Zurich Hogar
woonhuisverzekering
Algemene dekkingsvoorwaarden

Welkom bij Zurich!
Zurich heet u van harte welkom. Wij staan altijd voor u klaar, voor alles wat u
van ons nodig heeft.
Zurich probeert u overal en altijd de beste service te bieden, met snelle en
efficiënte oplossingen en duidelijke informatie.
In deze polisvoorwaarden vindt u gedetailleerd uitgelegd wat u precies
verwachten kunt van uw nieuwe woonhuisverzekering Zurich Hogar.
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I. Wettelijk kader
Verzekeringsmaatschappij en toeziende overheid
Zurich Insurance Public Limited Company is een in Ierland geregistreerde
verzekeringsmaatschappij, met ondernemingsnummer 13460, gevestigd te Zurich House,
Ballsbridge Park, Dublin 4, Ierland. De maatschappij is geregistreerd bij de Central Bank of
Ireland en staat onder diens toezicht; overeenkomstig het vestigingsrecht heeft de
maatschappij vergunning om in Spanje te opereren via haar Spaanse bijkantoor Zurich
Insurance plc, Sucursal en España.
Zurich Insurance plc, Sucursal en España, met Spaans fiscaal nummer W0072130H en zetel
te Vía Augusta 200, 08021 Barcelona, is ingeschreven in het register van het Spaanse
directoraat-generaal voor de verzekeringen en pensioenfondsen met codenummer E0189.
In uitvoering van Art. 81.1 van "Ley 6/2004, de 29 de octubre, de ordenación y supervisión de
los seguros privados" [wet betreffende de regeling van en het toezicht op de particuliere
verzekeringen], informeren we dat in geval van opheffing van de verzekeringsmaatschappij
de Spaanse wetgeving betreffende vereffeningen niet van toepassing zal zijn.
Toepasbare wetgeving
• "Ley 50/80 de Contrato de Seguro, de 8 de octubre" [wet betreffende het
verzekeringscontract]
• "Ley 6/2004 de 29 de octubre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados" [wet
betreffende de particuliere verzekeringen]
• "Ley 7/2004, de 29 de octubre, en lo relativo a la regulación del estatuto legal del
Consorcio de Compensación de Seguros" [wet betreffende het
verzekeringscompensatiefonds]
• Elk ander tijdens de looptijd van de polis wettelijk toepasselijk voorschrift.
Klachten en reclamaties
Klachten en reclamaties kunnen worden gericht tot de "Servicio de Defensa del Cliente"
[afdeling klantenbelangen], middels de procedure die is vastgelegd in ons reglement voor de
verdediging van de belangen van de klant, dat kan worden geraadpleegd op onze website
www.zurich.es/defensacliente. Dat reglement voldoet aan de vereisten van de ministeriële
verordening ECO 734/2004 en de latere voorschriften tot wijziging of vervanging daarvan.
De afdeling klantenbelangen zal, in overeenstemming met het genoemde reglement, over
de ingediende klacht of reclamatie een beslissing nemen binnen de daarin vastgestelde
maximum termijn. Na verstrijken van die termijn kan de klager zich desgewenst wenden tot
de klachtenafdeling van de "Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones"
[Directoraat-Generaal voor de verzekeringen en pensioenfondsen].
Clausule van ontbinding van een contract dat werd afgesloten op afstand
In het geval van een contract dat tot stand kwam via telecommunicatie, kan verzekerde, in
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overeenstemming met art. 10 van "Ley 22/2007 de comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores" [wet op de financiële dienstverlening aan
consumenten via telecommunicatiemiddelen], wanneer deze handelt met een doel dat
buiten zijn beroeps- of ondernemersactiviteiten valt en op voorwaarde dat er zich geen
onder de dekking vallend schadegeval heeft voorgedaan, binnen de termijn van veertien
kalenderdagen na de contractdatum, zonder opgave van redenen en zonder enige vorm van
boete, het contract ontbinden. Om van dit recht gebruik te kunnen maken, dient verzekerde
hiervan kennisgeving te doen aan de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij behoudt
zich het recht voor om het proportionele deel van de premie voor de tijd waarin de dekking
geldig was in te houden. Het recht van ontbinding geldt niet voor verplichte WAverzekeringen, noch voor reisverzekeringen of bagageverzekeringen met een duur van
minder dan één maand, noch voor verzekeringen waarvan de werking eindigt vóór het
verstrijken van de termijn van veertien kalenderdagen.
Privacybescherming
Uw persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen in de databestanden van Zurich
Insurance, plc, Sucursal en España, en van de moedermaatschappij Zurich Insurance, plc.,
met als mogelijke doelen: het aanbieden, afsluiten, onderhouden en beheren van
verzekeringscontracten, alsmede het verrichten van statistische studies of technische
analyses, het beheer van een eventuele coassurantiepolis en de bestrijding van fraude, en,
in het geval van de moedermaatschappij, de verwerking van gegevens ten behoeve van de
bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.
Teneinde een prijs te kunnen aanbieden die zo goed mogelijk aansluit op uw profiel, kan
de maatschappij, voorafgaande aan het afsluiten van de verzekering, de databank van
kredietwaardigheidsgegevens raadplegen van Asnef, eigendom van Asnef-Equifax,
Servicios de Información sobre la solvencia y crédito, S.L.
Het opgeven van uw gegevens geschiedt op vrijwillige basis, doch is noodzakelijk voor de
werking van de contractuele relatie. U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op
toegang, rectificatie, schrapping of verzet, middels een schriftelijke kennisgeving aan de
contractpartij die verantwoordelijk is voor de bestanden en de verwerking van de
gegevens, welke partij te dezen domicilie heeft te Vía Augusta 200, 08021 Barcelona.
Uw gegevens zullen tevens worden gebruikt voor het aanbieden van diensten door de
verzekeringsmaatschappijen Zurich Insurance plc, Sucursal en España, Zurich Vida en Aide
Asistencia, of door andere wettelijk verbonden maatschappijen, of via officiële
intermediairs, alsmede voor het toezenden van informatie over door andere
maatschappijen geleverde producten, zaken of diensten die op grond van de door u
verschafte gegevens aansluiten op uw profiel of uw behoeften. Wenst u niet dat uw
gegevens voor de genoemde doelen worden gebruikt? Meldt ons dit dan per e-mail aan
zurichlopd@zurich.com.
De aanvrager verklaart nadrukkelijk met al het vorenstaande in te stemmen.
Toepassing van de internationale rechtsorde
1. Onverminderd hetgeen in dit verzekeringscontract is overeengekomen, zal geen enkele
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reclamatie met betrekking tot het contract worden gehonoreerd, wanneer daardoor
aansprakelijkheid zou kunnen ontstaan voor de verzekeringsmaatschappij vanwege
inbreuk op enige mogelijke toepasbare wetgeving betreffende economische sancties of
handelsmaatregelen.
Onder "wetgeving betreffende economische sancties of handelsmaatregelen" valt elke
mogelijke wet, elk reglement of elke bepaling betreffende transacties die is verboden of
die valt onder een handelsembargo of onder elke andere mogelijke beperkende
maatregel van de internationale rechtsorde, opgelegd door elk mogelijk internationaal
overheidsorgaan in: a) landen waar één der contractpartijen zijn woonadres of
domicilie heeft of handel drijft; b) de Verenigde Staten van Amerika; c) Spanje en d) de
Europese Unie.
Onder de toepassing van die wetgeving vallen alle betalingen waarvan één der
begunstigden voorkomt op de lijst van natuurlijke personen of rechtspersonen,
vaartuigen of luchtschepen en alle andere personen of instellingen, die zijn getroffen
door de toepasbare wetgeving van economische sancties of handelsmaatregelen.
2. In het eventuele geval dat de verzekeringsmaatschappij, in naleving van de in die
wetgeving voorziene maatregelen, de maximale voor bepaalde verplichtingen gestelde
termijn zou overtreden, zal geen moratoire rente worden berekend.
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II. Wat moet ik doen in geval van schade?
Telefoon: 93 416 50 46 / 902 250 051
• Doe al het mogelijke om de gevolgen van de schade te beperken.
• Lees aandachtig het hoofdstuk "Doel en reikwijdte van de verzekering" in uw polis en
kijk of het schadegeval gedekt is.
• Neem zo spoedig mogelijk rechtstreeks of via uw bemiddelaar contact op met Zurich,
via telefoonnummer 93 416 50 46 of 902 250 051.
• Leg gedetailleerd uit wat de oorsprong en gevolgen zijn van de gebeurtenis.
• Dien in geval van diefstal met braak, diefstal met geweldpleging of ontvreemding een
aanklacht in bij de gerechtelijke autoriteiten of bij de politie.
Wat moet ik doen bij een spoedgeval in huis?
Als u dringend hulp nodig heeft, belt u 93 416 50 46 / 902 250 051. Zurich zal snel zorgen
voor technische bijstand om het probleem voor u op te lossen.
Wat mag ik verwachten van de "Informatieservice voor reparateurs, installateurs en
diverse vaklieden?"
De “Informatieservice voor reparateurs, installateurs en diverse vaklieden" is een dienst
van Zurich via telefoonnummer 93 416 50 46 of 902 250 051, waar u hulp krijgt bij het
vinden van vaklieden, om elk mogelijk probleem bij u thuis op te lossen, met de garantie
van de bemiddeling van Zurich.
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III. Schematisch overzicht van de dekkingen
De volgende opsomming van dekkingen is niet uitputtend en dient uitsluitend ter
informatie. Raadpleeg voor een juiste beschrijving van de dekkingen de Algemene
voorwaarden.
Opstal /
Verbouwing

Gedekte gebeurtenissen

Inboedel

Brand

100%

100%

Explosie

100%

100%

Blikseminslag

100%

100%

Vandalisme

100%

100%

Overstroming

100%

100%

Atmosferische fenomenen

100%

100%

Rook of roet

100%

100%

Botsing, inslag of geluidsgolven

100%

100%

Bereddingskosten

100%

100%

Puinruimen en sloop

100%

100%

Modder- en slibvrij maken

100%

100%

Brandweer

100%

100%

Tijdelijke onbewoonbaarheid

15%

100%

Huurderving

15%

–

Berging van meubilair

–

100%

Vervanging van documenten

–

€1.200

€1.500

–

Patio- en tuinmeubelen

–

€1.500

Voedsel in ijskast

–

€300

Herstel tuinaanleg

Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden

Elektrische schade
Diefstal vaste elementen van de opstal

100%
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–

Opstal /
Verbouwing

Inboedel

–

100%

Ontvreemding

–

€1.500

Geld in elke
mogelijke situatie

–

Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden

Geld in kluis

–

Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden

Juwelen

–

Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden

Waardevolle voorwerpen en
verzamelingen

–

Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden

Schade aan woning

–

Overval buiten de woning

–

Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden
Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden

Vervanging sleutels

–

€300

Gedekte gebeurtenissen
Inbraak, roof en diefstal:
Diefstal met braak en diefstal
met geweldpleging

Frauduleus gebruik van
bankkaarten, cheques en
spaarboekjes
Waterschade

–

€300

100%

100%

Glasschade

100%

100%

–

100% (max. €3.000 )

Reizen en tijdelijke verblijven
Wettelijke aansprakelijkheid,
borgtocht en rechtsbijstand

Bedrag vermeld onder de Bijzondere voorwaarden

Ongevallen huispersoneel

Bedrag vermeld onder de Bijzondere voorwaarden
Bedrag vermeld onder
de Bijzondere voorwaarden

–

Zaken voor beroepsgebruik

–

15% max. €3.000

Goederen van derden

–

€1.500

Esthetische schade

Sanitair
Rechtsbijstand
Huurderving

100%
–
Bedrag vermeld onder de Bijzondere voorwaarden
Bedrag vermeld onder de Bijzondere voorwaarden
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IV. Algemene dekkingsvoorwaarden
(Mod. 2/2.01.03.41 MAA2014)

Artikel 1 Definities
In deze polis worden de volgende begrippen gehanteerd:
Overval. Zie Roof.
Goederen van derden. Goederen van niet-inwonende anderen dan de verzekeringnemer
of verzekerde.
Zaken voor beroepsgebruik. Meubilair, uitzet, gebruiksvoorwerpen, instrumenten,
apparaten, documenten en monsters die behoren bij de beroepsuitoefening, voor zover
zich bevindende in de onder de Bijzondere voorwaarden beschreven woning.
Kluis. Een volledig in de muur of vloer ingebouwde kluis of een kluis van meer dan 100 kg,
goed afgesloten, met geactiveerd cijferslot.
Collectie. Geheel van voorwerpen van één en dezelfde klasse bestaande uit zegels
(postzegelverzamelingen), munten (muntenverzamelingen) of vergelijkbaar.
Inboedel. Meubels, inbegrepen vaste keuken- en badkamermeubels, kleding,
huishoudelijke apparaten, kunstvoorwerpen, juwelen, collecties en, in het algemeen, alle
voorwerpen voor persoonlijk gebruik en voorraden binnen de, in de bijzondere
voorwaarden genoemde, verzekerde woning of in de met sleutel afsluitbare aanbouw
daarvan, eigendom van verzekerde of van inwonende of financieel afhankelijke familieleden
of huishoudelijk personeelsleden die geen ander wettig adres hebben of, ook wanneer het
geen eigendom van de genoemde personen betreft, in hun bezit zijn door verhuur, volgens
een schriftelijk bewijs, door lening of onder een beding van eigendomsvoorbehoud.
Niet als inboedel beschouwd en derhalve niet vergoed worden de voorwerpen die
bestemd zijn voor beroepsgebruik of commerciële doelen, behoudens het bepaalde in
art. 2.30 Zaken voor beroepsgebruik, van deze Algemene dekkingsvoorwaarden.
Ook huisdieren worden niet beschouwd als inboedel, evenmin als motorrijtuigen,
caravans, aanhangers of boten, behoudens nadrukkelijke vermelding anderszins in de
Bijzondere voorwaarden.
Opstal. Het gebouw of de verdieping bestemd voor bewoning, beschreven in de
Bijzondere voorwaarden, inbegrepen de fundamenten en alle bijbehorende installaties,
zoals water, gas, elektriciteit, zonne-energie, schotelantennes en telefoon, tot aan het
punt van aansluiting op de openbare netwerken, verwarming, liften en, in het algemeen,
alle aan het gebouw bevestigde elementen die daarvan niet zonder breken of slopen
kunnen worden losgemaakt. Vaste keuken- en badkamermeubels, inbouwkasten en
sanitaire apparaten.
Als onderdeel van het gebouw worden beschouwd: vaste vloerbedekking, schilderwerk,
stoffering, behang, parket, hout en andere door de eigenaar voor gebruik of versiering in
het gebouw aangebrachte elementen, met het kennelijk doel deze vast aan het gebouw of
de woning bevestigd te laten, en bergingen en andere aanbouw en vaste installaties van
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het gebouw, zoals brandbeveiliging, diefstalbeveiliging, hekken, omheiningen, muren (ook
voor het vasthouden van de grond van het perceel), bomen, zwembad, garage, enz.
De muren voor het vasthouden van de grond van het perceel zijn gedekt tot 10% van het
verzekerde bedrag.
Als verzekerde optreedt als mede-eigenaar, valt onder het vastgoed, behalve de gesplitste
eigendom, ook het proportioneel deel van de onverdeelde eigendom, voor zover de
verzekering voor gemeenschappelijke rekening van de mede-eigenaren niet bestaande of
onvoldoende is.
Onbewoond gebied. Een plek buiten een woonkern.
Explosie. Plotseling en gewelddadig effect van over- of onderdruk van gas of damp.
Roof. Het wederrechtelijk, tegen de wil van verzekerde in, wegnemen of toe-eigenen van
onder de polis gedekte zaken, door bedreigende of gewelddadige handelingen gericht tegen
personen.
Ontvreemding. Het wederrechtelijk, tegen de wil van verzekerde in, wegnemen of toeeigenen van zaken, zonder braak of bedreigende of gewelddadige handelingen gericht
tegen personen.
Brand. Verbranding of verschroeiing met vlammen die zich kunnen voortplanten, van één of
meerdere zaken die niet waren bestemd om op het betreffende moment en op de
betreffende plaats verbrand te worden.
Gebouw. Zie Opstal.
Juwelen. Sieraden of voorwerpen gemaakt van goud, platina, parels of edelstenen.
Maximum per slachtoffer. De maximale schadevergoeding per slachtoffer dat bij een
onder de polis gedekte gebeurtenis door de maatschappij wordt uitgekeerd. In ieder geval
geldt als maximum bedrag dat de maatschappij per gebeurtenis en per verzekerd jaar
uitkeert voor alle door de gebeurtenis getroffen slachtoffers tezamen, het bedrag dat is
vermeld onder de Bijzondere voorwaarden.
Woonkern. Bewoond geheel van ten minste 50 woningen of 250 inwoners met alle
openbare voorzieningen van straatverlichting, waterleidingen en riolering. Alle woningen op
minder dan 2 km afstand van de woonkern worden geacht tot de woonkern te behoren.
Verbouwing. Installaties aangebracht ter verfraaiing, schilderwerk, behang, parket,
vloerbedekking of andere aan de vloer, wanden of plafonds bevestigde elementen en in het
algemeen alle verbeteringen en aanpassingen die verzekerde heeft uitgevoerd in het
gebouw waar zich de verzekerde zaken bevinden.
Waardevolle voorwerpen. Schilderijen, kunstwerken, antiek, zilverwerk, marmerwerk,
lederwerk, wandkleden, tapijten, elektronische geluids- en beeldapparatuur, met een
individuele waarde van meer dan EUR 6.000,00.
In het geval van sets of samenstellen van voorwerpen die bij elkaar horen, wordt de
waarde van de set of het samenstel gerekend als individuele waarde. Bijvoorbeeld,
tafelzilver.
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Geblindeerde deur. Deur van hout met metaalplaat of van massief hout of gepantserd,
met een veiligheidsslot of met twee gewone sloten.
Bliksem. Elektrische ontlading veroorzaakt door verstoring van het elektrisch veld in de
atmosfeer.
Evenredigheidsbeginsel. Als op het moment van de gebeurtenis het verzekerde bedrag
lager is dan de waarde van de verzekerde zaken, dan zal de schade naar evenredigheid
worden uitgekeerd.
Diefstal met braak. De wederrechtelijke onttrekking of toe-eigening tegen de wil van
verzekerde, van zaken die onder de verzekering gedekt zijn, met gebruik van kracht of
geweld tegen zaken, inbegrepen het gebruik van lopers, valse sleutels of andere niet voor
het op normale wijze openen van deuren bedoelde instrumenten, of door insluiping of
heimelijk binnendringen zonder medeweten van verzekerde, diens familie of personeel, en
heimelijk het misdrijf plegende in de afgesloten woning.
Verzekering in eerste risico. Een vorm van verzekering waar een vast bedrag wordt
uitgekeerd. Het risico is tot dit bedrag gedekt, onafhankelijk van de totale waarde en
zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel.
Verzekering voor de totaalwaarde. Het onder de polis verzekerde bedrag valt samen met
de totaalwaarde van de verzekerde zaak.
Bergruimte. Elke bijruimte van de verzekerde woning, gesitueerd binnen het gebouw of op
het terrein, voor privégebruik van de verzekeringsnemer of verzekerde, met een met sleutel
afsluitbare deur en met eventuele andere openingen veilig afgeschermd.
Nieuwwaarde. De kosten van aanschaf of van herstel in staat van nieuw, geldende voor
verzekerde op het moment juist voorafgaande aan de gebeurtenis.
Dagwaarde. Waarde die resteert nadat van de nieuwwaarde de afschrijving op grond van
leeftijd, gebruik en slijtage is afgetrokken.
Normale woning. De woning waar verzekerde en diens gezin normaal gesproken woont,
en die geldt als wettig huisadres.
Tweede woning. De woning die door verzekerde en diens gezin wordt gebruikt als tweede
woning voor weekeinden en vakanties.
Eengezinswoning. Een gebouw van één of meer verdiepingen, bestemd tot bewoning door
één enkel gezin.
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Artikel 2 Doel en reikwijdte van de verzekering
De maximale schadevergoeding voor alle dekkingen onder de polis tezamen, alle onkosten
inbegrepen, zal nooit hoger zijn dan de som van de onder de Bijzondere voorwaarden voor
de concepten van opstal of verbouwingen of inboedel verzekerde bedragen, uitgezonderd
de dekking onder punt 2.26, van wettelijke aansprakelijkheid, borgtocht en rechtsbijstand,
en onder punt 2.27, van ongelukken van huispersoneel, waarvan de maxima in de
Bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld.
Binnen de in deze dekkingsvoorwaarden en bijzondere voorwaarden en clausules gestelde
grenzen, zijn de hierna genoemde risico’s gedekt:
2.1. BRAND
Het directe materiële verlies door de verdwijning, vernietiging of beschadiging van
verzekerde zaken ten gevolge van brand; als brand geldt de verbranding of verschroeiing,
met vlammen die zich kunnen voortplanten, van één of meerdere zaken die niet waren
bestemd om op het betreffende moment en op de betreffende plaats verbrand te worden.
Niet gedekt zijn:
a) Schade of brandplekken alleen veroorzaakt door hitte, doch niet door brand.
b) Schade aan zaken ten gevolge van de val van die zaken in een op een geschikte
plaats aangelegd vuur.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.2. EXPLOSIE
Het directe materiële verlies ten gevolge van de vernietiging of beschadiging van
verzekerde zaken door explosie, ook indien zonder brand; als explosie geldt het plotselinge
en gewelddadige effect van over- of onderdruk van gas of damp.
Niet gedekt is schade veroorzaakt door de explosie van gloeilampen of andere lampen.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.3. BLIKSEMINSLAG
Het directe materiële verlies van verzekerde zaken door blikseminslag, ook indien zonder
brand, uitgezonderd schade aan apparaten, elektriciteitsleidingen en accessoires.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
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2.4. VANDALISME
De directe materiële schade veroorzaakt aan verzekerde zaken ten gevolge van
handelingen van vandalisme of kwaadwilligheid, individueel of collectief gepleegd door
anderen dan verzekerde, inbegrepen ten gevolge van wettige stakingen, bijeenkomsten en
demonstraties gehouden in overeenstemming met de geldende wetgeving, behalve indien
die handelingen het karakter hebben van opstand of volksoproer.
Niet gedekt zijn:
a) Verliezen door ontvreemding of wederrechtelijke toe-eigening, noch schade door
diefstal met geweld of een poging daartoe.
b) Schade of elke vorm van onkosten aan de buitenkant van de opstal of aan zaken in
de openlucht ten gevolge van graffiti, opschriften, aanplakbiljetten of krassen.
c) Glasbreuk waarvan de dekking afhankelijk is van het bepaalde onder
dekkingsvoorwaarde "2.24. Breuk van ruiten, glas, marmer of graniet".
d) Schade veroorzaakt door de huurder.
Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.5. OVERSTROMING
Directe materiële schade aan de verzekerde zaken bij of ten gevolge van het buiten de
oevers treden of de verandering van de normale loop van meren zonder natuurlijke
afwatering, sloten, irrigatiekanalen en andere kanalen of stromen van oppervlaktewater,
aangelegd door de mens; rioleringen, verzamelputten en andere ondergrondse kanalen
die overlopen, doorbreken, stukgaan of onklaar raken, voor zover dergelijke
gebeurtenissen niet veroorzaakt zijn door buitengewone risico's of fenomenen die zijn
gedekt door het compensatiefonds der verzekeringen.
Niet gedekt zijn:
a) Schade veroorzaakt door overstroming of doorbraak van stuwdammen, stuwmeren,
dijken of elk ander systeem om de loop van natuurlijke wateren te keren.
b) Schade veroorzaakt door niet gekanaliseerd grondwater.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.6. ATMOSFERISCHE FENOMENEN
Directe schade veroorzaakt aan de verzekerde zaken door regen, wind, hagel of sneeuw,
voor zover dergelijke omstandigheden zich op niet-normale wijze voordoen en de
atmosferische fenomenen waardoor de schade ontstaat beschouwd moeten worden als
atypisch en abnormaal, vanwege zowel de hevigheid als de aard of het jaargetijde waarin
zij zich voordoen. De kwalificatie van dergelijke atmosferische fenomenen zal voornamelijk
kunnen worden aangetoond door de desbetreffende rapporten van de bevoegde officiële
instellingen. Als echter het abnormale karakter van de weersomstandigheden voor de
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plaats waar zich de verzekerde zaak bevindt niet afdoende wordt aangetoond aan de hand
van rapporten van de bevoegde officiële instellingen, zal aan de maatschappij bewijs
moeten worden geleverd in de vorm van aantoonbare vernietiging of beschadiging door
dezelfde meteorologische gebeurtenis van of aan andere deugdelijke gebouwen binnen
een straal van 2 km rond de verzekerde zaak, behalve als de aard van de omstandigheid
reeds bij de maatschappij bekend is.
Niet gedekt is schade veroorzaakt door:
a) Sneeuw, water, zand of stof, binnengedrongen door deuren ramen of andere
openingen die niet waren afgesloten of die niet goed afsluitbaar zijn.
b) Vorst, kou, ijs, golven of getijden, ook niet wanneer de atmosferische fenomenen
veroorzaakt zijn door de wind.
c) Breuk van ruiten of glas waarvan de dekking afhankelijk is van het bepaalde onder
dekkingsvoorwaarde "2.24. Breuk van ruiten, glas, marmer of graniet".
d) Schade aan bomen en tuinen.
e) Defecten of gebrek aan onderhoud van de verzekerde zaken.
f) Doorlekken, oxidatie of langzaam ontstane vochtplekken.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.7. ROOK OF ROET
Directe materiële schade aan de verzekerde zaken door rook of roet ten gevolge van
plotselinge abnormale lekkage, al dan niet ten gevolge van brand.
Niet gedekt is schade veroorzaakt door:
a) De aanhoudende inwerking van rook of roet.
b) Rook of roet afkomstig van ovens, verwarmingssystemen, kooktoestellen of
industriële apparatuur bij normaal gebruik.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.8. BOTSING, INSLAG OF GELUIDSGOLVEN
Alle directe materiële schade aan verzekerde zaken, veroorzaakt door botsing of inslag
door landvoertuigen of de daarmee vervoerde goederen, alsmede door de val van
ruimtevaartschepen, luchtvaartuigen of daaruit vallende voorwerpen. Ook gedekt zijn de
directe gevolgen voor de verzekerde zaken van geluidsgolven, veroorzaakt door
ruimtevaartschepen en luchtvaartuigen die door de geluidsbarrière vliegen.
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Niet gedekt zijn:
a) Schade veroorzaakt door voertuigen, ruimtevaartschepen of luchtvaartuigen of door
daarin vervoerde of daaruit vallende voorwerpen die eigendom of in het bezit zijn
van verzekerde of van personen die van hem afhankelijk zijn of met hem
samenwonen.
b) Breuk van ruiten of glas waarvan de dekking afhankelijk is van het bepaalde onder
dekkingsvoorwaarde "2.24. Breuk van ruiten, glas, marmer of graniet".
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.9. BEREDDINGSKOSTEN
Wanneer deze het gevolg zijn van een onder de dekking vallende gebeurtenis, zal de
maatschappij de beschadiging uitkeren van de verzekerde zaken en de kosten van de
beredding, inbegrepen de schade ten gevolge van de door de overheid of door verzekerde
getroffen maatregelen ter beperking van de gevolgen van de gebeurtenis.
De maatschappij vergoedt ook de bereddingskosten van zaken die zijn verzekerd als
inboedel, indien deze getroffen worden door een van buiten de verzekerde woning
komende gebeurtenis en de veiligstelling daarvan noodzakelijk is om beschadiging ervan te
voorkomen.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.10. PUINRUIMEN EN SLOOP
Voor zover het gevolg van een gedekte gebeurtenis: de ruiming van het puin van de
verzekerde zaken en, indien nodig, de sloop van het getroffen gebouw.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.11. MODDER- EN SLIBVRIJ MAKEN
Voor zover het gevolg van een gedekte gebeurtenis: de kosten van het modder- en slibvrij
maken.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
2.12. BRANDWEER
Voor zover het gevolg van een gedekte gebeurtenis, de kosten van de gemeentelijke
heffing voor het optreden van de brandweer.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal, verbouwingen of inboedel verzekerde
bedrag.
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2.13. TIJDELIJKE ONBEWOONBAARHEID
Voor zover de verzekerde woning tijdelijk onbewoonbaar is geworden ten gevolge van een
onder deze polis gedekte gebeurtenis en de woning gebruikt wordt als hoofdwoning van
verzekerde: de kosten van tijdelijk onderdak in een huurwoning van vergelijkbare aard als
de verzekerde woning, gedurende de normaal voor de restauratie van deze laatste vereiste
tijd. De duur van de ontruiming zal worden vastgesteld door taxateurs en niet langer
mogen zijn dan 12 maanden.
Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor de inboedel verzekerde bedrag. Als alleen een
opstalverzekering is afgesloten, zal de verzekerde som maximaal 15% bedragen van het
voor de opstal verzekerde bedrag.
2.14. HUURDERVING
Voor zover de verzekerde woning onbewoonbaar is geworden ten gevolge van een onder
deze polis gedekte gebeurtenis, zijn de overeenkomstig het op de datum van de
gebeurtenis geldende huurcontract gederfde huurgelden gedekt, gedurende de normale
voor de reparatiewerkzaamheden vereiste tijd van onbewoonbaarheid.
De duur van de ontruiming zal worden vastgesteld door taxateurs en niet langer mogen
zijn dan 6 maanden.
Niet gedekt zijn woningen die geen eigendom zijn van de verzekeringsnemer of
verzekerde of niet in gebruik zijn als hoofdwoning.
Verzekerd bedrag: tot 15% van het voor de opstal verzekerde bedrag.
2.15. BERGING VAN MEUBILAIR
Voor zover het gevolg van een onder de polis gedekte gebeurtenis en verwijdering van het
meubilair noodzakelijk is ten behoeve van reparatiewerk aan de getroffen woning: de
onkosten van het wegbrengen en de opslag en terugplaatsing binnen de provincie van de
verzekerde woning.
De vergoede duur hiervan zal worden vastgesteld door taxateurs en niet langer zijn dan 6
maanden.
Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor de inboedel verzekerde bedrag.
2.16. VERVANGING VAN DOCUMENTEN
Voor zover het gevolg van een onder de polis gedekte gebeurtenis: de noodzakelijke en
naar behoren gerechtvaardigde onkosten voor het opnieuw opstellen of afgeven van
duplicaten van persoonlijke documenten die geen verband houden met beroepsmatige of
commerciële activiteiten.
Verzekerd bedrag: in eerste risico: tot 100% van het voor de inboedel verzekerde bedrag,
met een maximum van EUR 1.200,00 per gebeurtenis.
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2.17. HERSTEL TUINAANLEG
Het herstel van de privétuin, gelegen op het perceel van het gebouw van de verzekerde
woning, ten gevolge van schade geleden door een onder de polis gedekte gebeurtenis.
Uitgezonderd schade die valt onder "2.4. Vandalisme", "2.5. Overstroming" of "2.6.
Atmosferische fenomenen". Niet gedekt zijn de kosten die de verzekeringsnemer of
verzekerde als mede-eigenaar dient te dragen wegens schade aan gemeenschappelijke
tuinen.
Verzekerd bedrag: in eerste risico, tot 100% van het voor de inboedel verzekerd bedrag,
met een maximum van EUR 1.500,00 per gebeurtenis.
2.18. PATIO- EN TUINMEUBELEN
De vervanging van patio- en tuinmeubelen geplaatst in een patio, op een balkon of in de
tuin wanneer deze zodanig zijn beschadigd dat ze niet meer normaal bruikbaar zijn.
Niet gedekt zijn:
a) Niet vast aan het gebouw bevestigde schermen, niet vast aan het terrein bevestigde
tenten, parasols en dergelijke.
b) Diefstal met braak, diefstal met geweldpleging of ontvreemding genoemd in de
dekking onder punt "2.22. Diefstal met braak, diefstal met geweld en ontvreemding".
Verzekerd bedrag: in eerste risico, tot 100% van het verzekerd bedrag voor de inboedel
met een maximum van EUR 1.500,00 per gebeurtenis.
2.19. VOEDSEL IN IJSKAST
Voor zover de in de Bijzonder voorwaarden van deze polis vermelde woning de
hoofdwoning is van verzekerde: het verlies of bederf van voedsel bedoeld voor
consumptie door het gezin, opgeslagen in de ijskast of koelinrichting, ten gevolge van
onverhoopte afschakeling, storing in de werking van de apparatuur of onderbreking van de
voeding van het openbare lichtnet gedurende meer dan 6 uur achtereen. Indien sprake is
van een storing in de elektriciteitsleverantie dient hiervan schriftelijk bewijs te worden
overlegd, indien nodig te verstrekken door de elektriciteitsmaatschappij. Schade ten
gevolge van storingen dient te worden aangetoond door overlegging van de betreffende
reparatierekening.
Verzekerd bedrag: Tot EUR 300,00 per gebeurtenis.
2.20. ELEKTRISCHE SCHADE
Schade veroorzaakt door elektriciteit of blikseminslag wanneer hierdoor geen brand
ontstond,
1) in geval van verzekering van opstal of verbouwing: alle daartoe behorende installaties.
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2) in geval van verzekering van inboedel: elektrische en elektronische apparaten met
accessoires.
Voorwaarde voor deze dekking is dat de elektrische installatie voldoet aan de geldende
wettelijke voorschriften. In geval van schade verplicht verzekerde zich aan de maatschappij
een afschrift te overleggen van de laatste beschikbare kwitantie of van het contract met de
elektriciteitsmaatschappij.
Niet gedekt zijn:
a) Machinerie of apparatuur bestemd voor de productie of omzetting van elektriciteit.
b) Gloeilampen, lampen, tl-buizen, neonlicht of elementen daarvan.
c) Schade gedekt onder de wettelijke of contractuele garantie van de fabrikant of
leverancier.
d) Schade veroorzaakt door onderhoudswerk of verkeerd gebruik.
Verzekerd bedrag: In eerste risico, tot het in de Bijzondere voorwaarden vermelde
maximum.
2.21. DIEFSTAL VASTE ELEMENTEN VAN DE OPSTAL
De directe materiële schade ten gevolge van verdwijning, vernieling of schade aan
elementen van de opstal door diefstal met braak of een poging daartoe van elementen die
niet behoren tot, noch deel uitmaken van de toegangen tot de woning (zoals deuren,
ramen en dergelijke), waarvan de dekking valt onder het bepaalde in punt "2.22.3 Schade
aan de woning".
Niet gedekt zijn:
a) Diefstal met braak, of poging daartoe, van elementen aan de buitenkant van de
woning, wanneer de woning meer dan 30 dagen achtereen onbewoond is geweest.
b) Diefstal met braak, of poging daartoe, met als daders of medewerkers personen die
afhankelijk zijn van de verzekeringsnemer of verzekerde.
c) Gevolgen van ernstige nalatigheid van de verzekeringsnemer, verzekerde of van hen
afhankelijke personen.
d) Diefstal met braak die mogelijk was omdat niet de in de Bijzondere voorwaarden
vermelde maatregelen werden genomen.
e) Ontvreemding.
f) Breuk van ruiten of glas waarvan de dekking afhankelijk is van het bepaalde onder
dekkingsvoorwaarde "2.24. Breuk van ruiten, glas, marmer of graniet".
Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor de opstal verzekerde bedrag.
2.22. INBRAAK, ROOF EN DIEFSTAL
Voor zover de inboedel onder de polis is gedekt, met nadrukkelijke vermelding van het
verzekerde bedrag in de Bijzonder voorwaarden, zijn de volgende gebeurtenissen
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inbegrepen:
2.22.1. Diefstal met braak en diefstal met geweldpleging
Gedekt is direct verlies, verdwijning, vernietiging of beschadiging door diefstal met braak,
diefstal met geweldpleging, of poging daartoe, van de onder de inboedel verzekerde
zaken, begaan binnen de in de Bijzondere voorwaarden genoemde woning.
Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor de inboedel verzekerde bedrag.
a) Juwelen: tot het in de Bijzondere voorwaarden vermelde bedrag, met een maximum
vergoeding bij een schadegebeurtenis van EUR 6.000,00 per eenheid, behoudens in
het geval van juwelen die nadrukkelijk met hun specifieke waarde zijn vermeld in de
Bijzondere voorwaarden.
b) Waardevolle voorwerpen en verzamelingen: tot het in de Bijzondere voorwaarden
vermelde bedrag, met een maximum vergoeding bij een schadegebeurtenis van EUR
6.000,00 per eenheid, behoudens in het geval van nadrukkelijk met hun specifieke
waarde in de Bijzondere voorwaarden vermelde voorwerpen of verzamelingen.
c) Contant geld, effecten, cheques, waardepapieren en documenten met een
gegarandeerde geldwaarde, alsmede openbaarvervoerskaarten of telefoonkaarten:
tot het in de Bijzondere voorwaarden gespecificeerde maximum.
Voor zover het bergruimten of andere bijruimten betreft, waarvan de deur naar behoren
met een sleutel is afgesloten en waarvan de rest van de openingen naar buiten zijn
beschermd, wordt een maximale schadevergoeding uitgekeerd van 10% van het voor de
inboedel verzekerde bedrag.
Niet gedekt zijn juwelen, verzamelingen, waardevolle voorwerpen, contant geld,
effecten, cheques, waardepapieren en documenten met een gegarandeerde
geldwaarde die in berg- of bijruimten bewaard worden.
2.22.2. Ontvreemding
Ontvreemding van verzekerde zaken binnen de in de Bijzondere voorwaarden genoemde
woning. Ook ontvreemding gepleegd door bedienend personeel en huispersoneel is
gedekt, voor zover de betreffende persoon meer dan zes maanden in dienst is geweest,
ingeschreven was bij de sociale verzekeringen en ten gevolge van de gepleegde feiten
ontslagen is.
Niet gedekt is de ontvreemding van:
a) zaken die zich bevonden buiten de woning of op of in aanbouwen als terrassen,
tuinen of patio’s.
b) Juwelen, collecties, waardevolle voorwerpen, contant geld, effecten, cheques,
waardepapieren of documenten met een gegarandeerde geldwaarde, behoudens
ontvreemding van juwelen, waardevolle voorwerpen of contant geld door
huispersoneel.
Verzekerd bedrag: Tot EUR 1.500,00 per gebeurtenis. In het geval van ontvreemding door
huispersoneel is het maximum bedrag EUR 600,00 voor juwelen en waardevolle
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voorwerpen en EUR 60,00 voor contant geld.
2.22.3. Schade aan de woning
In gevallen van diefstal met braak, diefstal met geweld, of poging daartoe: beschadigingen
aan het gebouw waarin zich de verzekerde zaken bevinden.
Verzekerd bedrag: tot het in de Bijzondere voorwaarden gespecificeerde maximum.
2.22.4. Overval of diefstal met geweldpleging buiten de woning
Overval of diefstal met geweldpleging buiten de in de Bijzondere voorwaarden vermelde
woning, waarvan verzekerde, diens partner of huwelijkspartner voor zover niet gescheiden
of diens inwonende kinderen slachtoffer zijn.
Verzekerd bedrag: tot het in de Bijzondere voorwaarden vermelde maximum, met een
apart maximum van EUR 150,00 voor contant geld.
2.22.5. Dringende vervanging van sleutels en sloten
Indien verzekerde de verzekerde woning niet betreden kan vanwege een onverhoopte
oorzaak, zijn de kosten voor nieuwe sleutels of de noodhulp van de slotenmaker om
toegang tot de woning te krijgen gedekt.
Deze dekking omvat voor de gevallen van diefstal, ontvreemding of verlies, zowel het
bezoek van de slotenmaker om de deur open te maken als de onkosten van gedeeltelijke
of complete vervanging van het slot met sleutels door een nieuw slot van vergelijkbare
kenmerken.
Verzekerd bedrag: Tot EUR 300 per gebeurtenis (zonder maximum als gebruik gemaakt
wordt van de eigen service van Zurich).
2.22.6. Frauduleus gebruik van bankkaarten, cheques en spaarboekjes
Economisch verlies geleden door verzekerde, diens huwelijkspartner of inwonende
kinderen, ten gevolge van gebruikmaking door derden van credit- of bankkaarten, indien
verband houdende met dwang, diefstal met braak, overval of diefstal met geweldpleging,
in overeenstemming met het vermelde onder "2.22.1 Diefstal met braak en diefstal met
geweldpleging" en "2.22.4 Overval of diefstal met geweldpleging buiten de woning".
De dekking zal alleen gelden voor verliezen door ongeoorloofd gebruik van de
creditcards, bankcheques of spaarbankboekjes binnen de laatste 48 uur voorafgaande
aan het moment waarop van de ontvreemding mededeling is gedaan aan de instelling
die het betreffende document afgaf.
Verzekerd bedrag: Tot EUR 300,00 per gebeurtenis.
In het algemeen is onder de polis en met betrekking tot punt "2.22. Diefstal met braak,
diefstal met geweldpleging en ontvreemding" het volgende niet gedekt:
a) Verlies of zoekraken van zaken.
b) Diefstal met braak, diefstal met geweldpleging of ontvreemding, of poging daartoe,
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waarvan de daders of medewerkers personen zijn die afhankelijk zijn van of
samenwonen met de verzekeringsnemer of verzekerde.
Deze uitsluiting geldt niet voor bedienden en huispersoneel in geval van
ontvreemding, indien en voor zover is voldaan aan de desbetreffende bepaling van
punt "2.22.2 Ontvreemding".
c) Goeden die zich bevinden in ruimten die niet exclusief toebehoren aan verzekerde.
Indien de woning onbewoond is, wordt een maximale dekking verleend tot 50% van de
onder de Bijzondere voorwaarden opgegeven waarde, met een maximum van EUR
1.000,00 voor diefstal van juwelen, verzamelingen en contant geld, effecten, cheques,
waardepapieren of documenten met een gegarandeerde geldwaarde, behalve als deze
naar behoren in een kluis waren opgeborgen. Van onbewoonde staat wordt gesproken
wanneer in een woning gedurende 60 dagen aaneen niemand aanwezig is geweest.
Na acceptatie door de maatschappij van het risico en na de vaststelling van de
desbetreffende premie op grond van de beschermingen en veiligheidsmaatregelen die
met betrekking tot het risico van diefstal met braak en diefstal met geweldpleging, volgens
verklaring van de verzekeringsnemer, genomen zijn en die vastgelegd zijn in de Bijzondere
voorwaarden die deel uitmaken van deze polis, verklaart de maatschappij nadrukkelijk, in
overeenstemming met de bepalingen van de Ley de Contrato de Seguro [wet betreffende
het verzekeringscontract] dat de maatschappij geen enkele aansprakelijkheid zal
aanvaarden als de verzekerde woning niet op de aangegeven wijze beschermd was of de
veiligheidsmaatregelen niet correct geïnstalleerd of geactiveerd waren.
2.23. WATERSCHADE
Directe materiële schade aan de verzekerde zaken door water uit de waterleidingen van
de verzekerde woning, uit lekkage, uit naast- of bovenliggende ruimten, uit vaste tanks of
verwarmingsapparaten of huishoudelijke apparaten, door breuk, verstopping, storing,
vorst of nalatigheid of kwaadwilligheid van derden, alsmede door niet afgesloten kranen,
ventielen of elke andere mogelijke afsluiter. Voor zover onder de polis dekking verleend
wordt aan de opstal of verbouwingen zijn ook de kosten gedekt voor het breken en weer
herstellen van muren en wanden van het verzekerde gebouw om de waterlekkage die de
gedekte schade heeft veroorzaakt op te sporen, evenals de kosten van de reparatie aan de
waterleidingen of andere leidingen zelf.
Verzekerde verplicht zich ertoe de waterleidingen in goede staat te onderhouden en de
noodzakelijke reparaties en handelingen te verrichten voor een correct onderhoud van
de buizen, met name om beschadigde elementen te vervangen en verstoppingen te
verhelpen. Verzekerde dient in geval van onbewoond achterlaten van het gebouw of de
woning de hoofdkranen van het water af te sluiten en zo mogelijk alle apparaten en
installaties af te tappen, en in de winter de noodzakelijke maatregelen te treffen om
vorstschade te voorkomen.
Niet gedekt zijn reparaties van kranen en apparaten, noch schade in verband met:
a) grondwater of overstromende openbare rioleringen;
b) de kosten van ontstopping of reiniging van elke mogelijke leiding of kanalisering,
behalve indien voortvloeiende uit door de polis gedekte schade;
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c) bouw- of reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het verzekerde goed;
d) daken en gevels, vanwege de voortdurende inwerking van afvoerpijpen of externe
aansluitingen van aanvoerleidingen;
e) water uit emmers en dergelijke of water van schoonmaak van vloeren of pleisterwerk;
f) overstroming of doorbraak van damwanden of dijken;
g) eigen gebreken of slechte staat van onderhoud waardoor water is doorgeslagen;
h) vochtplekken en condens;
i) de gevolgen van een algehele staat van corrosie of aanzienlijke slijtage aan de
installaties van het gebouw, behalve als de leidingen verborgen zijn en verzekerde
niet voor aansprakelijk kan worden gehouden.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal of inboedel verzekerde bedrag, al naar
gelang van toepassing.
2.24. BREUK VAN RUITEN, GLAS, MARMER OF GRANIET
Directe materiële schade door breuk van ruiten, glas, spiegels, bovenlichten of dakramen
of wanden van doorschijnend polyester of vergelijkbare materialen, plexiglas, marmer,
kunststeen, graniet en keramische kookplaten of inductiekookplaten, inbegrepen
transport- en plaatsingskosten, voor zover deze een vast onderdeel uitmaken van onder de
opstal- of inboedelverzekering gedekte zaken.
Als alleen de inboedel is verzekerd, zijn glas en deur- en vensterruiten van de woning
gedekt.
Niet gedekt zijn:
a) Glas- of marmerwerk van artistieke waarde.
b) Handvoorwerpen, niet vaste decoratieve elementen, geluids- en beeldapparatuur en
andere voorwerpen die geen vast onderdeel uitmaken van de opstal of inboedel.
c) Verlichting, neonlicht en alle soorten lampen.
d) Breuk veroorzaakt door gebreken aan de installatie of in de plaatsing, door
werkzaamheden aan de verzekerde zaken of aan kozijn- of lijstwerk, alsmede breuk
tijdens montage of demontage.
e) Breuk veroorzaakt bij verbouwingswerkzaamheden, reparaties, schilderwerk of
tijdens de voorbereiding of uitvoering van een verhuizing.
f) De gevolgen van krassen, afbladderen of andere oorzaken, uitsluitend van
esthetische aard.
g) Natuursteen of kunstgraniet en marmer of kunstmarmer op de vloer, aan de wand of
aan het plafond.
h) Elementen gesitueerd buiten de woning die geen deel uitmaken van de verzekerde
opstal.
i) Aquaria en vissenkommen.
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j) Voorwerpen geheel uit glas, marmer, graniet, plexiglas of glasvezel, die geen vast
onderdeel uitmaken van de onder de inboedel- of opstalverzekering gedekte zaken,
bestemd ter decoratie of ornamentatie.
Verzekerd bedrag: Tot 100% van het voor opstal of inboedel verzekerde bedrag, al naar
gelang van toepassing.
2.25. REIZEN EN TIJDELIJK VERBLIJF
Goederen die deel uitmaken van de inboedel en die door verzekerde worden
meegenomen op reis of voor tijdelijk verblijf buiten de normale woonplaats vallen, voor
zover de duur niet langer is dan drie maanden, onder een uitbreiding van de dekkingen
van "2.1. Brand", "2.2. Explosie", "2.3 Blikseminslag", "2.4 Vandalisme", "2.5.
Overstroming", "2.6 Atmosferische fenomenen", "2.7. Rook of roet", "2.8 Botsing, inslag of
geluidsgolven", "2.22 Diefstal met braak, diefstal met geweldpleging en ontvreemding" en
"2.23 Waterschade".
De dekking zal alleen gelden als de verplaatste voorwerpen zich bevinden in gesloten
ruimten met vergelijkbare kenmerken als de verzekerde woning en als in geval van een
schadegebeurtenis de dekking ook gegolden zou hebben als deze plaatsgevonden had in
de verzekerde woning. Met betrekking tot de dekking gelden als verzekerden ook de
huwelijkspartner en inwonende kinderen van verzekerde.
Niet gedekt is schade:
a) als verzekerde zijn vaste verblijfplaats heeft buiten Spanje;
b) als een woning van de verzekeringsnemer of verzekerde wordt betrokken waarvan
de inboedel niet bij dezelfde maatschappij verzekerd is;
c) ten gevolge van ontvreemding.
Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor de inboedel verzekerde bedrag, met een
maximum van EUR 3.000,00 per schadegeval en aparte maxima van EUR 750,00 voor
juwelen, verzamelingen en waardevolle voorwerpen en EUR 150,00 voor contant geld.
2.26. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, BORGTOCHT EN RECHTSBIJSTAND
Met betrekking tot deze dekking gelden ook als verzekerde: de partner of niet-gescheiden
huwelijkspartner, minderjarige kinderen van beiden of onder hun voogdij en
huispersoneel voor zover in uitvoering van functies in dienst van verzekerde. De
hoedanigheid van verzekerde geldt ook voor meerderjarige kinderen of andere
familieleden, voor zover zij bij verzekerde inwonend of van hem afhankelijk zijn en zij zelf
geen ander wettig huisadres hebben.
Alle schade voortvloeiende uit één en dezelfde gebeurtenis, ongeacht het aantal
benadeelden, zal worden beschouwd als één enkel schadegeval.
De maatschappij dekt de schadevergoeding die wettelijk door verzekerde betaald moet
worden aan derden, vanwege directe schade van uitsluitend lichamelijke of materiële
aard, waarvoor verzekerde aansprakelijk wordt gesteld, voor zover de oorzaak van die
feiten plaatsvindt tijdens de geldigheid van de polis en sprake is van een handeling in een
van de navolgende situaties:
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2.26.A) als een bedrag is verzekerd voor opstal of verbouwingen,
als eigenaar of huurder van de in de Bijzondere voorwaarden van de polis genoemde
woning; inbegrepen is aansprakelijkheid ten gevolge van op- of aanbouw die deel
uitmaakt van de opstal of de verbouwing, alsmede aansprakelijkheid voor handelingen of
nalatigheden van personen die onder de verantwoordelijkheid vallen van verzekerde in
diens hoedanigheid van eigenaar of huurder van de woning. Inbegrepen is de
aansprakelijkheid voortvloeiende uit eenvoudig reparatie- en onderhoudswerk aan het
gebouw, dat niet van invloed is op de structuur ervan, en de subsidiaire aansprakelijkheid
voor uitbestede kleine werkzaamheden aan de in de Bijzondere voorwaarden genoemde
woning, voor zover daarvoor de wettelijke vergunningen zijn verstrekt en zij niet van
invloed zijn op de structuur van het gebouw, en met uitsluiting van aansprakelijkheid voor
door de uitvoerders van die werkzaamheden geleden schade.
In het geval van de woningeigenaar is ook de aansprakelijkheid die verzekerde zou kunnen
treffen als mede-eigenaar, bij schade veroorzaakt door gemeenschappelijke elementen
van het gebouw, inbegrepen. Indien de vereniging van eigenaren benadeelde is, zal van de
schadevergoeding het met de eigendom van verzekerde naar verhouding
overeenkomende deel van de schadevergoeding worden afgetrokken. De hoedanigheid
van verzekerde strekt zich uit naar alle mede-eigenaren van de in de Bijzondere
voorwaarden genoemde woning die zijn vermeld in het Registro de la propiedad [Spaans
grondboek].
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van:
1. de uitvoering van aanpassingen, verbouwingen of uitbreidingen van het gebouw;
2. activiteiten van handel, industrie, landbouw of veeteelt;
3. de gestage inwerking van afvoerwater en vocht of het inzakken van de bodem.
2.26.B) als een bedrag is verzekerd voor de inboedel:
2.26.B.a) als particulier: schade door handeling of nalatigheid in het privéleven. Niet
gedekt is schade in verband met beroeps- of handelsactiviteiten.
2.26.B.b) als gezinshoofd: schade door handeling of nalatigheid begaan door de partner of
niet-gescheiden huwelijkspartner, minderjarige kinderen van beiden of onder
hun voogdij of zorg gestelde minderjarigen, meerderjarige kinderen of andere
familieleden voorover inwonend bij verzekerde, van deze economisch
afhankelijk zijnde of geen ander huisadres hebbende.
2.26.B.c) als werkgever: handelingen of nalatigheden van het huispersoneel, uitsluitend in
de uitvoering van de functie.
Inbegrepen is de aansprakelijkheid voor voedselvergiftigingen van derden, voor
zover het voedsel kosteloos geserveerd werd.
2.26.B.d) als sporter: ongelukken overkomen tijdens de beoefening als amateur van elke
mogelijke sport, niet zijnde boks-, worstel- en vechtsporten en dergelijke,
luchtsporten, sporten met motorrijtuigen en jachtsport. Niet gedekt is elke
mogelijke deelname aan officiële sportwedstrijden.
2.26.B.e) als eigenaar of gebruiker van een pleziervaartuig met een motor van maximaal 5
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pk waarvoor geen WA-verzekeringsplicht geldt, voor zover degene die het
vaartuig bestuurt beschikt over het vereiste vaarbewijs en voldaan is aan de
reglementaire voorschriften voor de scheepvaart.
2.26.B.f) als eigenaar of bezitter van huisdieren, behalve de genoemde onder uitsluiting
2.26.3.l, uit hoofde van het bepaalde in artikel 1905 van het Spaans Burgerlijk
Wetboek, niet gebruikt voor commerciële doelen, noch beroepshalve, noch op
illegale wijze, en voor zover verzekerde voldoet aan de wettelijke voorschriften
en bepalingen.
2.26.B.g) als eigenaar of gebruiker van een fiets.
2.26.B.h) als eigenaar of gebruiker van modelvliegtuigen, gemotoriseerde speelrijtuigen,
gemotoriseerd tuingereedschap, voor zover niet rijdende op de openbare weg
en voor zover daarvoor geen WA-verzekeringsplicht geldt, en voertuigen voor
gehandicapten.
2.26.B.i) als voetganger.
2.26.B.j) als woninghuurder onder huurcontract tegenover de eigenaar, uitsluitend met
betrekking tot door deze laatste geleden schade ten gevolge van brand,
explosie, rook of roet, of waterschade, voor zover die schade op grond van
oorsprong en aard valt onder de dekkingen van: "2.1. Brand", "2.2. Explosie",
"2.7 Rook of roet" of "2.23 Waterschade".
2.26.B.k) bij schadevorderingen vanwege het starten van of rijden met een motorvoertuig
van derden door een verzekerde van onder de 14 jaar.
2.26.B.l) bij schadevorderingen wegens vernietiging of beschadiging van zaken die
bezoekers van verzekerde op zich dragen of bij zich hebben.
2.26.B.m) bij doe-het-zelf-klussen uitgevoerd zonder enige vorm van betaling.
2.26.B.n) bij het kamperen.
2.26.B.o) bij gebruik van caravans buiten de verkeersdeelname en niet gekoppeld aan de
trekkende auto.
2.26.1. Borgtocht
De betaling van een door de rechter aan verzekerde of veroorzaker van de gedekte schade
opgelegde borgtocht ten behoeve van de voorwaardelijke invrijheidstelling en als garantie
voor de te betalen schadevergoedingen en gerechtskosten.
2.26.2. Rechtsbijstand
De juridische verdediging van verzekerde en van de veroorzaker van de gedekte schade,
zowel buiten rechte als ten overstaan van de burgerrechter of strafrechter, met betaling
van de proceskosten, doch met uitsluiting van elke mogelijke boete of strafmaatregel.
In geval van tegengestelde belangen van verzekerde en de maatschappij, wanneer de
maatschappij bij het schadegeval belangen heeft te verdedigen die tegenover de belangen
van verzekerde staan, zal de maatschappij verzekerde daarvan in kennis stellen,
onverminderd het feit dat zij de rechtshandelingen zal verrichten die voor haar
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verdediging dringend noodzakelijk zijn. In dat geval kan verzekerde kiezen voor de
voortzetting van de juridische leiding door de maatschappij of voor het toevertrouwen van
zijn verdediging aan een ander. In dit laatste geval is de maatschappij verplicht tot
vergoeding van de rechtsbijstandskosten tot een minimum in overeenstemming met de
tarieven die zijn vastgesteld door de orde van advocaten bij welke de jurist is aangesloten
of anders met de tarieven die zijn vastgesteld door de orde van advocaten van Barcelona,
in welke minimumtarieven alle incidenten en bijzaken van de procedure zijn inbegrepen;
het eventuele verschil komt in dat geval voor rekening van verzekerde.
2.26.3. Uitsluiting van de dekking.
Met betrekking tot het onderhavige punt “2.26. Wettelijke aansprakelijkheid,
borgtocht en rechtsbijstand”, valt letsel en schade buiten de dekking, wanneer
veroorzaakt:
a) opzettelijk, tenzij tot voorkoming van erger;
b) door een verzekerde aan diens partner of niet-gescheiden huwelijkspartner, of aan
bloed- of aanverwanten;
c) door verzekerde aan een andere verzekerde, behalve indien de benadeelde een
onder diens voogdij gestelde minderjarig is;
d) door vernietiging of beschadiging van goederen van derden die om enige reden in de
macht of in bezit van verzekerde waren, behoudens het bepaalde onder de punten
2.26.B.j en 2.26.B.l, als onder de dekking ook de inboedel is verzekerd;
e) in uitvoering van een ambacht of beroep of van elke mogelijke commerciële of
industriële activiteit, behalve met betrekking tot het huispersoneel, dat uitsluitend
verzekerd is voor zover de betreffende werknemer handelt in uitvoering van zijn
functie;
f) in de uitoefening van een al dan niet honoraire functie in verenigingsverband;
g) bij de beoefening van lucht-, jacht-, boks-, worstel-, vecht- of verdedigingssport en
dergelijke, alsmede bij de beoefening van een beroepssport;
h) in verband met de eigendom en het gebruik van voertuigen waarvoor een WAverzekeringsplicht bestaat;
i) door de deelname aan weddenschappen, duels en wedrennen met gebruik van
mechanische middelen;
j) door vervuiling, verontreiniging of verstoring van de lucht, het water of de bodem
door langdurige blootstelling aan temperaturen, rook, stof, roet, gas, damp, trillingen
of elke andere mogelijke oorzaak. Wel gegarandeerd is milieuschade indien de
oorsprong ligt in een ongeluk.
k) ten gevolge van het bezit van wilde dieren;
l) ten gevolge van het bezit of het houden van potentieel gevaarlijke dieren, als
dusdanig gedefinieerd in de geldende wettelijke bepalingen, behalve indien
nadrukkelijk vermeld in de Bijzondere voorwaarden van de polis;
m) in verband met het gebruik of bezit van vuurwapens, behalve indien het een wapen
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betreft waarvoor verzekerde de nodige officiële wapenvergunning heeft;
n) ten gevolge van de eigendom van elke soort ruimte, met uitzondering van de in de
Bijzondere voorwaarden genoemde woning en dan uitsluitend indien een
verzekering van opstal of verbouwingen is afgesloten;
o) aan benadeelde door diens eigen nalatigheid;
p) in verband met straffen van administratiefrechtelijke of strafrechtelijke aard, en de
in elke mogelijke procedure aan verzekerde opgelegde boete;
q) door wanprestatie in een contract tussen verzekerde en een derde benadeelde, of in
verband met aansprakelijkheden die voortvloeien uit de niet-naleving van officiële
bepalingen of elke mogelijke inbreuk op wettelijke verplichtingen;
r) door nadeel van financiële aard, geleden door derden, voor zover geen direct gevolg
van onder de dekking vallend lichamelijk letsel of materiële schade;
s) door buitencontractuele verplichtingen van verzekerde, wanneer deze verder gaan
dan diens wettelijke aansprakelijkheid;
t) door risico's die gedekt behoren te zijn door een verplichte WA-verzekering.
Indien zich een gebeurtenis voordoet die is gedekt onder punt “2.26-B. Wettelijke
aansprakelijkheid Inboedel”, en er meer dan één door verzekerde bij deze maatschappij
afgesloten polis bestaat die dezelfde gebeurtenis dekt, zal de maximaal door de
maatschappij uit te keren schadevergoeding niet hoger zijn dan het onder de
onderhavige polis verzekerde bedrag.
Verzekerd bedrag: Tot het gedekte maximum per benadeelde, als aangegeven in de
Bijzondere voorwaarden.
2.27. ONGEVALLEN HUISPERSONEEL
Onder deze verzekering is het huispersoneel in loondienst bij verzekerde gedekt tegen de
risico's van overlijden en gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolge van een
ongeluk binnen de in de Bijzondere voorwaarden vermelde woning.
Voor deze dekking worden de volgende begrippen gebruikt:
Ongeluk. Lichamelijk letsel ten gevolge van een plotselinge, gewelddadige, externe
oorzaak, buiten de bedoeling van de benadeelde.
Begunstigde. Natuurlijke persoon of rechtspersoon die recht heeft op
schadevergoeding, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende situaties:

de

• Bij gedeeltelijke of algehele blijvende invaliditeit: de getroffen persoon zelf.
• Bij overlijden geldt het bepaalde in de Ley de Contrato de Seguro [Wet betreffende het
verzekeringscontract], behoudens nadrukkelijke aanwijzing van begunstigden.
Gedeeltelijke blijvende invaliditeit. Gedeeltelijk, blijvend en onomkeerbaar anatomisch of
functioneel verlies als rechtstreeks gevolg van een ongeluk, dat valt onder een van de
hierna genoemde letsels:
• Compleet verlies van een oog.
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• Complete doofheid.
• Verlies of totale amputatie van een vinger, een arm, een hand of een been.
Totale blijvende invaliditeit. Geheel, blijvend en onomkeerbaar anatomisch of functioneel
verlies als rechtstreeks gevolg van een ongeluk, dat valt onder een van de hierna
genoemde letsels:
• Verlies of onbruikbaarheid van beide armen, van beide benen, van een arm en een been,
van een hand en een voet, van beide handen of van beide voeten.
• Totale verlamming.
• Totale blindheid.
Dood. Overlijden.
Niet als ongeluk gedekt zijn:
a) Elke mogelijke ziekte.
b) Gevolgen van oorlog, opstand, revolutie of aardbeving.
c) Gevolgen van deelname aan ruzies, duels of begane of beoogde misdrijven.
d) Handelingen en optreden van verzekerde jegens zichzelf.
e) Vergiftiging door inname van voedsel in slechte staat.
f) Gevolgen van uitsluitend psychische aard.
Uitgesloten zijn ongelukken van de huwelijkspartner of van bloed- of aanverwanten
van verzekerde.
Verzekerd bedrag: Maximaal het in de Bijzondere voorwaarden per werknemer
vermelde bedrag, in overeenstemming met de hierna vermelde percentages:
• Bij overlijden ............................................................................................................... 100%
• Bij totale invaliditeit ................................................................................................... 100%
• Bij gedeeltelijke invaliditeit:
– Compleet verlies van een oog ....................................................................................... 30%
– Complete doofheid ....................................................................................................... 50%
– Verlies of complete amputatie van:
– Een arm of een hand ................................................................................................. 60%
– Een onderbeen, vanaf boven de knie ........................................................................ 50%
– Een onderbeen, vanaf onder de knie ........................................................................ 40%
– Een duim of wijsvinger .............................................................................................. 10%
– Een andere vinger ........................................................................................................ 5%
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2.28. AANVULLENDE DEKKING
Bij deze dekking is het de verzekeringsmaatschappij zelf die de hierna te vermelden
diensten zal verzorgen.
Onder de aanvullende dekking vallen de volgende gebeurtenissen:
2.28.1. In geval van onbewoonbaarheid van de woning door een onder de polis gedekte
gebeurtenis:
a) Onderdak in een hotel
De verzekeraar draagt zorg voor de organisatie en betaling van de aantoonbare onkosten
van verblijf in een hotel nabij de verzekerde woning of de kosten van voorlopig onderdak
tot maximaal EUR 60,00 per persoon per dag.
Maximum uitkering per schadegeval: EUR 600,00.
b) Verhuizing en meubelopslag
De maatschappij draagt zorg voor de organisatie en betaling van de kosten van de
verhuizing van de bij de gebeurtenis geredde meubels en inboedel naar de voorlopige
woning, en van de opslag binnen dezelfde gemeente.
Maximum uitkering per schadegeval: EUR 600,00.
c) Bewaking door beveiligingsbeambte
Wanneer de verzekerde woning door de schadegebeurtenis gemakkelijk toegankelijk is
geworden van buitenaf, draagt de maatschappij zorg voor de organisatie en betaling van
de bewaking van de door de schade getroffen woning tot aan het moment van verhuizing
van de meubels en inboedel, doch niet langer dan 48 uur, gerekend vanaf de aankomst van
het bewakingspersoneel bij de getroffen woning.
2.28.2. Aanvullende diensten
a) Plaatsvervangend tv-toestel en videoapparaat
Als verzekerde niet kan beschikken over zijn televisietoestel of videoapparaat ten gevolge
van diefstal, vernietiging of elke andere mogelijke onder de polis gedekte gebeurtenis, zal
de maatschappij gratis gedurende maximaal 15 dagen een vergelijkbaar apparaat ter
beschikking stellen van de benadeelde, totdat het getroffen toestel of apparaat vervangen
is.
Niet als schadegebeurtenis wordt aangemerkt de schade aan de bedoelde apparaten
wanneer deze het gevolg is van kortsluiting, de invloed van elektriciteit, of oorzaken die
inherent aan het apparaat zelf zijn, behalve als de schadegebeurtenis nadrukkelijk onder
de polis is gedekt.
Maximum uitkering per schadegeval: EUR 150,00.
b) Hulp bij het opsporen en nasturen van bagage
In geval van vertraging of verlies van bagage verleent de maatschappij hulp bij het
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verzoeken om en organiseren van de lokalisatie en het opsturen daarvan naar het adres
van de onder het contract verzekerde persoon.
c) Verzending van dringende berichten
De maatschappij belast zich op verzoek van verzekerden met de verzending aan hun in
Spanje ingezeten familieleden van alle dringende berichten die vanwege de onder het
contract gedekte gebeurtenis noodzakelijk zijn.
d) Terugkeer van de verzekeringsnemer naar diens huisadres ten gevolge van een
ernstige gebeurtenis
Als de verzekeringsnemer op reis is en zich buiten de provincie van de verzekerde woning
bevindt, bij een schadegebeurtenis waardoor de woning onbewoonbaar is geworden, zal
de maatschappij de verzekeringsnemer een ticket verstrekken om met het snelst mogelijke
noodzakelijke openbaar vervoer te kunnen terugkeren naar het adres van het beschadigde
goed, en een tweede ticket voor de terugkeer naar de plek waar hij zich op het moment
van de gebeurtenis bevond. Met betrekking tot de reiskosten van de verzekerde personen
zal de maatschappij uitsluitend de extra kosten boven de normaal reeds voorziene
reiskosten (trein-, vlieg- en veerboottickets, tolwegen, brandstof, enzovoorts) op zich
nemen.
Maximum uitkering per schadegeval: EUR 600,00.
e) Ongeluk van een verzekerde binnen de woning.
1. Indien zich binnen de woning een ongeluk voordoet waardoor op doktersvoorschrift het
bed moet worden gehouden, zonder dat ziekenhuisopname noodzakelijk is, zal de
maatschappij zorg dragen voor de organisatie en betaling van de kosten van de
volgende verstrekkingen:
• Toesturen van een verpleegkundige, die de verongelukte zal bijstaan gedurende
maximaal 72 uur.
• Toesturen van een hulp in de huishouding, wanneer de verongelukte persoon normaal
gesproken de zorg heeft over kinderen van onder de 14 jaar. De maximale tijd van deze
dekking is 72 uur.
• Toesturen van voorgeschreven medicijnen naar het huisadres. De kosten van de
medicijnen zelf komt altijd voor rekening van verzekerde.
2. Indien zich binnen de woning een ongeluk voordoet waardoor op doktersvoorschrift
ziekenhuisopname noodzakelijk is, zal de maatschappij zorg dragen voor de organisatie
en betaling van de onkosten van een ambulance naar het door verzekerde of arts
aangegeven ziekenhuis, voor zover dit zich bevindt binnen de gemeente van de
verzekerde woning.
f) Informatieservice voor reparateurs, installateurs en diverse vaklieden
Op verzoek van verzekerde zal de maatschappij zorgen voor een gekwalificeerd vakman
voor de gevraagde diensten uit de hierna volgende lijst:
Metselaars
Stukadoors
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Antenne-installateurs
Verpleegkundigen
Lakkers
Timmerlieden
Kozijnbouwers
Metaalbewerkers
Aannemers
Glazenzetters
Oppassen
Elektriciens
Huishoudelijke apparatuur, specialisten
Ziekenverzorgers
Vloerbedekkers

Loodgieters
Tuinlieden
Glazenwassers
Schoonmakers
Koeriers
Verhuizers
Parketvloerleggers
Zonneweringinstallateurs
Schilders
Deurwachterinstallateurs
Huishoudelijke apparatuur, reparateurs
Televisie-/videomonteurs
Stoffeerders

De arbeids- en materiaalkosten, voorrijkosten en alle andere mogelijke kosten komen
geheel voor rekening van verzekerde. De maatschappij zorgt uitsluitend voor het
lokaliseren en in contact brengen van vakman en verzekerde, tenzij het gaat om een onder
de polis gedekte schadegebeurtenis.
2.29. ESTHETISCHE SCHADE
De verzekering dekt het esthetische waardeverlies van het interieur van het gebouw bij
een onder de polis gedekte schadegebeurtenis die gevolgen heeft voor de visuele
harmonie van het verzekerde goed. In ieder geval zal de dekking beperkt blijven tot het
door de schadegebeurtenis getroffen vertrek. Elementen van de inboedel zijn niet
inbegrepen.
De maatschappij vergoedt de nodige onkosten voor het herstel van de vóór de
schadegebeurtenis bestaande esthetische compositie, met gebruik van materialen van
vergelijkbare kenmerken en kwaliteit als de originele.
Niet gedekt zijn sanitair, glas, vaste meubels en inbouwkasten, zwembaden en
recreatieve of sportieve voorzieningen, boomaanplant, planten, tuinen, hekken of
muren.
Verzekerd bedrag: In eerste risico, tot het in de Bijzondere voorwaarden vermelde
maximum.
2.30. ZAKEN VOOR BEROEPSGEBRUIK
Het voor de inboedel verzekerde bedrag omvat ook zaken voor professioneel gebruik van
verzekerde; directe schade aan deze zaken ten gevolge van een onder deze polis vallende
gebeurtenis is derhalve gedekt. De dekking geldt wanneer de genoemde zaken zich binnen
de in de Bijzondere voorwaarden genoemde woning bevinden en gebruikt worden voor de
uitvoering van het beroep van verzekerde.
Niet gedekt zijn:
a) De opslag van zaken bestemd voor verkoop en juwelen.
b) Professionele meubels in woningen die gedurende meer dan 90 dagen onbewoond
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zijn of die in gebruik zijn als tweede huis.
Verzekerd bedrag: tot 15% van het verzekerd bedrag voor de inboedel, met een maximum
van EUR 3.000,00 per gebeurtenis.
2.31. ZAKEN IN EIGENDOM VAN DERDEN
Het verzekerde bedrag van de inboedel omvat ook zaken voor persoonlijk gebruik van
anderen dan de verzekeringsnemer of verzekerde; directe schade aan deze zaken ten
gevolge van een onder deze polis vallende gebeurtenis is derhalve gedekt. De dekking geldt
wanneer de genoemde zaken zich binnen de in de Bijzondere voorwaarden genoemde
woning bevinden.
Deze zaken zijn niet gedekt in woningen die gedurende meer dan 90 dagen onbewoond
zijn of die in gebruik zijn als tweede huis.
Verzekerd bedrag: Tot EUR 1.500,00 per gebeurtenis.
2.32. SCHADE AAN SANITAIR
Gedekt is direct materieel nadeel door schade aan sanitaire apparaten als badkuipen,
douches, wasbakken, bidets, handenwasbakjes, gootstenen en dergelijke, inbegrepen de
kosten van transport en plaatsing, voor zover deze vast bevestigd zijn aan de onder de
opstalverzekering gedekte zaken.
Niet gedekt zijn:
a) Handvoorwerpen, meubels en decoratieve elementen, sanitaire accessoires.
b) Schade veroorzaakt door gebreken in de installatie of plaatsing, of door
werkzaamheden aan de verzekerde zaken of aan kozijn- of lijstwerk, alsmede schade
tijdens montage of demontage.
c) Schade veroorzaakt bij verbouwingswerkzaamheden, reparaties, schilderwerk of
tijdens de voorbereiding of uitvoering van een verhuizing.
d) De gevolgen van krassen, afbladderen of andere oorzaken, uitsluitend van
esthetische aard.
e) Natuur- of kunstgraniet of natuur- of kunstmarmer op de vloer, aan de wand of aan
het plafond.
f) Elementen gesitueerd buiten de woning.
g) Kranen, wanden, spiegels en wandelementen in het algemeen.
Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor de opstal verzekerde bedrag.
2.33. HUURBESCHERMING
2.33.1. Wanbetaling van de huur
Voor deze dekking geldt als verzekerde de eigenaar van de verzekerde woning: de
verhuurder.
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Gedekt is de wanbetaling door de huurder van huur verschuldigd voor de in de Bijzondere
voorwaarden van de polis genoemde woning. Voor deze dekking is een vereiste dat er een
officieel en geldig huurcontract bestaat, dat voldoet aan de geldende wetgeving
betreffende de verhuur van stedelijke woningen.
Verzekerde verklaart dat de jaarlijkse huurinkomsten niet hoger zijn dan 45% van het netto
jaarinkomen van de huurder.
De maatschappij zal aan verzekerde het totaalbedrag uitkeren van de huurachterstand, na
aftrek van het eigen risico en tot het gegarandeerde maximum bedrag, op het moment dat
een definitief vonnis wordt gewezen of een andere definitieve gerechtelijke beslissing
wordt genomen in de ontruimingsprocedure die is ingesteld tegen de wanbetalende
huurder.
Verzekerde dient op het moment van de schadegebeurtenis en voorafgaande aan de
uitkering de volgende documenten te overleggen: een kopie van het officiële huurcontract,
dat dient te voldoen aan bepalingen van de Ley de Arrendamientos Urbanos [Spaanse
huurwet], een kopie van het laatste loonstrookje van de huurder op het moment waarop
de onderhavige dekking werd overeengekomen of elk ander document waaruit blijkt wat
op het laatstbedoelde moment de inkomsten van de huurder waren.
Verzekerde verplicht zich ertoe de maatschappij schriftelijk te verwittigen van elke
verandering van huurder die gedurende de looptijd van het contract plaatsvindt, en de
maatschappij zal vervolgens de desbetreffende aanpassing van de polis toesturen.
Indien verzekerde niet voldoet aan deze vereiste, verliest hij het hem toekomende recht
op schadevergoeding, behalve indien hij op het moment van declaratie van de
schadegebeurtenis de in de vorige alinea genoemde documenten met betrekking tot de
nieuwe huurder overlegt; dit laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor de dekking en
de uitkering van de schade.
Verzekerde verplicht zich een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen de huurder
vóór afloop van de derde maand van huurachterstand. Zo niet, dan zal de
schadevergoeding verminderd worden met het verschil in maanden tussen het moment
waarop verzekerde de vordering indient of de betreffende procedure aanspant en die drie
maanden.
De uitkering zal stoppen vanaf de maand waarin de huurder de uitstaande huurschuld
voldoet of de betaling weer voortzet, of waarin verzekerde weer kan beschikken over zijn
woning.
De maatschappij wordt na betaling van de schadevergoeding gesubrogeerd in de rechten
van verzekerde, om actie in te kunnen stellen tegen de huurder tot verhaal van de uit
hoofde van dit verzekeringscontract aan verzekerde uitbetaalde schadevergoeding.
Verzekerde verplicht zich de maatschappij hiertoe zijn medewerking te verlenen en haar
alle nodige documenten en machtigingen te verstrekken, en, indien daartoe gemaand,
deze te ratificeren ten overstaan van de rechter.
In ieder geval zal verzekerde aan de maatschappij de ontvangen maandhuren
terugbetalen, als deze hem later, hetzij buitengerechtelijk, hetzij als resultaat van de
ingestelde vordering, door de huurder worden voldaan.
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De huurderving is niet gedekt in de volgende gevallen:
a) Als het uitblijven van betaling door een wettelijke overheid gelegitimeerd is.
b) Als deze het resultaat is van een besluit, genomen door een algemene vergadering of
orgaan ter vertegenwoordiging van de huurders.
c) Als deze het gevolg is van brand, explosie, waterschade, diefstal of elke andere
schade met gevolgen voor de deugdelijkheid van het gebouw.
d) Als deze het gevolg is van een conflict tussen de huurder en verhuurder daterend
van vóór de verzekering.
Verzekerd bedrag: Tot maximaal 12 maanden huur na de afloop van de periode van
vrijstelling, met een maximum van EUR 15.000.
Eigen risico: Het toepasbaar eigen risico onder deze dekking is het equivalent van de in het
huurcontract overeengekomen borgsom.
Vrijstelling: De duur van de vrijstelling van de vergoedingsplicht is 3 maanden vanaf de
datum van ingang van de dekking. Deze vrijstellingsperiode zal steeds opnieuw ingaan bij
verandering van huurder.
2.33.2. Vandalisme.
Voor zover er sprake is van een schadegeval dat valt onder de dekking van punt “2.33.1.
Huurderving”, zal de maatschappij de schade of diefstal aan of van vastgoed of opstal van
de in de Bijzondere voorwaarden genoemde woning voor haar rekening nemen, welke
werd toegebracht of gepleegd door de huurder in de vorm vandalistische of kwaadwillige
handelingen; het betreffende nadeel dient na de ontruiming of verlating van de woning
door een taxateur te worden vastgesteld.
Voor de toepassing van deze dekking dient verzekerde schriftelijk aan te tonen wat de
staat van de verzekerde woning was op het moment van afsluiten van de verzekering,
teneinde te kunnen vaststellen wat de schade was na ontruiming van de woning door de
huurder.
Alle onder de polis gedekte schade door vandalisme aan de opstal, toegebracht door
eenzelfde huurder, zal worden beschouwd als één enkel schadegeval, ook al is de schade
veroorzaakt op verschillende momenten.
Verzekerd bedrag: Tot maximaal EUR 5.000.
Eigen risico: Het op deze dekking toepasbare eigen risico bedraagt EUR 300 per
schadegebeurtenis.
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De volgende gevallen van schade aan het vastgoed vallen niet onder de dekking van
vandalistische handelingen:
a) Gestage slijtage door gebruik.
b) Eigen tekortkomingen of gebreken van of aan de bouw.
c) Slechte staat van onderhoud.
d) Alle mogelijke schade of kosten ten gevolge van graffiti, krassen, inkrassen,
schrapen, uitschrapen, opschriften, opplakken of vergelijkbare handelingen.
e) De gewone en noodzakelijke werkzaamheden tot onderhoud van het goed.
f) Breuk van glas, spiegels of ruiten.
2.33.3. Rechtsbijstand
Anders dan het bepaalde in artikel 4.3.3. van Hoofdstuk V Aanvullende
rechtsbijstandsverzekering, van deze Algemene dekkingsvoorwaarden, wordt in het
onderhavige artikel voor de eigenaar de dekking uitgebreid tot conflicten die voortvloeien
uit een huurcontract, met vergoeding van de gerechtskosten van ontruimingsprocedures
op grond van wanbetaling.
In het algemeen vallen de hierna volgende huurcontracten niet onder de dekking van
huurderving:
a) Verhuur van bedrijfsruimten, seizoensverhuur, verhuur van landelijke eigendommen,
toeristische eigendommen en in het algemeen alle verhuur die niet wordt
beschouwd als woningverhuur volgens de Ley de Arrendamientos Urbanos [Spaanse
huurwet].
b) Verhuur van tweede woningen.
c) Verhuur van ruimten die niet in wettig bewoonbare staat verkeren.
d) Onderverhuur van de verzekerde woning.
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Artikel 3. Algemene uitsluitingen van dekking
In het algemeen zijn, naast de specifiek bij elke dekking genoemde uitsluitingen, de
hierna volgende schadegebeurtenissen van elke dekking uitgesloten:
a) Gebeurtenissen ten gevolge van al dan niet officieel verklaarde burgeroorlog of
internationale oorlog, feiten of handelingen van de strijdkrachten of de
veiligheidstroepen of -korpsen in vredestijd, rebellie, volkssopstand of staatsgreep,
terroristische handelingen, opschudding of volksoproer.
b) Gebeurtenissen ten gevolge van buitengewoon natuurgeweld (overstroming,
aardbeving, vulkaanuitbarsting, atypische cycloon, val van siderale lichamen of
aerolieten), instortingen, aardverschuivingen of aardafbrokkelingen of elk
meteorologisch fenomeen anders dan blikseminslag.
c) Gebeurtenissen direct of indirect veroorzaakt door atoomkernsplitsing, wijziging van
atoomstructuur of straling van radio-isotopen.
d) Gebeurtenissen te wijten aan feiten of fenomenen die gedekt zijn door het
compensatiefonds der verzekeringen of waarvan dat fonds oordeelt dat het recht
van verzekerde niet toepasbaar is vanwege aanrekenbare wanprestatie in de
naleving van de in de op het moment van de schadegebeurtenis geldige reglementen
met aanvullende bepalingen vastgestelde regels.
Niet gedekt zijn verder de verschillen tussen de toegebrachte schade en de door het
compensatiefonds der verzekeringen na aftrek van eigen risico's, minderingen,
evenredigheidsbeginselen en andere beperkingen, uitgekeerde bedragen.
e) Gebeurtenissen die door de landsregering zijn verklaard tot "nationale ramp of
catastrofe".
f) In geval van brand, wanneer deze is te wijten aan opzet of grove schuld van
verzekerde.
In geval van diefstal, wanneer de schadegebeurtenis werd veroorzaakt door een van
de volgende oorzaken:
• ernstige nalatigheid van verzekerde, de verzekeringsnemer of de van hen
afhankelijke of met hen samenwonende personen.
• Wanneer de verzekerde zaak ontvreemd werd vanaf een andere plek dan de in de
polis genoemde plaats, of tijdens vervoer, behalve in de nadrukkelijk door de
verzekering gedekte gevallen.
• Wanneer de diefstal gepleegd werd bij gelegenheid van een schadegeval ten
gevolge van buitengewone risico's.
In geval van ongeluk, wanneer dit opzettelijk door verzekerde werd veroorzaakt.
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In het geval van wettelijke aansprakelijkheid, wanneer sprake is van schuld
uitsluitend toe te rekenen aan de benadeelde, of indien de verzekeraar persoonlijke
excepties kan opwerpen tegen verzekerde.
In overige gevallen, wanneer sprake is van schade door opzettelijke uitlokking door
of met medewerking of met grove schuld van de verzekeringsnemer, verzekerde of
inwonende familie of van personen die in het verzekerde goed wonen; deze
uitsluiting is niet van toepassing op de dekking van rechtsbijstand.
g) Schadegebeurtenissen veroorzaakt door dieren van elke mogelijke soort,
onverminderd het bepaalde betreffende de dekking van de wettelijke
aansprakelijkheid onder punt 2.26.B.
h) Boetes of sancties van een bevoegde overheid.
i) Schadegebeurtenissen die betrekking hebben op zaken bestemd voor commercieel
of professioneel gebruik, met uitzondering van de genoemde onder punt 2.30.
j) Schadegebeurtenissen ten gevolge van het gebruik of de bezetting van de
verzekerde woning voor of met een ander doel dan bewoning.
k) Schadegebeurtenissen in verband met vaartuigen of motorvoertuigen, uitgezonderd
het voorziene onder de specifieke dekkingen genoemd onder punt "2.26. Wettelijke
aansprakelijkheid, borgtocht en rechtshulp".
l) Schadegebeurtenissen die plaatsvinden tijdens een opschorting van de dekking of na
ontbinding van de polis wegens wanbetaling van de premies.
m) Schadegebeurtenissen ten gevolge van gisting, oxidatie, slechte conservering of
eigen gebrek van het getroffen element.
n) Verlies of zoekraken van elke mogelijke zaak.
o) Indirecte schade of nadeel van elke mogelijke aard. Bovendien blijft uitgesloten van
elke dekking onder de punten "2.1. Brand", "2.2. Explosie", "2.3 Blikseminslag",
“22.4. Vandalisme, "2.5 Overstroming", "2.6 Atmosferische fenomenen" en "2.23
Waterschade", alle schade of verlies van papier- en muntgeld, loten, postzegels,
zegels en gezegelde pandbrieven, lommerdbriefjes, waardepapieren en effecten en,
in het algemeen, alle documenten en kwitanties met een geldswaarde of
geldgarantie.
Tenzij in de Bijzondere voorwaarden anders is overeengekomen, zijn van elke
dekking onder "2.1. Brand", "2.2. Explosie", "2.3 Blikseminslag" en "2.7 Rook of
roetschade” de eengezinswoningen uitgesloten die een eigen garage hebben waarin
een benzine- of dieselvoorraad voor voertuigen wordt bewaard van meer dan 200
liter; hiervoor wordt de in de tanks van de in de garage geparkeerde voertuigen
aanwezige hoeveelheid brandstof niet meegerekend.
p) Schadegevallen die betrekking hebben op een woning waarop een verklaring is
afgegeven van gedeeltelijke of totale onbewoonbaarheid.
q) Schadegebeurtenissen door aan de verzekerde zaak uitgevoerde bouw- of
reparatiewerkzaamheden die vallen onder de categorie van grote bouw.
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Artikel 4. Toepassingsgebied van de dekkingen
De toepassing van de dekkingen van deze verzekeringspolis is beperkt tot de in de
Bijzondere voorwaarden vermelde woning, behalve voor wat betreft de volgende
gebeurtenissen:
a) "2.22.4 Overval of diefstal met geweld buiten de woning", geldig overal ter wereld.
b) "2.25 Reizen en tijdelijke verblijven”, geldig overal ter wereld.
c) "2.26 Wettelijke aansprakelijkheid, borgtocht en rechtshulp", geldig overal ter wereld,
behalve in de VS, Canada, Mexico en Puerto Rico.
Als verzekerde zijn gewone verblijfplaats niet langer dan negen maanden per jaar in Spanje
of Andorra heeft, blijft de geldigheid van alle dekkingen, ook de in de voorgaande alinea
genoemde, beperkt tot het grondgebied van Spanje en Andorra.
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Artikel 5. Schadetaxatie
a) Gebouwen
Gebouwen, met inbegrip van de fundamenten, worden getaxeerd volgens
nieuwbouwwaarde als geldend op het moment voorafgaande aan de gebeurtenis; de
waarde van de grond wordt niet meegerekend.
Voor de taxatie van de nieuwbouwwaarde geldt als voorwaarde dat verzekerde binnen de
termijn van twee jaar na de gebeurtenis het gebouw opnieuw bouwt op dezelfde plek, met
dezelfde kenmerken en zonder grotere wijzigingen. Als het echter om gegronde redenen
buiten de wil van verzekerde niet mogelijk is dezelfde plaats te kiezen voor een gebouw
met dezelfde kenmerken, zal de bouw op een andere plaats binnen dezelfde gemeente
geoorloofd zijn.
Als het gebouw niet wordt heropgebouwd in overeenstemming met de voorgaande alinea,
zal de schade worden uitgekeerd naar de werkelijke waarde en niet naar de
nieuwbouwwaarde.
b) Meubilair
Het meubilair zal worden getaxeerd naar nieuwwaarde op de markt op het moment van de
gebeurtenis. Als een zaak niet op de markt leverbaar is, zal als waardegrondslag de prijs
worden genomen van een soortgelijke zaak.
Voor de taxatie van de nieuwwaarde geldt als voorwaarde dat verzekerde binnen de
termijn van twee jaar na de gebeurtenis de door de schade getroffen zaken vervangt door
nieuwe van hetzelfde type, van dezelfde kwaliteit en met dezelfde kenmerken.
Als de zaken niet worden vervangen in overeenstemming met de voorgaande alinea, zal de
schade worden uitgekeerd naar de dagwaarde en niet naar de nieuwwaarde.
De nieuwwaarde zal niet worden gehanteerd voor kleding, niet meer gebruikte artikelen of
zaken, motorvoertuigen, aanhangers en pleziervaartuigen; deze zaken zullen worden
getaxeerd naar de dagwaarde.
c) Juwelen, verzamelingen, kunst en waardevolle voorwerpen
Juwelen, verzamelingen, kunst en waardevolle voorwerpen waarvan de waarde met de tijd
niet afneemt worden getaxeerd naar de marktwaarde vóór de schadegebeurtenis.
d) Incompleet raken van sets of samenstellen van zaken
Voor zaken die onderdeel uitmaken van een set of samenstel zal de waarde van de zaak of
van het door de schade getroffen deel worden vergoed. De maatschappij zal in geen geval
uitkeren voor het waardeverlies ten gevolge van het incompleet raken van een set of
samenstel van zaken
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Artikel 6. Automatische aanpassing van het verzekerd bedrag
De verzekeringsnemer kan in de Bijzondere voorwaarden overeenkomen dat het onder
deze polis verzekerde bedrag op de jaarlijkse premievervaldag automatisch wordt
aangepast aan de stijging van de officiële prijsindex.
Het elk kalenderjaar voor de aanpassing van het verzekerde bedrag gebruikte
prijsindexcijfer is het prijsindexcijfer dat werd gepubliceerd op 31 oktober van het
voorafgaande jaar door het Instituto Nacional de Estadística [Spaans instituut voor de
statistieken].
Het percentage van automatische herwaardering zal niet minder zijn dan 3%, behalve als
door de toepassing van dat percentage het verzekerde goed wordt oververzekerd omdat
het verzekerde bedrag hoger uitkomt dan de waarde van het verzekerde goed; dit dient
door de verzekeringsnemer te worden aangetoond.
Partijen kunnen zich verzetten tegen de verlenging van de onderhavige clausule van
automatische herwaardering van het bedrag bij aangetekend schrijven, aan de wederpartij
te richten twee maanden vóór het einde van het lopende verzekeringsjaar.
Bij automatische aanpassing ziet de maatschappij af van het evenredigheidsbeginsel
wanneer het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaak en het verzekerde bedrag
niet groter is dan 15%. Het evenredigheidsbeginsel is niet van toepassing voor
schadegebeurtenissen van onder de EUR 1.800,00.
De aanpassing van het verzekerde bedrag zal niet gelden voor de dekking van punt "2.26.
Wettelijke aansprakelijkheid, borgtocht en rechtsbijstand", noch voor dekkingen waarvoor
nadrukkelijk een maximale schadevergoeding geldt, noch voor het eigen risico.
Het afzien van de toepassing van het in de vorige alinea's genoemde
evenredigheidsbeginsel geldt niet met betrekking tot buitengewone risico's die gedekt
zijn door het compensatiefonds der verzekeringen.
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V. Aanvullende rechtsbijstandsverzekering
Op deze dekking van rechtsbijstand ten behoeve van de verdediging van verzekerde en het
verhaal van schade, zijn de hierna volgende bijzondere voorwaarden van toepassing.
ARTIKEL 1. DEFINITIE VAN VERZEKERDE
Voor deze dekking wordt verstaan onder "verzekerde":
– De verzekeringsnemer, hetzij natuurlijke persoon of rechtspersoon, eigenaar van de
verzekerde zaak, diens partner of huwelijkspartner.
– Bloedverwanten in de rechte lijn, inwonende in de verzekerde woning.
– Andere bij verzekerde inwonende familieleden die geen ander wettig huisadres hebben.
Indien tijdelijk elders wordt gewoond om redenen van gezondheid, studie of militaire
dienst, blijft de hoedanigheid van verzekerde ongewijzigd.
De verzekeringsnemer kan zich tegen het verlenen van diensten of dekkingen onder de
polis aan andere verzekerden verzetten.
ARTIKEL 2. DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE DEKKING
De maatschappij verplicht zich binnen de wettelijk en contractueel vastgestelde grenzen
tot uitkering van de kosten de door verzekerde worden gemaakt in het kader van een
administratiefrechtelijk proces, of een gerechtelijk proces of arbitrageproces, en om aan
verzekerde de uit de dekking van deze polis voortvloeiende diensten van rechtsbijstand in
en buiten rechte te verlenen.
De maatschappij neemt de kosten voor haar rekening van de rechtsbijstand ter
verdediging van de belangen van verzekerde. Hieronder vallen:
a) Griffierechten, belastingen en rechtskosten in verband met de behandeling van onder
de dekking vallende procedures.
b) Honoraria en kosten van de advocaat.
c) Rechten en voorschotten van de procureur, wanneer diens optreden vereist is.
d) Notariskosten en kosten van procesvolmachten, akten, vorderingen en andere voor de
verdediging van de belangen van verzekerde vereiste rechtshandelingen.
e) De nodige honoraria en kosten van de taxateur.
f) In strafprocessen, het stellen van de vereiste borgtocht voor voorwaardelijke
invrijheidstelling van verzekerde of ten garantie van de betaling van proceskosten,
uitgezonderd schadevergoedingen en boetes.
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ARTIKEL 3. GELDIGHEIDSGEBIED
Gedekt zijn alle schadegebeurtenissen binnen de Europese Unie, Andorra en Gibraltar,
uitgezonderd die welke verband houden met de verzekerde woning, waarvoor de dekking
beperkt is tot het Spaans grondgebied en Andorra.
ARTIKEL 4. DEKKINGEN
4.1. Verhalen van schade
Deze dekking betreft de verdediging van de belangen van verzekerde, de vordering van
schade van niet contractuele aard aan diens persoon of aan diens roerende zaken, door
nalatigheid of moedwilligheid. Inbegrepen zijn, onder andere, vorderingen wegens:
• Voedselvergiftiging.
• Schade geleden door verzekerde, veroorzaakt door huisdieren.
• Schade bij het kamperen of gebruik van een geplaatste caravan.
• Schade of nadeel veroorzaakt door boten of waterscooters.
De onderhavige dekking strekt zich uit tot de vordering van schade of nadeel geleden door
verzekerde als voetganger, passagier in elk mogelijk grondvervoersmiddel of bij
amateursportbeoefening, voor zover geen verband houdende met motorvoertuigen.
4.2. Strafrechtelijke verdediging
Deze dekking omvat de verdediging van verzekerde in strafzaken in verband met zijn
privéleven.
De onderhavige dekking strekt zich uit tot de strafrechtelijke verdediging van verzekerde
als voetganger, passagier in elk mogelijk grondvervoersmiddel of beoefenaar van een
amateursport, voor zover geen verband houdende met motorvoertuigen.
Uitgesloten zijn gebeurtenissen die volgens een definitief gerechtelijk vonnis bewust
door verzekerde zijn veroorzaakt.
4.3. Rechten in verband met de woning
Deze dekking betreft de verdediging van de belangen van verzekerde in verband met de
onder de Bijzondere voorwaarden verzekerde woning, in diens hoedanigheid van:
4.3.1. Huurder, in verband met:
– Conflicten ontstaan op grond van de huurovereenkomst. De dekking geldt niet voor
ontruimingsprocedures op grond van wanbetaling.
4.3.2. Eigenaar of vruchtgebruiker, in verband met:
– Conflicten met naaste buren vanwege overpad, licht en uitzicht, afstanden,
scheidingsgrenzen, gedeelde muren of aanplant.
– De verdediging bij strafrechtelijke aansprakelijkheid als bestuurslid van de vereniging
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van eigenaren van het gebouw waar de verzekerde woning deel van uitmaakt.
– De verdediging en vorderingen in verband met de belangen van verzekerde tegenover
de vereniging van eigenaren, voor zover verzekerde bij is met de betalingen van de
wettig overeengekomen bijdragen in de servicekosten.
4.3.3. Huurder, eigenaar of vruchtgebruiker
Deze dekking geldt ook voor de verdediging van de belangen van verzekerde bij:
– De vordering van schade van niet-contractuele oorsprong, aan de woning veroorzaakt
door derden.
– De vordering aan naaste buren wegens overtreding van wettelijke voorschriften in
verband met de uitstoot van rook of damp.
– De vordering van schade van niet-contractuele oorsprong, veroorzaakt door derden aan
roerende zaken in de woning, eigendom van verzekerde.
– De verdediging bij strafrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde vanwege het
bewonen van de woning.
– De vordering wegens wanprestatie in onderhouds- of reparatieservicecontracten in
verband met de installaties van de woning, wanneer de betaling daarvan geheel
toekomt aan verzekerde en deze bij is met de betaling.
Uitgesloten van alle in dit artikel genoemde dekkingen zijn gebeurtenissen die volgens een
definitief gerechtelijk vonnis willens en wetens door verzekerde veroorzaakt zijn.
4.4. Servicecontracten
Deze dekking geldt voor de vordering wegens wanprestatie in de volgende
servicecontracten, met gevolgen voor het privéleven van verzekerde, van welke contracten
verzekeringsnemer contracthouder en begunstigde is:
– Diensten van gediplomeerde deskundigen.
– Geneeskundige diensten en ziekenhuisdiensten.
– Diensten in verband met reizen, toerisme en horeca.
– Onderwijsdiensten en schoolvervoer.
– Schoonmaakdiensten.
– Verhuisdiensten.
4.5. Contracten in verband met roerende zaken
Deze dekking geldt voor vorderingen bij geschillen wegens wanprestatie in contracten
betreffende roerende zaken, waarin verzekerde contractpartij is, zoals contracten van
koop/verkoop, deposito, ruil, verpanding en andere soortgelijke overeenkomsten.
Onder roerende zaken vallen uitsluitend decoratieve zaken en meubels (uitgezonderd
antiek), huishoudelijke apparatuur, persoonlijke bezittingen en levensmiddelen, voor
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zover deze eigendom zijn van verzekerde en bestemd voor diens persoonlijk gebruik. Voor
huisdieren geldt hetzelfde als voor roerende zaken.
4.6. Verdediging bij administratiefrechtelijke overtredingen in verband met de woning.
De maatschappij dekt de verdediging van verzekerde bij boetes die verzekerde als
particulier krijgt opgelegd wegens vermeende administratiefrechtelijke overtredingen in
verband met de onder de polis gedekte woning. De door de maatschappij verleende
diensten zullen bestaan uit het opstellen en indienen van schriftelijk verweer en
toepasselijke bezwaarschriften. Contentieus-administratieve zaken zijn niet inbegrepen.
De betaling van de uiteindelijke sanctie komt altijd voor rekening van verzekerde.
Desgevraagd en indien verzekerde zorgt voor de nodige voorzieningen, kan de
maatschappij ook zorgdragen voor de afdoening van de sanctie.
4.7. Telefonische rechtsbijstand
Onder deze dekking stelt de maatschappij aan verzekerde een advocaat ter beschikking,
die hem telefonisch kan inlichten met betrekking tot elk mogelijk geschil over de
reikwijdte van de rechten die voortvloeien uit de dekking van deze verzekeringspolis.
Deze juridische informatie zal worden verleend via het telefoonnummer van Servicios
Zurich-Hogar.
4.8. Vordering in verband met nutsvoorzieningen
Deze dekking betreft vorderingen, voor zover het in het geding zijnde bedrag hoger is dan
EUR 150, wegens wanprestatie in de contracten van water, gas, licht of telefoon met
gevolgen voor het privéleven van verzekerde, van welke contracten verzekerde
contracthouder en bestemmeling is.
ARTIKEL 5. NIET-GEDEKTE GEBEURTENISSEN EN VERGOEDINGEN
In geen geval zijn de hierna volgende zaken gedekt:
a) Schadevergoedingen en de daardoor afgeworpen rentes, en boetes en sancties,
opgelegd aan verzekerde.
b) De belastingen of andere betalingen van fiscale aard die voortvloeien uit de
presentatie van notariële of onderhandse documenten bij officiële instellingen.
c) Onkosten die voortvloeien uit een voeging of reconventie, wanneer het gaat om
kwesties die niet onder de polis gedekt zijn.
d) Gebeurtenissen die volgens een definitief gerechtelijk vonnis bewust door de
verzekeringsnemer of verzekerde zijn veroorzaakt.
e) Gebeurtenissen bij de deelname van verzekerde aan sportwedstrijden of competities
die niet nadrukkelijk onder de Bijzondere voorwaarden gedekt zijn.
f) Gebeurtenissen die hun oorsprong hebben in of verband houden met het bouwplan,
de bouw, de ombouw of de afbraak van faciliteiten waar zich de verzekerde zaak
bevindt, alsmede die welke zijn veroorzaakt door activiteiten van steengroeves,
mijnen of fabrieksinrichtingen.
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g) Gebeurtenissen in verband met motorvoertuigen en aangekoppelde en aan het
verkeer deelnemende aanhangers die eigendom zijn of, zij het slechts bij
gelegenheid, onder de verantwoordelijkheid vallen van verzekerde.
h) Gebeurtenissen die hun oorsprong hebben of voor het eerst waarneembaar waren
vóór de datum van ingang van de polis.
i) Gebeurtenissen die plaatshebben in de uitoefening van een vrij beroep van
verzekerde of die het gevolg zijn van een activiteit die losstaat van diens privéleven.
j) Vorderingen die door de onder deze polis gedekte verzekerden onderling worden
ingediend of door één van hen worden ingediend tegen de verzekeraar.
k) Geschillen in verband met intellectuele of industriële eigendom, en gerechtelijke
procedures in verband met ruimtelijke ordening, herverkaveling of onteigening die
voortvloeien uit contracten van cessie van rechten ten gunste van verzekerde.
l) De verzekerde gevallen die worden gedeclareerd twee jaar na ontbinding of
annulering van deze polis, uitgezonderd zaken met betrekking tot fiscale kwesties,
voor welke deze termijn wordt verlengd tot vijf jaar.
ARTIKEL 6. VERZEKERD BEDRAG
Tot 100% van het voor deze dekking in de Bijzondere voorwaarden vermelde bedrag.
Wanneer het feiten betreft met één en dezelfde oorzaak, voorgevallen op hetzelfde
tijdstip, worden deze beschouwd als één enkele schadegebeurtenis.
ARTIKEL 7. SCHADEGEBEURTENIS
7.1. Definitie van schadegebeurtenis
Voor deze dekking geldt als schadegebeurtenis elk onvoorzien feit of elke onvoorziene
gebeurtenis met schade aan de belangen van verzekerde of die een verandering
teweegbrengt in diens juridische situatie.
Bij strafrechtelijke overtredingen wordt de gedekte schadegebeurtenis geacht te zijn
geschied op het moment dat deze plaatsvond of gezegd wordt plaatsgevonden te hebben.
Bij vordering op grond van niet-contractuele schuld wordt de schadegebeurtenis geacht te
zijn geschied op het moment dat de schade ontstaat.
Bij geschillen van contractuele aard wordt de schadegebeurtenis geacht te zijn geschied op
het moment dat verzekerde, de tegenpartij of een derde partij begon of gezegd wordt te
zijn begonnen met de wanprestatie van de contractuele verplichtingen.
Bij geschillen van fiscale aard wordt de schadegebeurtenis geacht te zijn begonnen op het
moment van belastingopgave of eventueel het moment waarop de belastingopgave had
moet worden ingediend.
7.2. Vrijstellingstermijn
De vrijstellingstermijn is de tijd vanaf de ingang van de polis binnen welke een
47

schadegebeurtenis nog niet gedekt is.
In gevallen van contractrechtelijke schade geldt een vrijstellingstermijn van drie
maanden vanaf de datum waarop deze dekking van rechtsbijstand is ingegaan.
7.3. Procedure bij een schadegebeurtenis
Verzekerde dient van de schadegebeurtenis onmiddellijk opgave te doen via het
telefoonnummer van Servicios Zurich-Hogar.
Na acceptatie van de gebeurtenis zal de maatschappij de nodige stappen ondernemen om
te komen tot een akkoord, met erkenning van de aanspraken of rechten van verzekerde.
Als geen voor verzekerde aanvaardbare minnelijke schikking of buitengerechtelijke
overeenkomst kan worden bereikt, zal een gerechtelijke procedure worden ingeleid, voor
zover de belanghebbende dit wenselijk acht en die procedure kans van slagen heeft.
In dat geval zal de maatschappij verzekerde informeren van diens recht op de vrije keuze
van een advocaat en procureur om hem in de betreffende zaak bij te staan.
In de overige gevallen zal, na acceptatie van de gebeurtenis, worden overgegaan tot de
verstrekking van de diensten in overeenstemming met de aard en omstandigheden van die
gebeurtenis.
7.4. Geschil over de afhandeling van de schade
Indien de maatschappij, omdat deze meent dat er geen sprake is van een redelijke kans
van slagen, niet overgaat tot de instelling van een procedure of hoger beroep, zal zij
hiervan mededeling doen aan verzekerde.
Verzekerde heeft, binnen de grenzen van de overeengekomen dekking, het recht op
vergoeding van de onkosten die hij in weerwil van de mening van de maatschappij heeft
gemaakt in de gerechtelijke procedure of het beroep, als hij met die procedure of dat
beroep een beter resultaat heeft kunnen bereiken.
7.5. Aanstelling van een advocaat of procureur
Verzekerde zal bij elke mogelijke procedure voor zijn vertegenwoordiging en verdediging
vrij zijn in de keuze van een procureur en advocaat
Alvorens over te gaan tot aanstelling, zal verzekerde de maatschappij in kennis stellen van
de naam van de gekozen advocaat en procureur. De maatschappij kan tegen de
aangestelde juristen bezwaar aantekenen; indien geen overeenstemming wordt bereikt,
zal de kwestie worden voorgelegd aan arbitrage in overeenstemming met artikel 9 van de
Algemene voorwaarden van de polis.
Indien de door verzekerde gekozen advocaat of procureur niet woonachtig is binnen het
rechtsgebied waar de procedure dient te worden ingeleid, zal verzekerde de
desbetreffende reiskosten en overige onkosten voor zijn rekening nemen.
De door verzekerde gekozen juristen zijn geheel vrij in de technische leiding van de hen
opgedragen kwestie, onafhankelijk van enige instructie van de maatschappij; deze laatste
zal niet aansprakelijk zijn voor het optreden van bedoelde deskundigen, noch voor het
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resultaat van de rechtsbijstand. De bovengenoemde juristen zullen echter de maatschappij
op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het in het geding gebrachte geschil.
Wanneer een advocaat of procureur dringend dient op te treden, voorafgaande aan de
kennisgeving van de schadegebeurtenis, zal de maatschappij evenzogoed de honoraria en
onkosten van hun optreden vergoeden.
Bij tegenstrijdige belangen tussen de partijen zal de verzekeraar van deze omstandigheid
kennisgeving doen aan verzekerde, opdat deze, in overeenstemming met de in dit artikel
erkende vrijheid van keuze, kan beslissen over de aanstelling van de door hem voor zijn
verdediging meest geschikt geachte advocaat of procureur. Er moet desalniettemin op
worden gewezen dat de verdediging in civielrechtelijke kwesties door de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekeringen automatisch is gegarandeerd op grond van Art. 74 van
"Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro" [Spaanse wet betreffende het
verzekeringscontract].
7.6. Betaling van honoraria
De maatschappij betaalt de honoraria van de advocaat van verzekerde in
overeenstemming met de desbetreffende normen van de Consejo General de la Abogacía
Española [Spaanse raad voor de advocatuur]; voor zover deze voorschriften hierin niet
voorzien, gelden de overeenkomstige bepalingen van de desbetreffende orde van
advocaten.
De richtlijnen voor de honoraria van de betreffende orde van advocaten zullen gelden als
maximum grens voor de verplichtingen van de maatschappij. Interpretatieverschillen
met betrekking tot die richtlijnen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde commissie
van de betreffende orde van advocaten.
De rechten van de procureur zullen, indien diens optreden is voorgeschreven, worden
betaald volgens de geldende tarieven.
7.7. Transactie
Verzekerde kan in de procedure transigeren, maar indien hierdoor verplichtingen ten laste
van de maatschappij ontstaan, dienen verzekerde en maatschappij hierover eerst
overeenstemming te bereiken.

49

2/3.01.06.96 maart 2014

Zurich Insurance plc
Sucursal en España
Vía Augusta, 200
08021 Barcelona
www.zurich.es
Maatschappij ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, Deel 41342, Folio 164, Blad B-390869,
1e inschrijving. Kantooradres en maatschappelijke zetel: Via Augusta 200, 08021 Barcelona
Belastingnummer (NIF): W0072130H

