N.V. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ SECURITAS VAN 1898
Verzekeringsvoorwaarden PZ0609
Grondslag van de verzekering
art. 1.
Als basis voor deze polis geldt de informatie die, al dan niet met een ondertekend aanvraagformulier, door of namens de
verzekeringnemer is verstrekt. Deze informatie maakt deel uit van deze overeenkomst.
Omvang van de verzekering
art. 2.
Het in de polis omschreven glas is verzekerd tegen de kosten van vervanging na breuk door onverschillig welke oorzaak behoudens
de in art. 3 genoemde bijzondere bepalingen en de in art. 4 en 5 vermelde uitsluitingen.
Noodvoorziening
Ingeval van breuk van glas, dat krachtens deze verzekeringsvoorwaarden vervangen dient te worden, zijn ook verzekerd de kosten
voor een noodvoorziening. Ten aanzien van isolerende beglazing is noodvoorziening in glas medeverzekerd, indien beide bladen een
breuk vertonen. De maximum uitkering voor een noodvoorziening bedraagt € 125,- per schadegeval.
Bijzondere bepalingen
art. 3.
Tenzij uitdrukkelijk in de omschrijving vermeld, is het hieronder genoemde glas van de verzekering uitgesloten:
a. meerwandig isolerende beglazing (b.v. thermopane, polyglass enz.) en voorzetramen
b. glas dikker dan 8 mm en ruiten met een oppervlakte groter dan 6 m2
c. gebogen, gebrandschilderd, spiegeldraad, geëtst, gezandstraald, gebeiteld en beplakt glas, speciaal bewerkt of vervaardigd glas,
slagvast- en kogelvrij glas, hardglas, glas in lood en andere soorten bijzonder glas, gekitte ruiten, gekleurde glassoorten dienende
tot gevelversiering, alsmede op de ruiten aangebrachte beschilderingen
d. draadglas, bruteglas e.d. in overkappingen en glas anders dan horizontaal geplaatst. Indien medeverzekerd zal de Maatschappij
eerst tot herstel overgaan wanneer de breuk lekkage tot gevolg heeft
e. glas in afscheidingen, windschermen, portieken, trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimten
f. breuk aan meerwandig isolerende beglazing nadat vermindering van doorzicht is opgetreden.
Uitsluitingen
art. 4.
Geen schadevergoeding vindt plaats indien de breuk is veroorzaakt door of ontstaan uit:
a. brand, ontploffing, blikseminslag en/of vuurwerk
b. inbraak of poging daartoe, tenzij dit risico niet geheel of gedeeltelijk door een andere verzekering is gedekt
c. opzet van verzekerde, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld. Hiermede wordt gelijkgesteld
degene die in opdracht of met goedvinden van verzekerde de schade heeft veroorzaakt
d. verbouwing, reparatie of aanbouw alsmede verwaarlozing van de kozijnen
e. verplaatsing, verandering, beschildering, bewerking of versiering van het verzekerde glas
f. eigen gebrek volgens art. 7.17.2.8. Ten aanzien van glas in lood betekent dit dat schade, hetzij aan het glas hetzij aan het lood of
aan beide, welke een gevolg is van of verergerd is door slijtage of ander gebrek van het lood, niet wordt vergoed
g. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terroristische aanslagen. De Maatschappij
dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit één van de in dit lid genoemde oorzaken. De
genoemde vormen van molest zijn nader gedefinieerd in de molestclausule zoals gedeponeerd door de Vereniging van
Brandassuradeuren d.d. 2 juni 1976 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht
h. aardbeving en/of overstroming of atoomkernreactie.
art. 5.

Niet verzekerd zijn de ruiten die bij aanvang van de verzekering stuk zijn, alsmede de kosten verbonden aan reparatie, wijziging of
de- en montage van raamstijlen en/of andere bouwkundige voorzieningen.

Verplichtingen van de verzekerde ingeval van schade
art. 6.
Ingeval van schade is de verzekerde verplicht:
a. de Maatschappij hiervan binnen 3 x 24 uur in kennis te stellen vóór herstel van de schade, onder vermelding van alle van belang
zijnde gegevens
b. alles te doen om de schade te beperken
c. ingeval van aansprakelijke derden alle gegevens te verzamelen en deze aan de Maatschappij ter hand te stellen.
Schadevergoeding
art. 7.
Ingeval van breuk zal de Maatschappij het gebroken glas zo spoedig mogelijk laten vervangen door ander glas van tenminste dezelfde
kwaliteit.
Indien het verzekerde glas niet meer leverbaar is staat het de Maatschappij vrij:
a. de ruit te vervangen door ander glas
b. de kostprijs van het glas, vermeerderd met de plaatsingskosten, in geld te vergoeden.
Verval van rechten
art. 8.
Elk recht op schadevergoeding vervalt:
a. na verloop van 1 jaar nadat de schade heeft plaatsgevonden
b. indien verzekerde de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen tenzij verzekerde bewijst dat de
Maatschappij hierdoor niet is geschaad
c. indien herstel is uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de Maatschappij en de Maatschappij hierdoor in haar belangen is
geschaad.
Premiebetaling
art. 9.
Verzekerde is verplicht premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen.
Indien verzekerde de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te
betalen, wordt, zonder dat ingebrekestelling door de maatschappij is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van alle
schadegebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
Indien verzekerde de vervolgpremie weigert te betalen wordt geen dekking verleend ten aanzien van schadegebeurtenissen die nadien
hebben plaatsgevonden.
Indien verzekerde de vervolgpremie niet tijdig betaalt wordt geen dekking verleend ten aanzien van schadegebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de maatschappij de verzekerde na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en
betaling is uitgebleven.
De dekking gaat weer in op de dag volgend op die waarop de volledige betaling door de maatschappij of tussenpersoon is ontvangen,
zij het dat in de tussenliggende periode gevallen schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.
Incassokosten wegens niet betalen komen voor rekening van verzekerde.

Indexering
art. 10.
Jaarlijks wordt de premie per de premievervaldag verhoogd met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers voor de
bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aanpassing van de premie als gevolg van de indexering is geen reden tot
opzegging van de polis.

Tussentijdse aanpassing van premie en voorwaarden
art. 11.
De Maatschappij heeft het recht indien zij haar tarieven of voorwaarden voor soortgelijke verzekeringen wijzigt, aanpassing van deze
verzekering aan het nieuwe tarief of de nieuwe voorwaarden per premievervaldag voor te stellen.
De verzekering wordt per de premievervaldatum aangepast tenzij verzekerde binnen één maand, te rekenen vanaf de datum waarop
hem de wijziging is medegedeeld, de maatschappij schriftelijk op de hoogte stelt niet akkoord te gaan met het voorstel.
Indien verzekerde niet binnen de gestelde termijn gebruik maakt van het recht om de verzekering op te zeggen, dan wordt verzekerde
geacht akkoord te gaan met het voorstel.
Wijziging van het risico
art. 12.
Verzekerde is verplicht de Maatschappij onmiddellijk te berichten indien (van) het pand waarin het verzekerde glas zich bevindt:
a. de bestemming wordt gewijzigd
b. door verbouwing wijziging is gekomen in het verzekerde glas
c. de directe omgeving zich wijzigt, waardoor het gevaar voor breuk groter wordt
d. het pand waarin het verzekerde glas zich bevindt is ontruimd c.q. niet meer bewoond is.
De Maatschappij heeft in voornoemde gevallen het recht de verzekering te beëindigen, dan wel verlenging voor te stellen tegen een
gewijzigde premie en/of aanvullende voorwaarden.
Indien verzekerde hiermee niet akkoord gaat, wordt de verzekering geacht te zijn beëindigd op de datum waarop risicowijziging
plaatsvond, één en ander met pro rata premierestitutie met een minimum van € 15,00.
Verhuizing of eigendomsovergang
art. 13.
Indien verzekerde bericht geeft geen eigenaar of huurder meer te zijn van het pand, waarin het verzekerde glas zich bevindt, eindigt
deze verzekering op de datum van verhuizing resp. eigendomsovergang.
Verzekerde heeft de mogelijkheid indien de Maatschappij akkoord gaat:
a. de verzekering over te laten schrijven op het nieuwe pand
b. de verzekering voor de resterende termijn over te dragen aan de nieuwe huurder of eigenaar.
In het genoemde onder a. en b. vindt verrekening van premie plaats met een minimum van € 15,00.
Duur en beëindiging van de overeenkomst
art. 14.
De verzekerde heeft een in de polis genoemde contractsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd. De
verzekerde en de maatschappij hebben beiden het recht de verzekering op de einddatum schriftelijk op te zeggen met een
opzegtermijn van twee maanden.
De maatschappij heeft ingeval van een schadegebeurtenis het recht de verzekering schriftelijk op te zeggen binnen één maand nadat
een schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden, in welke geval de verzekering twee maanden na de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief zal worden beëindigd onder restitutie van premie over de niet verstreken termijn.
De maatschappij heeft daarnaast bij misleiding het recht de verzekering schriftelijk op te zeggen binnen twee maanden na de
ontdekking dat verzekerde de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekerde daarbij heeft
gehandeld met de opzet de maatschappij te misleiden dan wel dat de maatschappij de verzekering niet zou hebben gesloten bij kennis
van de ware stand van zaken, in welk geval de verzekering zal worden beëindigd op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
Kennisgevingen
art. 15.
a. Kennisgevingen van de Maatschappij gericht aan het laatste aan haar bekende adres van de verzekeringnemer hebben bindende
kracht.
b. Kennisgevingen van de Maatschappij voor de verzekerde gericht aan de tussenpersoon zijn eveneens bindend tenzij de verzekerde
schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij deze kennisgevingen persoonlijk wenst te ontvangen.
Raad van Toezicht Verzekeringen
art. 16.
De Maatschappij onderwerpt zich aan de uitspraken van de Raad van Toezicht Verzekeringen.

