Doorlopende zakenreisverzekering
(ZV ZR108)
Bijzondere voorwaarden
Rubriek 1 Bagage
De door verzekerden aan verzekeraar
verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook,
zijn de grondslag van de verzekering en worden
geacht daarmede één geheel te vormen. Het
polisblad, de daarop vermelde Algemene
voorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden
maken deel uit van dat geheel.
1

Algemeen
Deze bijzondere voorwaarden vormen een
onlosmakelijk geheel met de van toepassing
verklaarde Algemene voorwaarden en de
Verzekeringsvoorwaarden doorlopende zakenreisverzekering ZV ZRS08.
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2.1

Dekking
Omschrijving van de dekking
Vergoed wordt de onvoorziene materiële
schade door verlies, diefstal, beschadiging of
vermissing van bagage. Tevens wordt vergoed:
a de schade aan het logiesverblijf (hotel of
gehuurde accommodatie) en de inventaris
daarvan, die verzekerde huurt of gebruikt en
niet het eigendom is van de verzekerde
waarvoor verzekerde aansprakelijk is;
b de kosten van de noodzakelijke aanschaf van
vervangende kleding en toiletartikelen wegens
vertraagde aankomst van bagage;
c computerapparatuur met bijbehorende software (exclusief reparatiekosten);
d reconstructiekosten als gevolg van verloren
gegane administratieve gegevens door diefstal,
verlies of beschadiging;
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e reparatiekosten van meegenomen computerapparatuur of huurkosten van vervangende
computer indien de meegenomen computer
tijdens de reis uitvalt.
Omvang van de dekking
Voor de omvang van de dekking wordt
verwezen naar artikel 2.2 van de verzekeringsvoorwaarden Zakenreisverzekering.
Uitsluitingen
Uitgesloten is schade:
a waarbij een verzekerde niet de normale voorzichtigheid heeft betracht of beveiligingsmaatregelen heeft getroffen. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet worden gesproken
wanneer video-, computer-, foto-, film- en
geluidsapparatuur, sieraden, horloges, bont en
andere waardevolle voorwerpen alsmede geld
onbeheerd worden achtergelaten anders dan in
een deugdelijk afgesloten ruimte (waaronder
niet wordt verstaan een vervoermiddel).
Voor overige zaken geldt, dat wanneer deze
worden achtergelaten in een vervoermiddel er
uitsluitend recht op vergoeding bestaat
indien:
1 de zaken zich overdag bevinden in een
deugdelijk afgesloten kofferbak en deze zaken
bovendien van buitenaf niet zichtbaar zijn;
2 alle maatregelen zijn getroffen ter
voorkoming van schade wanneer deze zaken
zich bevinden in een vervoermiddel dat niet
beschikt over een deugdelijk af te sluiten
kofferbak;
b als gevolg van het normale gebruik van het
verzekerde voorwerp;
c veroorzaakt door slijtage, eigen gebrek, eigen
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bederf of langzaam inwerkende weersinvloeden;
d aan antiquiteiten en voorwerpen van kunstof verzamelwaarde (waaronder munten en
postzegels);
e aan vaartuigen met toebehoren (met
uitzondering van zeilplanken, opvouwbare en
opblaasbare boten inclusief motor);
f die uitsluitend bestaat uit beschadiging van
objectieven, video- en geluidskoppen van
audio- en video-apparatuur, informatie-,
geluids-, en beelddragers;
g aan koffers, tenzij deze ongeschikt geworden
zijn voor gebruik, alsmede monstercollecties
en gereedschappen;
h aan luchtvaartuigen (waaronder parachutes,
delta- en zweefvlieguitrusting);
i aan motorrijtuigen, motor-, brom-, snorfietsen, invalidenwagens en soortgelijke
voertuigen;
j veroorzaakt door inbeslagneming of verbeurdverklaring anders dan wegens een verkeersongeval;
k door mot of ander ongedierte;
l voor verzekerden in geval van verblijf als
au pair dan wel tijdens reizen en verblijf voor
studie- of stagedoeleinden;
m bestaande uit krassen, deuken, vlekken en
andere ontsieringen, tenzij het beschadigde
voorwerp daardoor ongeschikt is geworden
voor het voor dat voorwerp bestemde gebruik;
n die uitsluitend bestaat uit beschadiging van
ski-stokken, bindingen, stoppers en beslag van
ski’s en door het loslaten van skikanten.
4
4.1

Schade
Verplichtingen in geval van bagageschade
De verzekerde is verplicht:
a in geval van bagageschade de verzekeraar in
de gelegenheid te stellen deze te onderzoeken
voordat herstel plaatsvindt;
b het bezit, de waarde en de ouderdom van het
verzekerde/de verzekerde voorwerp(en) dan
wel de omstandigheden welke leiden tot een
verzoek aan de verzekeraar om schadevergoeding of uitkering aan te tonen en van
vooruit- of nagezonden voorwerpen het
betreffende ontvangstbewijs te overleggen;
c indien de schade ontstaat tijdens vervoer van
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de verzekerde voorwerpen per trein, boot,
vliegtuig of ander middel van transport, de
bagage te controleren bij het in ontvangst
nemen op goede staat en/of vermissing. Zo er
iets wordt vermist en/of niet in goede staat
bevindt, is hij/zij verplicht aangifte te doen bij
de vervoersonderneming en te eisen dat deze
vervoersonderneming van deze aangifte
proces-verbaal opmaakt.
Dit originele proces-verbaal dient bij eventuele
schadeaangifte aan de verzekeraar ter inzage te
worden overgelegd.
Bepaling van de schadeomvang (bagage)
a Als schade zal aangemerkt worden het
verschil tussen de waarde van de verzekerde
voorwerpen onmiddellijk vóór en onmiddellijk
na de gebeurtenis of, naar keuze van
verzekeraar, de onmiddellijk na de gebeurtenis
vastgestelde herstelkosten van die voorwerpen
die naar het oordeel van experts voor herstel
vatbaar zijn. Voorts wordt als schade
aangemerkt de grootte van de door de
gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel
niet opgeheven waardevermindering als deze
door de experts is vastgesteld.
b Basis voor de berekening van de te verlenen
schadevergoeding is:
1 voor voorwerpen, niet ouder dan 1 jaar: de
nieuwwaarde;
2 voor voorwerpen, ouder dan 1 jaar: de dagwaarde;
3 voor kleding en schoeisel, niet ouder dan 6
maanden: de nieuwwaarde;
4 voor kleding en schoeisel, ouder dan 6
maanden: de dagwaarde;
5 voor make-up alsmede voor consumptieartikelen: de dagwaarde.
c Als verzekeraar aan een verzekerde een
schadevergoeding heeft betaald voor verloren,
gestolen of vermiste zaken, dan dient
verzekerde het eigendomsrecht van deze zaken
desgevraagd aan verzekeraar over te dragen.
d Als de zaken terug worden gevonden binnen
drie maanden na de dag waarop ze verdwenen,
moet verzekerde ze terugnemen en de
uitbetaalde uitkering aan verzekeraar
terugbetalen.
e Vergoeding van gemaakte kosten vindt plaats
onder aftrek van besparingen, restituties e.d.
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