering,
in geval van diefstal, verduistering of vermissing aangifte doen
bij de politie.
A RTIKEL 4

3.

Einde verzekering
De verzekering eindigt automatisch:
1.
wat betreft het ongevallen- en aansprakelijkheidsrisico direct na het
overlijden van het verzekerde paard;
2.
wat betreft het ongevallenrisico aan het einde van het verzekeringsjaar waarin het verzekerde paard twintig jaar oud wordt.

A RTIKEL 8
Uitsluitingen
1.

Bijzondere voorwaarden
voor de rubriek
ONGEVALLEN PAARD

Naast de algemene voorwaarden zijn de bijzondere voorwaarden van deze
rubriek uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat deze
rubriek is verzekerd.

2.

A RTIKEL 5

5.

Definities

3.
4.

Door opzet of met goedvinden van verzekeringnemer. Met opzet
wordt gelijk gesteld het plegen van of deelnemen aan een misdrijf
alsmede het handelen waarbij het leven van het paard bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht.
Door of in verband met een ziekelijke toestand of afwijking, ongeacht of deze afwijking of toestand verzekeraar wel of niet bekend is.
Door castratie.
Tijdens of verband houdende met training voor of deelname aan
wedstrijden, echter met uitzondering van dressuurwedstrijden.
Als gevolg van verwaarlozing van het paard.

A RTIKEL 9

5.1
Ongeval:
een plotseling, onvrijwillig, van buiten komend, rechtstreeks op het paard
inwerkend geweld, dat lichamelijk letsel veroorzaakt dat rechtstreeks de
dood van het paard tot gevolg heeft.
Onder ongeval wordt mede verstaan:
a.
geweld zoals hierboven omschreven, bij gelegenheid van transport;
b.
aanrijding, botsing, draadverwonding en alle geweld zoals hierboven
omschreven, bij uitbreken uit de stal of de weide of bij op hol slaan;
c.
blikseminslag in het open veld en elektrocutie;
d.
vergiftiging;
e.
verdrinking;
f.
kwaadwilligheid van derden;
g.
brand, ontploffing, instorting en blikseminslag in de stalling.
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Verzekeringnemer moet indien verzekeraar een inspectie wenst, het
verzekerde paard tonen en alle inlichtingen daaromtrent die naar het
oordeel van verzekeraar van belang zijn, verstrekken. Bovendien
moet verzekeringnemer het paard laten overkomen naar de door
verzekeraar aan te wijzen plaats, indien verzekeraar een geneeskundig onderzoek wenst. De hiermee verband houdende vervoerskosten komen voor rekening van verzekeringnemer.
Verzekeringnemer moet terstond:
een ongeval melden bij verzekeraar en onmiddellijk een dierenarts raadplegen en alles doen wat tot genezing van het paard
kan strekken,
indien de dierenarts een spoedige afmaking dringend noodzakelijk acht, hiervan telefonisch melding maken bij verzekeraar,
in geval van sterven van het verzekerde paard een verklaring
van de dierenarts aan verzekeraar zenden.
Hij moet verzekeraar alle mogelijkheden bieden, waaronder mede
begrepen wordt een eventuele door verzekeraar gewenste sectie,
om de ongevalstoedracht respectievelijk de ongevalsgevolgen te onderzoeken.

Uitkeringsregeling
1.

2.
3.
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In geval van overlijden, diefstal, verduistering of vermissing van het
verzekerde paard wordt een uitkering verleend maximaal ter grootte
van de handelswaarde van het verzekerde paard maar nooit meer
dan het verzekerde bedrag.
De opbrengst van het verzekerde paard of de restanten daarvan
komt steeds verzekeraar ten goede en het is verzekeraar toegestaan dit bedrag te verrekenen met de onder 1. genoemde uitkering.
Indien verzekeringnemer op grond van een wettelijke bepaling aanspraak kan maken op een geldelijke uitkering van de overheid, dan
zal het bedrag hiervan tezamen met de opbrengst van de restanten,
in mindering worden gebracht op de onder 1. genoemde uitkering.

4.

In geval van diefstal vindt de schadevergoeding niet eerder plaats
dan na twee maanden na de datum van aanmelding van de diefstal,
zulks in verband met de mogelijke terugkomst van het gestolen
paard, en nadat verzekeringnemer zijn eigendomsrechten aan verzekeraar heeft overgedragen.

Bijzondere voorwaarden
voor de rubriek
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Naast de algemene voorwaarden zijn de bijzondere voorwaarden van de rubriek wettelijke aansprakelijkheid uitsluitend van toepassing indien uit het
polisblad blijkt dat deze rubriek is verzekerd.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder schade:
onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel
of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de
dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade,
onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde, met uitzondering van motorrijtuigen, geld en geldswaardig papier.
A RTIKEL 10
Omschrijving van de dekking
Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer als
eigenaar of gebruiker van een paard, tot ten hoogste het op het polisblad
genoemde verzekerde bedrag. Niet tot het verzekerde bedrag is verzekerd
schade aan zaken die verzekeringnemer of gebruiker vervoert, gebruikt of
uit welke hoofde ook onder zich heeft. Deze schade is slechts meeverzekerd tot een bedrag van € 4.540,-.
Volledig uitgesloten blijft echter schade:
a.
aan zaken die verzekeringnemer of gebruiker vervoert, gebruikt of
onder zich heeft uit hoofde van een (neven)bedrijf of (neven)beroep
of uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, of pachtovereenkomst of van eigendomsoverdracht tot zekerheid;
b.
aan zaken die verzekeringnemer of gebruiker onrechtmatig onder
zich heeft;
c.
aan motorrijtuigen, (sta)caravans, zeilplanken, zeil- en motorvaartuigen en luchtvaartuigen die verzekeringnemer of iemand anders namens hem onder zich heeft;
d.
toegebracht buiten het verzekeringsgebied Nederland.
Verzekeraar belast zich met de vaststelling en regeling van de schade en
heeft daarbij het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en
met hen schikkingen te treffen. Verzekeraar zal daarbij de belangen van
verzekeringnemer in het oog houden.
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de
waarde daarvan met inachtneming van andere uitkeringen hoger dan het
verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen
naar keuze van verzekeringnemer naar evenredigheid verminderd.
Bijzondere voorwaarden
voor de rubriek
TRAILER/ RIJTUIG

11.2

De verzekering is van kracht tijdens gebruik inclusief stalling en
voorts tijdens transport en het verblijf op keuringen, ruiterdagen en
concoursen hippiques.

11.3. Van elke schade aan de trailer of het rijtuig met toebehoren blijft een
bedrag van € 136,- voor rekening van verzekeringnemer.
11.4. Wettelijke aansprakelijkheid:
a.
verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid tot ten hoogste
€ 500.000,-, tenzij, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak zou
kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van
enige andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere
datum, dan wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de
vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat, van verzekerde voor schade aan personen en zaken - met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade - die tijdens de duur
van de verzekering is veroorzaakt met of door de trailer of het rijtuig,
terwijl de trailer of het rijtuig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en niet gekoppeld is aan een motorrijtuig, en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het verzekerde bedrag per gebeurtenis.
Door dezelfde oorzaak met elkaar samenhangende gebeurtenissen
worden als één gebeurtenis beschouwd.
Uitgesloten is:
schade waarvoor verzekerde krachtens een overeenkomst aansprakelijk is (contractuele aansprakelijkheid),
schade aan zaken - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade - die verzekerden in eigendom toebehoren of die zij onder zich hebben.
b.
boven het verzekerde bedrag is mede begrepen de betaling van:
b.1
de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de verzekerde aanhangig gemaakte burgerlijk proces, voor zover de leiding
bij de maatschappij berust;
b.2
de kosten van de door de maatschappij verleende rechtsbijstand in
een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces, indien de
maatschappij van haar, in de polis gegeven, bevoegdheid gebruik
maakt. Boeten en afkoopsommen worden niet vergoed.
A RTIKEL 12
Uitsluitingen
Verzekeraar is nimmer verplicht tot vergoeding van schade:
1.
ontstaan tijdens trainingen voor of deelname aan wedstrijden;
2.
ontstaan tijdens verhuur van de trailer of het rijtuig en het tegen
betaling vervoeren van personen of zaken;
3.
veroorzaakt door krassen, schrammen, barsten of deuken, tenzij
deze beschadigingen door dezelfde oorzaak gelijktijdig met een andere, gedekte schade aan de verzekerde voorwerpen zijn ontstaan;
4.
ontstaan ten gevolge van geleidelijk werkende invloeden of slijtage;
5.
ontstaan indien de trailer of het rijtuig zich buiten het verzekeringsgebied Nederland bevindt.

A RTIKEL 13
Schaderegeling

Naast de algemene voorwaarden zijn de bijzondere voorwaarden van de
rubriek trailer/ rijtuig uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt
dat deze rubriek is verzekerd.

Verzekeringnemer is verplicht verzekeraar in de gelegenheid te stellen de
schade op te nemen en te onderzoeken, alvorens met de reparatie een
aanvang wordt genomen. Verzekeringnemer is bevoegd schade tot ten
hoogste € 250,- direct te laten herstellen, mits aan verzekeraar een gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd.

A RTIKEL 11

A RTIKEL 14

Omvang van de dekking en eigen risico

Omvang schadevergoeding

11.1

14.1

a.
b.
c.
d.

Verzekeraar vergoedt de schade door verlies of beschadiging van
de op het polisblad omschreven trailer of het rijtuig met de daaraan
bevestigde toebehoren als gevolg van:
diefstal, verduistering, vermissing en vandalisme;
brand, blikseminslag, ontploffing of instorting;
overstroming, storm en door storm vallende voorwerpen;
enig ander van buiten komend onheil, hoe ook genaamd.
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a.
b.
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Met inachtneming van het hierna bepaalde vergoedt verzekeraar tot
ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag:
bij totaal verlies: het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor en
na een gedekte gebeurtenis;
bij beschadiging, indien herstel mogelijk is en de herstelkosten lager
zijn dan of gelijk zijn aan het verschil tussen de waarde onmiddellijk
voor en na de gebeurtenis: het bedrag van de herstelkosten.

14.2

De waarde van de eventuele restanten komt altijd in mindering van
het schadebedrag, evenals de vergoedingen waarop verzekeringnemer uit andere hoofde, dan wel op grond van andere voorzieningen ook al zijn deze voorzieningen van een latere datum dan deze
verzekeringsovereenkomst, aanspraak kan maken.

18.2

14.3

Indien onder deze rubriek een paardentrailer is verzekerd, kan
verzekerde aanspraak maken op een vervangende trailer welke voor
rekening van verzekeraar beschikbaar wordt gesteld gedurende
maximaal tien dagen indien de verzekerde trailer door een verzekerde gebeurtenis totaal verloren gaat of zodanig beschadigd wordt
dat reparatie daarvan binnen achtenveertig uur niet mogelijk is.
De termijn van tien dagen vangt aan op de dag van totaal verlies
respectievelijk de beschadiging van de verzekerde paardentrailer. In
voorkomend geval dient verzekeringnemer contact op te nemen met
de London Alarm Service.

C LAUSULES
De onderstaande clausule is slechts van toepassing voor zover daarvan op
het polisblad melding is gemaakt.
C LAUSULE 55
In combinatie met onderhavige polis loopt bij verzekeraar een verzekering
voor een voor vervoer van paarden ingerichte vracht- of bestelauto.

Bijzondere voorwaarden
voor de rubriek
HARNACHEMENTEN

Naast de algemene voorwaarden zijn de bijzondere voorwaarden van de
rubriek harnachementen uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad
blijkt dat deze rubriek is verzekerd.
A RTIKEL 15
Omvang van de dekking en eigen risico
15.1
a.
b.
c.
d.

Verzekeraar vergoedt de schade door verlies of beschadiging van
het zadel, hoofdstel, tuig en toebehoren als gevolg van:
brand, blikseminslag, ontploffing of instorting;
diefstal en vandalisme;
overstroming, storm en door storm vallende voorwerpen;
enig ander van buitenkomend onheil, hoe ook genaamd.

15.2

De verzekering is van kracht tijdens gebruik inclusief stalling en
voorts tijdens transport en het verblijf op keuringen, ruiterdagen en
concoursen hippiques.

15.3

Van elke schade blijft € 22,70 voor rekening van verzekeringnemer.

A RTIKEL 16
Uitsluitingen
Verzekeraar is nimmer verplicht tot vergoeding van schade:
1.
ontstaan als gevolg van verduistering of vermissing;
2.
ontstaan door het achterwege laten van passende beveiligingsmaatregelen;
3.
ontstaan tijdens verhuur;
4.
veroorzaakt door krassen, schrammen, barsten of deuken tenzij
deze beschadigingen door dezelfde oorzaak gelijktijdig met een andere, gedekte schade aan de verzekerde voorwerpen zijn ontstaan;
5.
ontstaan tengevolge van geleidelijk werkende invloeden of slijtage.
A RTIKEL 17
Schaderegeling
Verzekeringnemer is verplicht verzekeraar in de gelegenheid te stellen de
schade op te nemen en te onderzoeken, alvorens met de reparatie een
aanvang wordt genomen.
A RTIKEL 18
Omvang schadevergoeding
18.1
a.
b.

Met inachtneming van het eigen risico vergoedt verzekeraar tot ten
hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag:
bij totaal verlies: het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor en
na een gedekte gebeurtenis;
bij beschadiging, indien herstel mogelijk is en de herstelkosten lager
zijn dan of gelijk zijn aan het verschil tussen de waarde onmiddellijk
voor en na de gebeurtenis: het bedrag van de herstelkosten.
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De waarde van de eventuele restanten komt altijd in mindering van
het schadebedrag, evenals de vergoedingen waarop verzekeringnemer uit andere hoofde, dan wel op grond van andere voorzieningen, ook al zijn deze voorzieningen van een latere datum dan deze
verzekeringsovereenkomst, aanspraak kan maken.
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