Algemene Voorwaarden Particulieren Kies en Klaar (FNAV1101KK)
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de
Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het
polisblad voor de betreffende verzekering niet anders is bepaald. Zij
vormen met het polisblad de inhoud van de overeenkomst.
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Algemeen

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. U bent verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan ons alle
feiten mee te delen die u kent of behoort te kennen, naar u weet
of behoort te weten, de beslissing van ons of, en zo ja, op welke
voorwaarden, u de verzekering wil sluiten, afhangt of kan
afhangen.
2. Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door
verzekeringnemer tot het aangaan van de verzekering verstrekte
inlichtingen en verklaringen - in welke vorm dan ook - en worden
geacht daarmee één geheel te vormen.
3. Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid
als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door
verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan
jegens de verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak
wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was
dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde
was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden
zou ontstaan.
4. Als bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden afwijken van de
bepalingen in de Algemene Voorwaarden, dan gaan de bepalingen
in de Bijzondere Voorwaarden voor.

Artikel 2. Algemene begripsomschrijvingen
1. Betaaltermijn
De door u met ons overeengekomen periode waarover telkens de
verschuldigde premie, assurantiebelasting en poliskosten worden
betaald.
2. Contractsduur
De periode, waarvoor partijen de overeenkomst zijn aangegaan.
3. Dekking en verzekering
Een verzekering kan betrekking hebben op één of meer
dekkingen. Indien de verzekering uit meerdere dekkingen is
samengesteld, zal de verzekering als één overeenkomst worden
beschouwd, ook wanneer de van kracht zijnde dekkingen niet
tegelijkertijd zijn gesloten.
4. Eigen risico
Het bedrag dat voor rekening van u blijft.
5. Gebeurtenis
Elk feit of elke opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak,
waardoor schade ontstaat.
6. Hulpverleningsinstantie
Organisatie van hulp wordt uitgevoerd door SOS International.
7. Uitkering
Vergoeding voor schade, kosten of verliezen en uitkering bij
ongeval.
8. Verzekeraar
De verzekeraar zijn wij:
Fatum General Insurance NV
Office: Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
9. Verzekerde
Degene die in geval van verwezenlijking van het risico recht heeft
op uitkering of door aanvaarding van de aanwijzing recht op
uitkering kan krijgen.
10. Verzekering en overeenkomst
De overeenkomst kan betrekking hebben op één of meer
verzekeringen. Indien het pakket uit meerdere verzekeringen is
samengesteld, zal het pakket als één overeenkomst worden
beschouwd, ook wanneer de van kracht zijnde verzekeringen niet
tegelijkertijd zijn gesloten.
11. Verzekeringnemer
De verzekeringnemer bent u, met wie deze verzekeringsovereenkomst is aangegaan.

Artikel 3. Aanvang en duur van een
verzekering
1. De gegevens worden aan ons voorgelegd. Zodra wij de
verzekering accepteren, aanvaarden wij het aanbod en is de
overeenkomst tot stand gekomen, bekrachtigd door de afgifte van
een polis.
2. Een verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum die op het
polisblad is aangegeven.

3. Een verzekering is afgesloten voor onbepaalde duur tenzij op het
polisblad anders wordt vermeld.
4. De dekking van een verzekering begint op het tijdstip waarop de
verzekering tot stand komt, dan wel waarop een voorlopige
dekking is afgegeven.

Artikel 4. Einde van een verzekering
De verzekeringen eindigen:
1. door schriftelijke opzegging van de overeenkomst of de
desbetreffende verzekering door u. Opzegging kan dagelijks
plaatsvinden, met een opzegtermijn van één maand.
2. door schriftelijke opzegging van de overeenkomst of de
desbetreffende verzekering door ons:
a. indien de verzekerde naar aanleiding van een gemelde
gebeurtenis heeft gehandeld met het opzet ons te misleiden.
De overeenkomst of de desbetreffende verzekering eindigt op
de in de opzeggingsbrief genoemde datum;
b. indien u de verschuldigde premie niet tijdig betaalt en u, na
het verstrijken van de premievervaldag door ons vruchteloos
tot betaling van de premie is aangemaand. De overeenkomst
of de desbetreffende verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemd datum, maar niet eerder dan twee
maanden na de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief;
c. binnen twee maanden na de ontdekking dat u de
mededelingsplicht bij het aangaan van de overeenkomst of de
desbetreffende verzekering niet bent nagekomen en u daarbij
heeft gehandeld met het opzet ons te misleiden dan wel wij de
overeenkomst of de desbetreffende verzekering bij kennis van
de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De
overeenkomst of de desbetreffende verzekering eindigt op de
in de opzeggingsbrief genoemde datum.
d. Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de verzekering
dertig dagen na die overgang, tenzij wij met de nieuwe
belanghebbende overeenkomen de verzekering voort te zetten
of zoveel eerder als de nieuwe belanghebbende elders een
verzekering sluit.
3. De verzekeringen eindigen van rechtswege:
a. zodra u ophoudt woonplaats in Nederland te hebben. De
verzekering eindigt per contractsvervaldatum;
b. zodra verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het verzekerde object en de feitelijke macht verliest
c.q. verliezen.

Uitsluitingen en beperkingen

Artikel 5. Algemene uitsluitingen
1. Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Schade is ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin,
hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar
het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van een
aardbeving of een vulkanische uitbarsting zich hebben
geopenbaard, tenzij de verzekeringsnemer bewijst dat de
schade niet aan één der genoemde verschijnselen kan
worden toegeschreven.

2. Atoomreactie
a. De schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
deze zijn ontstaan.
b. De uitsluiting onder artikel 5.2.a geldt niet met betrekking tot
schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten
een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijs-kundige, of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden,
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen. Onder ’kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet aansprakelijkheid
kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een
kerninstallatie aan boord van een schip. Voorzover krachtens
enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, vindt artikel 5.2.b geen toepassing.
3. Molest
De schade is veroorzaakt door of ontstaat uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van
deze vormen van molest vormen een onderdeel van de tekst, die
door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is
gedeponeerd.
4. Beredding
De verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten
maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade
als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van de
verzekeraar heeft benadeeld.
5. Fraude
Verzekerde of belanghebbende een onware opgave doet en/of een
verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het
recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen
waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde
voorstelling van zaken is gegeven.
6. Polisverplichtingen
Verzekerde of belanghebbende een of meer polisverplichtingen
niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar
heeft benadeeld.
7. Opzet
De schade ontstaan of mogelijk geworden is door opzet, grove
schuld, al dan niet bewuste roekeloosheid of met de wil van
verzekerde of belanghebbende.

Artikel 6. Beperking terrorismerisico
In afwijking van en in aanvulling op de voorwaarden is het
“Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismedekking NV (NHT)” van
toepassing.
De tekst hiervan is als bijlage aan de polis toegevoegd en kan tevens
nagelezen worden op www.terrorismeverzekerd.nl.

Schade

Artikel 7. Verplichtingen na schade
1. Schademeldingsplicht
Zodra u of de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van
een gebeurtenis die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden, is
hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is naar waarheid aan ons te melden.
2. Schade-informatieplicht
U en de verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn naar
waarheid ons alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die
voor ons van belang zijn om zijn uitkering plicht te beoordelen.
3. Medewerkingsplicht
U en de verzekerde zijn verplicht hun volle medewerking te
verlenen en alles na te laten wat de belangen van ons zou
kunnen benadelen. Zij zijn verplicht zich te onthouden van
het erkennen van aansprakelijkheid.
4. Beredding
Zodra u of de verzekerde van de verwezenlijking van het
risico of het ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te
zijn, is elk hunner, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is,
verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die
tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden.
5. Overige verplichtingen
In geval van diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige
beroving, afpersing, aanrijding en aanvaring bent u of de
verzekerde verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.
6. Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
a. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien u of de verzekerde een of meer van in dit artikel
genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van ons heeft benadeeld. Van een benadeling is
geen sprake bij een terechte erkenning van aansprakelijkheid
of bij een erkenning van louter feiten.
b. Zijn wij niet geschaad in een redelijk belang, dan mag hij
niettemin de schade die hij door het niet-nakomen van de in
dit artikel genoemde verplichtingen lijdt of de extra kosten die
hij daardoor moet maken, op de uitkering in mindering
brengen.
c. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien u of de
verzekerde een of meer van de in dit artikel genoemde
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet ons te
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet
rechtvaardigt.

Artikel 8. Schaderegeling
1. Algemeen
Uitsluitend wij zijn gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van
benadeelden te erkennen, af te wijzen, door betaling af te doen,
hiertegen verweer te voeren, terzake voorschotten te geven,
schikkingen of dadingen aan te gaan en dergelijke. De terzake
door wij genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerde.

2. Vaststelling van de schade
Met uitzondering van de dekking ‘ongevallen’ worden door een
gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten vastgesteld in
onderling overleg tussen u en ons dan wel door een door ons
benoemde expert, tenzij wordt overeengekomen dat de
vaststelling van de schade door twee experts geschiedt, in welk
geval zowel u als wij, ieder een expert benoemen. In dit laatste
geval benoemen de twee experts samen voor aanvang van hun
werkzaamheden een derde expert, die bij gebrek aan
overeenstemming binnen de grenzen van de door hen berekende
schadebedragen de bindende vaststelling zal verrichten.
3. Personenschade
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade
zullen worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van
het bepaalde in artikel 7:954 BW

Premie

Artikel 9. Premiebetaling
1. Premiebetaling in het algemeen
U dient de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting bij
vooruitbetaling te voldoen.
a. Automatische premiebetaling
Indien automatische premiebetaling is overeengekomen, worden
de premie, kosten en assurantiebelasting telkens omstreeks de
premievervaldag automatisch van de op de machtiging vermelde
rekening afgeschreven. Indien door enige oorzaak, zoals
bijvoorbeeld opheffing van de rekening, onvoldoende saldo, te
hoog debetsaldo of anderszins, betaling van de verschuldigde
premie, kosten en assurantiebelasting niet plaatsvindt en u het
verschuldigde bedrag ook niet op andere wijze voldoet uiterlijk op
de veertiende dag nadat het verschuldigd is, wordt de dekking
geschorst.
De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat wij u na de
vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.
De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de periode
waarover de premie verschuldigd was.
b. Niet-automatische premiebetaling
U dient de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen
uiterlijk op de veertiende dag nadat zij verschuldigd zijn. Indien u
het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, wordt de dekking
geschorst. De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat wij u,
na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is
uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de
periode waarover de premie verschuldigd was.
2. Premiebetalingsplicht
U blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te
betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die,
waarop de betaling door ons is ontvangen. Indien met ons
premiebetaling in termijnen is overeengekomen, gaat de dekking
pas in op de dag volgend op die, waarop alle onbetaald gebleven
premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten en
assurantiebelasting, door ons zijn ontvangen.
3. Terugbetaling van premie
Behalve bij opzegging wegens opzet ons te misleiden, wordt bij
tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid
verminderd.

4.

Premievrijstelling
a. Premievrijstelling bij overlijden of blijvende invaliditeit
van uzelf
In geval van een uitkering krachtens de ongevallenverzekering
of –dekking wegens overlijden van u of wegens volledige
blijvende invaliditeit van u, geldt dat de drie of meer
verzekeringen die ten tijde van het ongeval deel uitmaken van
het Woonpakket tijdelijk premievrij worden gesteld. De
premievrijstelling wordt verleend zodra wij het uitkeringsrecht
heeft erkend en gaat, eventueel met terugwerkende kracht, in
per eerstvolgende premievervaldatum volgend op de datum
van het ongeval. De premievrijstelling blijft van kracht
gedurende de vijf daarop volgende jaren.
b. Wijzigingen tijdens premievrijstelling
De premievrijstelling heeft uitsluitend betrekking op het risico
dat ten tijde van het onder artikel 9.4.a bedoelde ongeval was
verzekerd. In geval van een wijziging, gedurende de periode
van premievrijstelling, van een betrokken verzekering die leidt
tot een hogere premie, wordt het verschil tussen de
vrijgestelde premie en de totale premie na wijziging in
rekening gebracht. Onder wijziging wordt in dit verband niet
verstaan de wijziging van verzekerd bedrag en premie ten
gevolge van een indexregeling of ten gevolge van een door
ons doorgevoerde tariefwijziging.
Indien tijdens de periode van premievrijstelling het aantal op
verzekeringen uit het in artikel 9.4 vermelde overzicht minder
dan drie gaat bedragen, vervalt de premievrijstelling per de
datum van beëindiging van de derde verzekering.

Artikel 10. Wijziging van premie en/of
voorwaarden
1. Wij hebben het recht de premie en/of voorwaarden van
verzekeringen, zoals in dit pakket begrepen, en bloc te wijzigen.
Behoort een verzekering tot dit pakket, dan zijn wij gerechtigd de
premie en/of de voorwaarden van deze verzekering
overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door
haar te bepalen datum. U wordt van de wijziging schriftelijk in
kennis gesteld. Indien u niet akkoord gaat met de aangekondigde
wijziging, kan de verzekering opgezegd worden.
2. Deze mogelijkheid van opzegging door u, geldt niet indien:
a. de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding
van de verzekering voor u inhoudt;
c. de wijziging voortvloeit uit contractuele bepalingen, zoals de
indexering vermeld in artikel 15.

Overige bepalingen

Artikel 11. Adres
Kennisgevingen door ons aan u geschieden rechtsgeldig aan diens
laatst bij ons bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon,
door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. U dient elke
verandering van adres zo spoedig mogelijk op te geven.

Artikel 12. Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering/financiële dienst en
bij een schademelding worden persoonsgegevens gevraagd. Deze
worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren
van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten
behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de
financiële sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen
aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode is te raadplegen
via de website van het Verbond van Verzekeraars.
Zie: www.verzekeraars.nl.
De Gedragscode kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon
070-333 8500).
In verband met een verantwoord acceptatie- en schade-uitkeringbeleid
kunnen wij de gegevens van de aanvrager/kandidaat
verzekeringnemer raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader
kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens
uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan. Het privacy- reglement van de Stichting CIS is van
toepassing.
Zie: www.stichtingcis.nl.

Artikel 13. Nederlands recht, klachten en
geschillen
1. Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten en geschillen
a. Interne klachtenprocedure
Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en
uitvoering van deze verzekering kunnen worden gericht aan:
Fatum General Insurance NV
Office: Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
b. Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure
het oordeel van de directie van ons voor een belanghebbende
niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in
de zin van de reglementen van het KiFiD, kan belanghebbende
zich binnen 3 maanden na de datum waarop de directie van
ons dit standpunt heeft ingenomen, wenden tot:
Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (“KiFiD”)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 0900 - FKLACHT (0900 - 3552248)
www.kifid.nl
Voor meer informatie over de klachten- en
geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten wordt
verwezen naar (de website van) het KiFiD.

3. Bevoegde rechter
Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de hiervoor
genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden of wanneer de
klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan voor belanghebbende
niet bevredigend is, kan belanghebbende het geschil inhoudelijk
voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest
van een bindend advies.
4. Ongevallenverzekering en -dekking
Voor de Ongevallenverzekering en -dekkingen geldt tevens dat
indien een geschil optreedt met betrekking tot de vaststelling van
de mate van blijvende invaliditeit, wordt dit geschil op verzoek van
de belanghebbenden aan een scheidsman of bindend adviseur
voorgelegd, die in onderling overleg wordt benoemd. Deze zal
naar redelijkheid en billijkheid uitspraak doen omtrent het geschil
en omtrent de vraag wie van de partijen de aan zijn uitspraak
verbonden kosten dient te dragen.

Artikel 14. Nadere begripsomschrijvingen
1. Brand
Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en
met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat
is zich uit eigen kracht voort te planten. Dus is onder andere geen
brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparatuur en motoren;
- oververhitten, doorbranden en doorbreken van ovens.
2. Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de
Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg
van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al
dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren
kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen
dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,
waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in
enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
3. Luchtvaartuigen
Schade als gevolg van het getroffen worden door of het ontploffen
van hetzij een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of
ruimtevaartuig;
- hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit
geworpen of hieruit gevallen voorwerp;
- hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig
hierboven genoemd voorwerp.
4. Molest
Schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
(De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van
deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die
door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd).

5. Noodvoorziening
De redelijkerwijs noodzakelijke voorziening bij of na een gedekte
gebeurtenis aangebracht, ten behoeve van de verzekerde zaken in
afwachting van definitief herstel van de door die gebeurtenis
ontstane schade aan de verzekerde zaken.
6. Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen,
zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing
ontstaan binnen een, al dan niet gesloten vat, dan is aan het
vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan,
indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of
dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de
ontploffing aanwezig waren, dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld
werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het
uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps
aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de
ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps
verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn
geweest van gassen of dampen, welke door een scheikundige
reactie van vaste, vloeibare gas of dampvormige stoffen, of een
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het
geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken
door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde
voorwerpen, welke als een gevolg van die vernieling moet worden
aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling
van andere zaken door ontploffing is mede gedekt de schade aan
de verzekerde voorwerpen, welke als gevolg van de naburigheid
van die vernieling moet worden aangemerkt.
7. Overstroming
Onder overstroming is te verstaan het bezwijken of overlopen van
dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak, dan wel gevolg is van een door deze
verzekering gedekt evenement. Deze uitsluiting geldt niet voor
brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.
8. Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme
en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of -indien dit gevaar
zich heeft verwezenlijkt- de gevolgen daarvan te beperken.
9. Storm
Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde.
10. Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het
kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het
financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van
een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar
samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is
dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.

Artikel 15 Indexering
1. Jaarlijks worden per de premievervaldatum door ons de premie
verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatste door het
Centraal Bureau voor de Statistiek berekende prijsindexcijfer.

