Uitbreidingen Zicht
Ondernemerspakket Inventaris/goederen
(ZV BZP Inv-Gd2009)
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden
Brand Bedrijven (ZV BBP BB MKB2008) zijn de
navolgende aanvullingen van toepassing;

inbraak, waarvan aan de buitenzijde van de
auto sporen zijn geconstateerd, toegang tot de
auto heeft verschaft.
Deze kosten worden vergoed met een eigen
risico van € 500,00 en een maximum van
€ 2.500,00

Artikel 2.12 (sneeuw) Extreme neerslag
De verzekering biedt ook dekking tegen schade
als gevolg van materiële schade aan het in de
polis omschreven gebouw door extreme
neerslag, voor zover de materiële schade
bestaat uit schade door sneeuwdruk, wateraccumulatie en inslag van hagel.
Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die
sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant
van het gebouw.
Onder wateraccumulatie wordt verstaan de
druk die een opeenhoping van regen- en/of
smeltwater uitoefent op het dak van het
gebouw.
Onder inslag van hagel wordt verstaan het
inslaan van hagelstenen op de buitenkant van
het gebouw.

Diefstal /verlies van sleutels e.d.
De kosten tot een maximum van € 2.500,00 van
het vervangen, inregelen van sloten,
(computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen,
wanneer deze vervanging het noodzakelijke
gevolg is van diefstal/verlies van sleutels,
toegangskaarten etc., ongeacht of de diefstal
heeft plaatsgevonden op de verzekerde locatie
dan wel bij directieleden of bevoegde
personeelsleden thuis.
Het eigen risico door verlies bedraagt € 500,00.
Het standaard of vrijwillig gekozen eigen risico
blijft voor berekening van de schadevergoeding
ten gevolge van diefstal buiten beschouwing.

Artikel 2.27 Storing of uitval van het koel- of
vriesproces
De vergoeding wordt gemaximeerd tot
€ 5.000,00
a.

Artikel 3 Uitbreiding van de dekking, buiten
het gebouw
Dekking zaken in personenauto’s
Deze verzekering dekt, tot een elders in de
polis genoemd maximum, tevens schade aan of
verlies van verzekerde gevaarsobjecten, die
zich bevinden in een afgesloten personenauto
binnen de Benelux indien de dader zich door

b.

Artikel 3.3. Dekking in/nabij de gebouwen en
elders binnen Europa
Wanneer de verzekerde bedrijfsuitrusting/
inventaris en/of goederen zich bevinden:
op het terrein, onder afdaken of overkappingen
nabij de gebouwen op de adressen die op het
polisblad genoemd zijn, dan zijn deze zaken
verzekerd tegen de gevaren die in artikel 2
genoemd worden, met uitzondering van storm,
water, stoom, (directe en indirecte) neerslag,
hagel en sneeuw.
In gebouwen op locaties binnen Europa die
niet op het polisblad genoemd zijn, dan zijn
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c.

1.

2.

deze zaken tot € 125.000 per locatie verzekerd
tegen de gevaren die in artikel 2 genoemd
worden, echter met betrekking tot diefstal en
vandalisme alleen als de betreffende gebouwen
op gelijkwaardige wijze tegen inbraak beveiligd
zijn als op het polisblad vermelde risicoadressen.
buiten gebouwen op locaties binnen Europa
die niet op het polisblad genoemd zijn, dan zijn
deze zaken tot € 125.000 per locatie verzekerd
tegen de gevaren die in artikel 2 genoemd
worden, met uitzondering van storm, water,
stoom, (directe of indirecte) neerslag, hagel,
sneeuw, aanrijding, aanvaring, afgevallen of
uitgestroomde lading, werkstaking, relletjes of
opstootjes, diefstal en vandalisme.
Uitgesloten is echter schade die:
op een andere polis ten behoeve van
verzekerde gedekt is of gedekt of zou zijn als
de dekking die dit artikel biedt niet zou
bestaan;
tijdens transport ontstaan is. Onder transport
wordt tevens verstaan het laden en lossen
alsmede het verblijf van de verzekerde zaken in
het transportmiddel ongeacht waar dat
gesitueerd is.

Artikel 4.10 Geld en geldswaardig papier
Het financieel nadeel door het als betaling van
geleverde goederen en/of diensten in ontvangst
nemen van vals geld, vals geldswaardig papier,
ontvreemde of vervalste cheques, betaalkaarten, dan wel betaling door middel van
ontvreemde of vervalste betaalpassen, chipkaarten en dergelijke met een maximum van
€ 2.500,00.
Deze dekking is uitsluitend van toepassing
voor zover het financieel nadeel niet door een
financiële instelling wordt vergoed.
Artikel 4 Uitbreiding boven de verzekerde
som voor goederen
Overdekking
Als bij schade blijkt dat de waarde van de
goederen meer is dan het op de polis genoemde
bedrag, wordt voor de regeling van de schade
het verzekerd bedrag verhoogd met maximaal
15%.

Artikel 5.6.1 (uitsluiting vandalisme en beschadiging door graffiti, beschilderen e.d.)
Dit artikel wordt doorgehaald.
Schade door vandalisme en beschadiging door
graffiti, beschilderen e.d., is meeverzekerd met
een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis en
een maximum vergoeding van € 2.500,00.
Automatische dekking ten aanzien van
gebouwen en inventaris/goederen
Deze dekking is van kracht indien dit op het
polisblad is vermeld
Eenmaal per jaar wordt op de vervaldatum
(peildatum) de totaal verzekerde som vastgesteld.
B.1 De verhoging tussen twee peildata van de
verzekerde sommen op gebouwen,
verbouwingskosten , bedrijfsuitrusting en
goederen t.g.v. waardestijging zijn automatisch
gedekt tot maximaal 15% van de totaal
verzekerde som, voor zover zulks laatstelijk
bekend was bij verzekeraar(s).
B.2 Daarenboven worden uitbreidingen door
respectievelijk nieuwbouw/nieuwe aanschaf
van gebouwen, verbouwingskosten, bedrijfsuitrusting en goederen automatisch gedekt
gehouden tot maximaal € 500.000,· per locatie.
Verzekerde zal jaarlijks per premievervaldatum
een opgave verstrekken van de nieuw te
verzekeren bedragen.
Over het afgelopen verzekeringsjaar zal dan
alsnog 50% (vijftig procent) van het verschil
tussen de oude en nieuwe jaarpremie in
rekening worden gebracht, dan wel
gerestitueerd.
De onder D. vermelde opgave behoort binnen
90 dagen na de peildatum aan verzekeraar(s} te
worden gedaan. Indien deze echter niet binnen
deze termijn in hun bezit is gesteld wordt de
laatst bekende verzekerde som juist geacht en
zal als basisbedrag voor het nieuwe
verzekeringsjaar gelden.
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