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Op deze Bijzondere Voorwaarden Aanvullende Elektronicaverzekering
zijn ook de Algemene Voorwaarden Goud Garant Pakketpolis en de
Voorwaarden Inboedelverzekering van kracht en maken daar één
onderdeel van uit.
Waar de Bijzondere Voorwaarden Aanvullende Elektronicaverzekering
afwijken van de Algemene Voorwaarden Goud Garant Pakketpolis of
van de geldende Voorwaarden Inboedelverzekering, gaan de Bijzondere
Voorwaarden Aanvullende Elektronicaverzekering voor.
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Artikel 1 Waar is deze verzekering van kracht?
De verzekering is van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden in
Nederland.
Artikel 2 Wat is verzekerd?
Wij vergoeden de materiële schade aan of het verloren gaan van de
hierna genoemde mobiele elektronica als direct gevolg van iedere
tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen
schadegebeurtenis, tenzij in deze of de geldende voorwaarden
inboedelverzekering optimaal is bepaald dat de schade of de oorzaak
van de schade is uitgesloten met uitzondering van de uitsluiting diefstal
of vermissing. De hierna genoemde bedragen gelden per verzekerde
persoon per schadegebeurtenis, met een maximum van € 5.000,— voor
alle verzekerden tezamen, tenzij er sprake is van schade aan de
inboedel door blikseminslag, brand, ontploffing, inbraak, afpersing en
beroving, neerslag of storm.

Polisvoorwaarden
• als gevolg van het verbeurd verklaren of door inbeslagname door
douane of andere autoriteiten;
• aan zaken die aan derden zijn toevertrouwd.
Artikel 4 Welk eigen risico is van toepassing?
Er geldt een eigen risico van € 75,— per object per schadegebeurtenis,
tenzij er sprake is van schade aan de inboedel door blikseminslag,
brand, ontploffing, inbraak, afpersing en beroving, neerslag of storm.
Wij beschouwen de inboedelverzekering en aanvullende
elektronicaverzekering hierbij als één verzekeringscontract.
Artikel 5 Wat zijn uw verplichtingen bij schade?
Behalve de verplichtingen die wij in artikel 4.2 van de polismantel
inboedelverzekering optimaal hebben omschreven, bent u bij
zakkenrollerij of tassenrollerij van de verzekerde zaken verplicht direct
aangifte te doen bij de politie. Van verlies of vermissing moet direct
aangifte worden gedaan bij de gemeente waar de zaak is verloren.

Smartphone, mobiele telefoon, smartwatch, tablet en
Laptop ----------------------------------------------------------------- € 1.000,—
Foto-/film-/dvd-/videoapparatuur inclusief accessoires en
geheugenkaarten ---------------------------------------------------- € 1.000,—
Mobiele navigatie (alleen losse apparatuur) ----------------------- € 500,—
Mobiele geluidsdragers en accessoires, koptelefoon ------------- € 500,—
Mobiele Dvd-speler en accessoires, mobiele spelcomputer,
e-reader ----------------------------------------------------------------- € 500,—
Als de zaak zich in een motorvoertuig bevindt dan vergoeden wij
maximaal € 500,— per schadegebeurtenis per object.
Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet?
De schade die wij niet vergoeden hebben wij omschreven in artikel 3
van de Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal. Ook
vergoeden wij niet schade:
• die is ontstaan of mogelijk is geworden doordat u niet voorzichtig
genoeg bent geweest. U moet in de gegeven omstandigheden al wat
redelijkerwijs mogelijk is, hebben gedaan om schade te voorkomen, te
verminderen of te beperken;
• aan zaken die zonder toezicht of in niet deugdelijk afgesloten ruimten
zijn achtergelaten.
• aan zaken die zich in een motorvoertuig bevinden en niet zijn
opgeborgen in een met een slot afgesloten kofferruimte of een
bagageruimte die niet werd afgedekt door een hoedenplank/rolhoes.
Hierbij geldt:
• dat de zaken niet van buitenaf zichtbaar waren;
• er zichtbare sporen van braak aan de buitenkant van het voertuig
aanwezig moeten zijn.
• door diefstal uit openbare gelegenheden van kostbare zaken die zich
op het moment van de diefstal niet binnen het directe gezichtsveld of
niet binnen handbereik van de verzekerde bevonden;
• door atmosferische of klimatologische invloeden, foutieve of
onvoldoende reparatie, reiniging, restauratie of onoordeelkundige
behandeling;

Artikel 6 Hoe stellen wij de schade vast?

Herstelkosten

Als het mogelijk is om een schade te herstellen, dan is de schade gelijk
aan de herstelkosten, eventueel vermeerderd met een door de schade
veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering.
De schade zal echter nooit meer bedragen dan het verschil tussen de
waarde van de beschadigde zaak onmiddellijk vóór de
schadegebeurtenis en de restantwaarde onmiddellijk na de
schadegebeurtenis.

Nieuwwaarde

Voor zaken die op het moment van de schade nog geen jaar oud zijn,
wordt de schade bepaald door het verschil aan waarde tussen de
nieuwwaarde van de beschadigde zaak onmiddellijk vóór de
schadegebeurtenis en de restantwaarde daarvan onmiddellijk na de
schadegebeurtenis.

Dagwaarde

Deze waardebepaling geldt voor zaken die op het moment van de
schade ouder zijn dan 1 jaar en zaken die niet meer gebruikt worden
waarvoor zij waren bestemd. Wij schrijven elektronica-apparatuur in 36
maanden af.
Artikel 7 Wat vergoeden wij als er ook andere verzekeringen
zijn?
Als bij een schadegebeurtenis blijkt dat de verzekerde zaken ook op
één of andere verzekeringen geheel of gedeeltelijk zijn gedekt of
zouden zijn gedekt als deze verzekering niet bestond, dan zijn wij
alleen tot uitkering verplicht voor dat deel van het schade bedrag dat
hoger is dan de uitkering van die andere verzekering(en). Een eigen
risico op een andere verzekering vergoeden wij niet. U moet ons
informeren over alle bij u bekende verzekeringen, die van een oudere
datum zijn of die op het moment van schade betrekking hebben op
dezelfde zaak.
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Artikel 8 Nadere omschrijvingen
Afpersing en beroving
Met ‘afpersing en beroving’ bedoelen wij een geweldsmisdrijf waarbij dit
geweld duidelijk gericht is tegen de verzekerde persoon. Niet onder
beroving met geweld wordt verstaan zakken- of tassenrollen,
tassenroverij (het uit handen trekken van tassen en of andere goederen
en/of het afpakken van goederen waarbij geweld wordt uitgeoefend
zonder dat dit geweld zich richt tegen de persoon).
Blikseminslag
Onder blikseminslag wordt verstaan het getroffen worden door bliksem
van het object of voorwerp. Derhalve is geen bliksem- inslag schade
door overspanning of inductie zonder waarneem- bare sporen van de
blikseminslag in of aan het object.
Braak/Inbraak
Het zonder toestemming binnenkomen van (een deel van) een
woonhuis. Hierbij wordt een afsluiting verbroken en zichtbaar
beschadigd.
Brand
Een vuur buiten een haard dat:
• wordt veroorzaakt door verbranding en
• waarbij vlammen ontstaan en
• en zich op eigen kracht kan uitbreiden.
Dagwaarde
Het bedrag dat overblijft nadat van de nieuwwaarde een bedrag is
afgetrokken voor de waardevermindering van de zaak door veroudering
en/of slijtage.
Inboedel
Hieronder verstaan wij alle roerende zaken waarvan u eigenaar bent en
die deel uitmaken van uw particuliere huishouding en in het woonhuis
aanwezig zijn. Tot de inboedel rekenen wij ook; ID-kaarten,
paspoorten, rijbewijzen, bromfietsen, snorfietsen, elektrische en
gemotoriseerde grasmaaiers, antennes, zonweringen, eigen
gereedschap dat de verzekerde gebruikt voor zijn beroep in loondienst.
Geen inboedel is: geld en geldswaardig papier, een betaalpas,
creditcard, cheques, betaalkaarten, onbewerkt edelmetaal,
onbewerkt(e) en/of ongezette edelste(e)n(en), dieren die normaal
gesproken buitenshuis wordt gehouden, een motorrijtuig,
aanhangwagen, caravan of vaartuig en zaken waarvoor een speciale
verzekering is afgesloten zoals kostbaarheden.
Laptop/tablet-computer
Met een laptop/tablet-computer bedoelen wij een draagbare computer
met de daarbij behorende randapparatuur en accessoires, inclusief door
de fabrikant of leverancier geïntegreerde programma’s die van
fundamenteel belang zijn voor de werking en het onderhoud van het
systeem en die niet gevoelig zijn voor stroomstoring of stroomuitval.
Toepassingsprogrammatuur, zoals spelprogrammatuur en dragers van
toepassingsprogrammatuur vallen niet onder de dekking.
Losse apparatuur
Met ‘alleen losse apparatuur’ bedoelen wij eenvoudig te demonteren
apparaten die niet in het motorvoertuig zijn geïntegreerd.

Polisvoorwaarden
Mobiele elektronica-apparatuur
Smartphone, mobiele telefoon, tablet, laptop, mobiele geluids- dragers
en accessoires, koptelefoon, mobiele navigatie, smartwatch, mobiele
Dvd-speler en accessoires, mobiele spelcomputer, e-reader.
Neerslag
Hieronder vallen:
• regen
• sneeuw
• smeltwater
• hagel
• water dat door hevige regenval niet op de normale manier wordt
afgevoerd. De hevige regenval moet zich voordoen dicht- bij het adres
dat op uw polisblad staat.
Nieuwwaarde
De huidige prijs van een nieuwe zaak van dezelfde soort en kwaliteit als
de zaak die beschadigd of verloren is.
Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps
verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan
binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat
onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig
of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens
deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat
door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan
elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing
buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige
krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of
dampen, welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gasof dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot
uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling
door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken,
welke als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In
het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken is ook
gedekt de schade aan de verzekerde zaken, welke als een gevolg van
de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt.
Schadegebeurtenis
Een bij het afsluiten van de verzekering nog onzeker voorval dat van
buiten komend zich plotseling en onverwacht en onvoorzien voordoet
en:
• dat schade veroorzaakt en
• dat plaatsvindt tijdens de duur van de verzekering en
• waarbij de verzekerde zaken zijn betrokken.
Voorvallen die met elkaar verband houden, beschouwen wij als één
schadegebeurtenis.
Smartwatch
Elk horloge dat draadloos verbinding kan maken met internet.
Storm
Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde
(windkracht 7 of hoger).
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Woonhuis of woning
Hiermee bedoelen wij de onroerende zaak inclusief fundering op het
adres dat op uw polisblad staat vermeld, ook bijgebouwen,
terreinafscheidingen niet zijnde beplanting en een zwembad horen er
bij. Zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd.
Zaak
Ding, voorwerp.
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