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I. Wettelijke voorschriften

Verzekeringsinstelling en controleautoriteit van haar activiteit 

Zúrich Insurance Public Limited Company, is een verzekeringsmaatschappij met zetel in 
Ierland, bedrijfsnummer 13460, gevestigd op het adres Zúrich House, Ballsbridge Park, 
Dublin 4, Ierland. De maatschappij staat onder toezicht van is geregistreerd bij de Cen-
tral Bank of Ireland, en is bevoegd in Spanje zijn activiteiten te verrichten in het kader 
van het recht van vestiging via de dochteronderneming Zúrich Insurance plc, Sucursal en 
España.

Zúrich Insurance plc, Sucursal en España, met Spaans Fiscaal nummer W0072130H, en 
gevestigd op het adres Paseo de la Castellana, 81, planta 22, 28046 Madrid, is inge-
schreven in het Administratieve Register van het Directoraat Generaal van Verzekerin-
gen en Pensioenfondsen onder nummer E0189.

Overeenkomstig art. 123 van het Koninklijk Besluit 1060/2015 van 20 november, inzake 
organisatie, toezicht en solvabiliteit van verzekeraars en herverzekeraars, wordt meege-
deeld dat in geval van liquidatie van de verzekeringsentiteit, de Ierse regelgeving inzake 
liquidatie van toepassing zal zijn.

Toepasselijk recht

• Wet 50/80 op de Verzekeringsovereenkomst, van 8 Oktober.

• Wet 20/2015 van 14 juli betreffende de Organisatie, Toezicht en Solvabiliteit van Ver-
zekeraars en Herverzekeraars.

• Wet 7/2004, van 29 oktober, betreffende de verordening van de Wettelijke Status van 
het Consorcio de Compensación de Seguros.

• Alle normen die van toepassing zouden kunnen zijn gedurende de looptijd van de 
polis.

Klachten en schadeclaims

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet 22/2010 van 20 juli, het Consumentenwet-
boek van Cataluña, staat er een fysiek adres in Cataluña ter beschikking van alle consu-
menten en gebruikers, en wel Via Augusta, 200 te Barcelona, waar alle klachten en 
claims die zij mochten hebben over hun verzekeringen of pensioen behandeld worden. 
Tevens is er een gratis telefoonnummer als klantenservice voor klachten en claims, dat 
is 900 110 770 voor de consumenten en gebruikers in Cataluña.

Het Bureau voor Consumentenbescherming dat gereguleerd wordt in het bovenge-
noemde Reglement doet dan uitspraak binnen de maximum termijn die daarin is vast-
gelegd, gerekend vanaf de datum van indiening van de klacht of claim. De klager mag 
zich nadat die termijn verstreken is, in voorkomend geval, richten tot de Klachtenafde-
ling van het Directoraaat-generaal van Verzekeringen en Pensioenfondsen. 
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Ontbindingsclausule van overeenkomsten op afstand

In het geval van overeenkomsten die gesloten worden met behulp van technieken voor 
communicatie op afstand, beschikt de Verzekerde, wanneer die handelt met een doel 
dat vreemd is aan zijn handels- of professionele activiteit over een termijn van veertien 
kalenderdagen van het sluiten daarvan deze overeenkomst zonder opgave van rekenen 
en zonder enige sanctie te herroepen, mits er zich geen schadegeval heeft voorgedaan 
dat hierdoor gedekt wordt, overeenkomstig het bepaalde in art. 10 van de Wet 22/2007 
betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten voor consumenten. Voor het 
uitoefenen van dit recht moet de Verzekerde een kennisgeving zenden aan de Verzeke-
ringsmaatschappij. De maatschappij behoudt zich het recht voor het eerste evenredige 
deel van de dekkingsperiode in te houden. Op deze overeenkomsten is niet van toepas-
sing het herroepingsrecht voor verplichte verzekeringen, reis- of bagageverzekeringen 
met een loopduur van minder dan een maand, noch dat voor de verzekeringen die 
minder dan veertien kalenderdagen van kracht zijn.

Bescheming persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke die de gegevens verwerkt: Zurich Insurance plc, 
Sucursal en España.

Voor natuurlijke personen

Doel van de verwerking van de gegevens: 

• Met het doel de overeenkomst te beheren: De persoonsgegevens worden opge-
nomen in bestanden van Zurich Insurance plc, Sucursal en España, en van de moeder-
maatschappij Zurich Insurance plc, het doel hiervan is en kan zijn het aanbieden van 
– ook al wordt de overeenkomst niet gesloten – en, in voorkomend geval, het perfec-
tioneren, verlengen van en controle van de verzekeringsovereenkomst, evenals het 
verrichten van statistisch-, kwaliteitsonderzoek of een technische analyse, het beheer 
van de coassurantie en herverzekering, in voorkomend geval, voor de moedermaat-
schappij, verwerking in verband met het voorkomen van het witwassen van geld en 
terrorismefinanciering.  
Legitimatie: De uitvoering van de overeenkomst en de eigen huisregels van de ver-
zekering zelf, voornamelijk de Wet op de Verzekeringsovereenkomst of de Wet inzake 
Organisatie, Toezicht en Solvabiliteit van Verzekeringsmaatschappijen en de regelge-
ving ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

• Met het doel fraude te voorkomen: Deze gegevens worden gebruikt voor fraude-
preventie.   
Legitimatie: Legitiem belang.

• Met het doel de prijzen aan te passen: Om u de prijs te kunnen bieden die het best 
bij uw profiel past bij van voor het sluiten van de verzekering, hiertoe kan de Verzeke-
raar het Asnef bestand raadpleger, de eigenaar en verantwoordelijke daarvan is 
Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre la Solvencia y Crédito, S.L.   
Legitimatie: Legitiem belang uit hoofde van de regelgeving van het krediet informa-
tiesysteem.
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Daarnaast, mag de Verzekeraar uw gegevens verwerken, als u zich daar ten-
minste niet tegen verzet hebt:

• Met het doel uw via een elektronisch communicatiemiddel commerciële com-
municaties te zenden, inclusief SMS’en, e-mails of gelijksoortige communicatiemid-
delen om u goederen en diensten eigen aan de Verzekeringsmaatschappij aan te 
bieden, te promoten of af te sluiten evenals aanvullende diensten opgenomen in de 
afgesloten verzekering (zoals bijv. reparatieservice aan huis (“manitas en casa”), infor-
maticaondersteuning, enz.).

• Met het doel u schriftelijke en telefonische commerciële communicaties te 
doen toekomen, zowel van onze eigen producten als verzekeringen en pensioenen 
van de Verzekeringsgroep, oftewel, Zurich Vida of andere bedrijven die daar wettelijk 
mee verbonden zijn, zie informatie op www.zurich.es/rgpd.

• Met het doel profielen op te stellen of te segmenteren aan de hand van de 
door u verstrekte gegevens of aan de hand van gegevens ontleend aan de 
informatie verkregen uit het gebruik en het beheer van de aangeschafte pro-
ducten.  
Legitimatie: Legitiem belang en recht tot verzet.  
U kunt zich te allen tijde verzetten tegen deze verwerking.

Als u daarvoor toestemming hebt verleend mag de verzekeraar uw gegevens 
verwerken 

• Met het doel uw via een elektronisch communicatiemiddel commerciële com-
municaties te zenden, inclusief SMS’en, e-mails of gelijksoortige communicatiemid-
delen, om u goederen en diensten of pensioenen aan te bieden van andere bedrijven 
uit de Groep, d.w.z. Zurich Vida of andere die daar wettelijk meer verbonden zijn, 
zoals u kunt zien op www.zurich.es/rgpd.

• Met het doel profielen met commercieel effect op te stellen of te segmenteren 
op basis van eigen gegevens en die van derden (inclusief verkeringsmaatschappijen 
van de Groep).

• Met het doel uw gegevens en, in voorkomend geval, de verkregen profielen over 
te dragen aan bedrijven uit de Zurich Groep die behoren tot de verzekerings- en 
pensioensector voor het verzenden via een communicatiemiddel (zowel elektronisch 
als niet elektronisch) van berichten over de eigen producten en diensten.  
Legitimatie: Uitdrukkelijke toestemming.

Voor rechtspersonen

Doel en ontvangers van de gegevensverwerking: 

• De vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) van de Verzekeringnemer wordt door deze 
clausule op de hoogte gebracht van het feit dat de persoonsgegevens die verstrekt 
zijn om deze verzekeringsovereenkomst door de Verzekeraar verwerkt zullen worden 
met het doel de contractuele relatie te beheren, en dat de wettelijke basis voor de 
bovengenoemde verwerking de verzekeringsovereenkomst is. 
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 De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang die verzekeringsovereen-
komst van kracht is. Zodra de relatie is beëindigd worden die geblokkeerd gedurende 
termijn voor verjaring daarvan bepaald in toepasselijke wetgeving. 

 De ontvangers van de persoonsgegevens zijn de Bedrijven van het Concern van de 
Verzekeraar die om redenen van interne organisatie tussenkomst kunnen eisen of de 
leveranciers die, in voorkomend geval ingehuurd zijn. 

• In voorkomend geval garandeert de Verzekeringnemer de Verzekeraar met betrekking 
tot alle persoonsgegevens die hij had kunnen doorgeven tijdens de uitoefening van 
de verzekeringsovereenkomst dat die de belanghebbende (of dat nu de Verzekerde, 
Begunstigde of iemand anders is) voor het doen van die mededeling op de hoogte 
heeft gebracht van de verwerking van zijn gegevens op de wijze voorzien in deze 
clausule en dat die voldoet aan alle andere vereisten die nodig zijn om een wettelijke 
doorgave van zijn persoonsgegevens aan de Verzekeraar mogelijk te maken, conform 
de toepasselijke regelgeving. 

 De wettelijke basis voor die verwerking is de uitoefening van de overeenkomst en van 
de eigen regelgeving van de verzekering, de Wet op Verzekeringsovereenkomsten of 
de Wet op de Organisatie, het Toezicht en de Solvabiliteit van Verzekerings- en Her-
verzekeringsmaatschappijen. 

 Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden behalve, in voorkomend 
geval, voor het nakomen van de verplichtingen bevat in de toepasselijke regelgeving. 

 Tevens kan wanneer dat passend is voor die andere personen die optreden bij verze-
keringen waarvan de Verzekeringnemer een Rechtspersoon is, kan de Verzekeraar, 
indien de desbetreffende mechanismen worden toegepast, aan die personen toe-
stemming of niet verzet vragen in de hierboven beschreven gevallen. 

Ontvangers: Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de autoriteiten tegen-
over wie de Verzekeraar de wettelijke verplichting heeft die te informeren, dat is inclu-
sief gerechten en rechtbanken, en de rechterlijke macht en wetshandhavingsinstanties, 
in het geval dat die daartoe gelast wordt. Evenzo kunnen uw persoonsgegevens tijdens 
het uitoefenen van de overeenkomst worden doorgegeven aan herverzekerings- en 
coassurantie instanties en alle andere deelnemers aan de handelingen eigen aan de 
overeenkomst zoals reparateurs, experts en andere dienstverleners. Tevens worden aan 
de bedrijven van het Concern of derde bedrijven in het het geval dat u daarvoor uitdruk-
kelijk toestemming hebt verleend of in het geval dat dat geschiedt vanwege een legi-
tiem belang of wettelijke verplichtingen. 

Rechten en aanvullende informatie

Rechten: Het subject heeft het recht op inzage in, rectificatie en wissing van de gege-
vens evenals andere rechten, zoals wordt toegelicht in de “Aanvullende informatie”. 

Aanvullende informatie: U kunt de aanvullende informatie raadplegen op  
www.zuricht.es/rgpd. 
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Toepassing van de Internationale Openbare Orde

Onverminderd de voorwaarden van deze overeenkomst mag niet worden beschouwd 
dat de Verzekeraar van de dekking betalingen verricht of een dient of voordeel verleent 
ten gunste van een Verzekerde of derde wanneer deze dekking, betaling, dienst of 
voordeel en/of andere zaak of activiteit van de Verzekerde strijdig zou kunnen zijn met 
de commerciële wet- en regelgeving, commerciële beslaglegging of financiële sancties 
als gevolg van een internationale openbare orde.

En tevens in een mogelijk geval dat de Verzekeraar bij het nakomen van de formaliteiten 
voorzien in die regelgevingen, de voorziene maximumtermijn voor het nakomen van 
bepaalde verplichtingen overschrijdt zal er geen achterstallige rente verschuldigd zijn. 
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II.- Wat te doen in geval van schade? 

Wij stellen u het volgende telefoonnummer ter beschikking 93 416 50 46.

• Gebruik alle beschikbare middelen om de gevolgen van de gebeurtenis te beperken. 

• Lees aandacht het onderdeel “Doel van de verzekering” van uw polis en controleer of 
het schadegeval daadwerkelijk gedekt is. 

• Neem zo spoedig mogelijk contact op met Zurich op het telefoonnummer 93 416 50 
46 of met de verzekeringsagent waar u uw polis afgesloten hebt. 

• Geef een gedetailleerd overzicht van de oorzaak en gevolgen van het schadegeval en 
geef de gegevens van de derde die de schade veroorzaakt heeft door, mocht die er 
zijn. 

• Leg bij de bevoegde autoriteit (politie of gerechtelijke), in het geval dat u het slacht-
offer bent van diefstal, beroving, ontvreemding of vandalisme. Vergeet niet een over-
zicht mee te nemen van de ontvreemde voorwerpen/goederen. 

En wat als het een huishoudelijk noodgeval betreft?

Als u een huishoudelijk noodgeval hebt moet u 93 416 50 46 bellen en Zuricht brengt 
u dan snel in contact met een monteur die uw probleem op kan lossen. 

Wat heeft de optie “U direct in contact brengen met reparateurs, installateurs 
en diverse professionals” u te bieden? 

• “U direct in contact brengen met reparateurs, installateurs en diverse professionals”. 
Deze service biedt Zurich u aan via het telefoonnummer 93 415 50 46, met het doel 
het u makkelijker te maken professionals voor alle soorten schadegebeurtenissen die 
zich in uw woning kunnen voordoen, met het veilige gevoel dat u krijgt door die in te 
huren met de aanbeveling van Zurich. 
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III.- Overzicht van de garanties en dekkingen 

Dit overzicht van garanties en dekkingen beoogt niet uitputtend te zijn en wordt ter 
informatie gegeven. Voor een correcte beschrijving van de dekkingen moet u de alge-
mene voorwaarden raadplegen. 

Verzekerde garanties Opstal / Renovatie 
werkzaamheden

Inboedel

Materiële schade

Brand, explosie, rook en roet 100% 100%

Extreem weer, blikseminslag, 
overstroming, schok, botsing en 
geluidsgolven

100% 100%

Vandalisme 100% 100%

Total loss 100% 100%

Waterschade 100% 100%

 Schade door waterinfiltratie 100% 100%

 Abnormaal hoog waterverbruik Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

 Lokaliseren en repareren van  
 waterlekken zonder schade

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

 Kosten voor het ontstoppen van  
 waterleidingen

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

Esthetische schade aan de opstal Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

Esthetische schade aan de inboedel
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Breuk van ramen, glaswerk, werkbladen 
en sanitaire elementen

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-
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Verzekerde garanties Opstal / Renovatie 
werkzaamheden

Inboedel

 Schade aan zonnepanelen Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

 Schade aan vitrokeramische  
 kookplaten -

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Elektrische schade Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Voedselbederf in de koelkast
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Tuinreconstructie Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

 Uitbreiding tuinreconstructie Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

Terrasmeubels en tuin
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Uitbreiding terrasmeubels en tuin
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Goederen voor professioneel gebruik
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Goederen van derden
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

All-risk ongevallen 100% 100%

Vandalisme gepleegd door de huurder 3.000 € -
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Verzekerde garanties Opstal / Renovatie 
werkzaamheden

Inboedel

Kosten na een schadegeval

Berging, puin ruimen en sloop, 
slibverwijdering en brandweer 

100% 100%

Vervangen van bescheiden
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Diefstal, beroving en ontvreemding

Diefstal van de opstal 100% -

Schade aan de woning Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

Diefstal van inboedel en beroving in 
woning

- 100%

 Geld in de woning
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Geld in kluis
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Juwelen en collecties
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Opgegeven juwelen en collecties
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Voorwerpen van hoge waarde
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Ontvreemding
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Diefstal in bergruimtes en aangrenzende 
bijgebouwen -

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden
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Verzekerde garanties Opstal / Renovatie 
werkzaamheden

Inboedel

Beroving buiten de woning
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Frauduleus gebruik van bankpasjes en 
creditcards -

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Vervangen van sleutels wegens diefstal
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Wettelijke aansprakelijkheid en 
waarborgen

Wettelijke aansprakelijkheid opstal Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

Wettelijke aansprakelijkheid inboedel
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Wettelijke aansprakelijkheid gezin
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Wettelijke aansprakelijkheid voor 
gevaarlijke honden -

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

Wettelijke aansprakelijkheid voor 
verontreiniging

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

-

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Bedrag vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden

Voertuigen gestald in garage en in rust
-

Bedrag vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden
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Verzekerde garanties Opstal / Renovatie 
werkzaamheden

Inboedel

Uitbreiding van de dekking

Basispakket

 Tijdelijke onbewoonbaarheid Bedrag vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Spoedgeval slotenmaker Bedrag vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Spoedreparaties Bedrag vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden

Pluspakket

 Basispakket

 Goederen meegenomen op reizen en  
 tijdelijke verplaatsingen

Bedrag vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden

 Reisbijstand Bedrag vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden
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IV. Begripsomschrijvingen
(Mod. 2/2.01.03.16)

ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Verzekerde. Natuurlijk- of rechtspersoon, eigenaar van het belang, voorwerp van de 
verzekering, die bij bij afwezigheid van de Verzekeringnemer de verplichtingen die 
voortvloeien uit het contract op zich neemt. De hoedanigheid van Verzekerde wordt 
dan uitgebreid naar:

• Zijn/haar echtgeno(o)t(e) of degene die die hoedanigheid bezit.

• De kinderen van beiden of een van beiden die met hen samenwonen.

• Bloedverwanten tot aan de derde graad die met de verzekerde samenwonen en geen 
andere wettelijke verblijfplaats hebben.

De status “Verzekerde” wordt niet ingetrokken bij tijdelijk verblijf op een ander adres 
verblijft dan de Verzekeringnemer, indien dit om medische of educatieve redenen 
gebeurt.

Verzekeraar. Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

Huurder of pachter. Natuurlijk persoon die tegen een prijs, genaamd huur het gebruik 
geniet van de woning waar het risico voorwerp van deze verzekeringsovereenkomst 
voor afgesloten is.

Begunstigde. Degene aan wie de Verzekeringnemer, of, in voorkomend geval, de Ver-
zekerde een recht toekent om het desbetreffende bedrag van de schadevergoeding die 
voortvloeit uit dez polis te ontvangen.

Derde. Alle natuurlijke- of rechtspersonen anders dan:

a) De Verzekeringnemer of Verzekerde

b) De echtgenoten, ascendanten, descendanten evenals familieleden van de Verzeke-
ringnemer en/of Verzekerde dit met hen samenwonen.

c) De partners, directieleden, werknemers en degenen die daadwerkelijk of in rechte 
afhankelijk zijn van de Verzekeringnemer en/of Verzekerde, en waarbij zij handelen 
binnen het gebied van die afhankelijkheid.

Verzekeringnemer. De natuurlijke- of rechtspersoon die samen met de Maatschappij 
deze overeenkomst ondertekent in eigen naam en die de verplichtingen draagt die 
daaruit voortvloeien, behalve die verplichtingen die door hun aard moeten worden 
nagekomen door de Verzekerde.

Verzekering voor een eerste risico. Verzekeringsvorm waar een bepaald bedrag 
garandeert wordt tot waaraan het risico gedekt is, ongeacht de totale waarde en waar-
bij de proportionele regel wordt toegepast.
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Verzekering voor de totaalwaarde. Verzekeringsvorm waarbij geëist wordt dat de 
verzekerde waarde in de polis gelijk is aan de totaalwaarde van het gegarandeerde 
object.

Leegstand. Overgangsperiode waarin de Verzekerde niet overnacht in de verzekerde 
woning.

Bijzondere voorwaarden. Contractueel document waarin de geldbedragen en dek-
kingen door de verzekering vermeld worden, en waarvan de toepassing is beperkt door 
deze algemene voorwaarden.

BOUWMATERIALEN

Onbrandbaar (beton, baksteen, steen).

Onbrandbaar met liggers en/of raamwerk van vloeren van brandbare materia-
len: al die woningen waarin de bouwmaterialen overwegend onbrandbaar zijn, alhoe-
wel un deel van de structuur (liggers /raamwerk vloeren) van hout en/of brandbare 
materialen is.

Hout: al die woningen waarin de bouwmaterialen in de structuur, bedekking en/of 
sluitingen voornamelijk van hout zijn.

Geprefabriceerd: al die woningen gemaakt van geprefabriceerde modules of meer-
lagige panelen (sandwichpaneel) van materialen anders dan hout en kurk qua samen-
stelling of in de structuur , bedekkingen en/of sluitingen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Enkelvoudige deuren. Onder een enkelvoudige deur wordt verstaan die houten deur 
met een dikte van minder dan 45 mm, glazen deur of metalen timmerwerk.

Veiligheidsdeur. Een deur die ten minste aan de binnenkant volledig bekleed is met 
een stalen plaat van 2 mm dikte of gemaakt is van 45 mm dik massief hout, uitgerust is 
met metalen profielen en voorzien is van een veiligheidsslot met twee ankerpunten.

Staven in de uithollingen. Verweven ijzeren of stalen staven de op solide wijze in de 
muur verankered zijn.

Alarm. Elektronisch syteem met interne en/of externe detectoren, verbonden met een 
veiligheidscentrale of een mobiel apparaat, op de voorwaarde dat er extern bewijs van 
de aanwezigheid ervan bestaat.

Kluis. Ingebouwde of volledig in de vloer of muur verankerde brandkast, of een met 
een gewicht van meer dan 100 kg, op gepaste wijze gesloten en/of waarvan de code 
voor het blokkeren van de deur geactiveerd is.

GEBRUIK VAN DE WONING

Hoofdwoning. De woning waar de Verzekerde gewoonlijk verblijft en zijn wettelijke 
verblijfplaats is.



16

Tweede woning. De woning die door de Verzekerde bij gelegenheid gebruikt wordt als 
tweede verblijfplaats.

Woning bedoeld voor verhuur. De woning die afgestaan wordt aan een huurder 
door middel van een vernieuwbare huurovereenkomst met een duur van meer dan 6 
maanden door middel van vernieuwbare overeenkomsten.

Woning bedoeld voor tijdelijk/vakantie verhuur (toeristisch). De woning die aan 
een huurder wordt afgestaan door middel van een niet vernieuwbare huurovereen-
komst met een duur die korter of gelijk is aan 6 maanden.

Niet bewoonde woning. De woning die door niemand permanent bewoond wordt. 
Een woning wordt ook als onbewoond beschouwd als die op illegale wijze of zonder 
toestemming van de Verzekerde gebruikt wordt.

TYPOLOGIE VAN DE WONING

Etagewoning. Woning gelegen in een gebouw met meerdere verdiepingen en waar-
van de ramen, balkons, terrassen en andere opening naar buiten zich op meer dan drie 
meter van de grond bevinden.

Zolder. Woning gelegen op de bovenste verdieping van een gebouwd en dat een terras 
heeft, of waartoe men toegang kan krijgen vanaf een gemeenschappelijk terras of 
vanaf de terrassen van aangrenzende gebouwen.

Benedenverdieping. Woning gelegen op de eerste verdieping van een gebouw met 
meerdere verdiepingen en waarvan de ramen, balkons, terrassen en andere opening 
naar buiten zich op minder dan twee meter van de grond bevinden.

Eengezinswoning rijtjeshuis. Eengezinswoning die een muur deelt – niet een heg of 
een hek of een afscheiding - deelt met een ander bouwwerk anders dan de verzekerde 
woning.

Alleenstaande eengezinswoning (of chalet). Gescheiden eengezinswoning die 
onafhankelijk is van andere woningen.

Landelijk huis (of dorpswoning). Eengezinswoning die zich gewoonlijk in een woon-
gebied bevindt in een landelijk milieu en de omgeving daarvan.

LIGGING VAN DE WONING

Stadskern. Geheel van gebouwen met watervoorziening, riolering, verlichting en tele-
foon, met een eigen gemeenteraad.

Urbanisatie. Geheel van gebouwen dat zich buiten de stadskern bevindt, in eenzelfde 
zone met gemeenschappelijke watervoorziening, riolering, verlichting en telefoon.

Onbewoond. Bouwwerk of geheel van gebouwen in een landelijke omgeving die niet 
voorzien van een watervoorziening, riolering of verlichting.
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BOUWKWALITEIT

Standaard. Bouwwerk vervaardigd uit bouwmaterialen van gemiddelde kwaliteit.

Luxueuze woningen. Woningen wier ligging, ontwerp, interieur en bouwmaterialen 
maken dat de prijs per vierkante meter aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de 
plaats waar die zich bevinden.

Enkele van de voornaamste kenmerken die de woningen bezitten zijn: interieur timmer-
werk van edelhout, houten vloeren, domotica systemen en vloerverwarming; geïmpor-
teerd marmer of keramische tegels en design keukens uitgerust met hoogwaardige 
huishoudelijke apparaten; exclusieve gezamenlijke diensten zoals portiersloge en 24 
uurs bewaking, enz.

VERZEKERDE GOEDEREN

Opstal. Onder opstal wordt verstaan het gebouw of de woning beschreven in de Bij-
zondere Voorwaarden van de polis, dat is inclusief:

• De fundamenten en alle installaties die deel uitmaken van dat gebouw of woning, 
zoals water, gas, licht, zonne- en windenergie, de airconditioning in een muur of pla-
fond van de woning, satellietschotels en telefoondiensten tot aan de verbinding daar-
van met het hoofdnetwerk, en mits die zich op het eigendom waar de woning 
ligt bevinden, verwarming, boilers en geisers, zonnepanelen, liften en, in het alge-
meen, alle elementen die bevestigd zijn aan het verzekerde gebouw of woning en die 
daar niet van gescheiden kunnen worden zonder die te beschadigen of verslechteren.

• Vast keuken- en badmeubilair, evenals inbouwkasten, sanitaire installaties en het bad-
scherm.

• De vloerkleding, verfwerk, muurbekleding, behang, parket, hout of ander gebruiks- 
en decoratieve voorwerpen die door de eigenaar in het gebouw of woning zijn aan-
gebracht, zodanig dat het duidelijk is dat die permanent aan het gebouw of woning 
gehecht dienen te zijn.

• Verwante bouwwerken zoals de privégarage, de parkeerplaats voor de auto, de berg-
ruimte en, in het algemeen, ieder bouwwerk dat in de grond verankerd is en dat 
vervaardigd is uit vast bouwmaterialen bedoeld voor gebruik als bouwwerk en dat 
alhoewel die zich buiten de ruimte begrensd door de woning op zich bevinden, inte-
graal deel uitmaken van het gebouw.

• De privégarage of parkeerplaats voor de eigen auto, mits deze zone exclusief gebruikt 
kan worden door de verzekerde en op een andere plaats gelegen is dan de verzekerde 
woning of gebouw.

• De vaste installaties van het gebouw zoals die voor het detecteren en voorkomen van 
brand of diefstal, hekken, omheiningen, muren (inclusief de keermuren voor de aarde 
van het omringende land), tuinen, bomen, zwembad en garage.

• Er wordt een garantie gegeven tot aan 10% van de verzekerde som voor de opstal, 
de keermuren voor de aarde van het omringende land.
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• Indien de verzekerd een mede-eigenaar is, wordt naast het verdeelde deel van het 
vastgoed als onroerend beschouwd het deel dat hem/haar toekomt als onverdeeld 
eigendom, in het geval dat dat niet voldoende is of er geen gezamenlijke verzekering 
voor de mede-eigenaren is afgesloten.

Inboedel. Onder inboedel van de woning wordt verstaan:

• De meubels, inclusief het keuken- en badkamermeubilair, de airconditioning die in 
een muur is aangebracht (split en compressor), vitrokeramische kookplaat, huisraad, 
kleding, huishoudelijke apparaten, kunstwerken, juwelen, collecties en, in het alge-
meen, alle persoonlijke gebruiksvoorwerpen en middelen die zich in de verzekerde 
woning beschreven in de bijzondere voorwaarden bevinden, aangrenzende bouw-
werken, tuinen die eigendom zijn van de Verzekerde of die, alhoewel die niet het 
eigendom zijn van de vermelde personen, zich in zijn macht bevinden uit hoofde van 
huur, een document dat dat aantoont of een lening, of wegens een clausule van 
eigendomsvoorbehoud.

• Juwelen. Juwelen, bijouterie, horloges en voorwerpen vervaardigd uit edelmetalen of 
edelstenen.

• Voorwerpen en collecties van hoge waarde. Voorwerpen zoals beeld of geluids-
apparatuur, muziekinstrumenten, sportmaterialen, schilderijen, kunstwerken, antiqui-
teiten, meubels die ondergebracht zijn in de categorie antiek, zilverwerk of ivoren 
voorwerpen, bont, tapijten, kleden, waarvan de gezamenlijke waarde meer dan 6.000 
€ bedraagt.

 In het geval van een geheel of collecties die een set vormen, is de eenheidswaarde dat 
van het geheel in zijn totaliteit.

• Goederen voor professioneel gebruik. Meubilair, huisraad, gebruiksvoorwerpen, 
instrumentarium, apparaten en documentatie, mits die zich in de woning beschreven 
in de Bijzondere Voorwaarden bevinden.

• Goederen van derden: Goederen van personen die niet de Verzekeringnemer of de 
Verzekerde zijn en die niet gewoonlijk met hem/haar samenwonen.

Goederen voor professioneel of commercieel gebruik worden niet als inboedel 
beschouwd en zijn derhalve niet gegarandeerd, behalve wanneer het bepaalde in artikel 
“1.14. Goederen voor professioneel gebruik” van deze Algemene Garantievoorwaar-
den van toepassing is.

Huisdieren, motorvoertuigen, caravan, aanhangers en boten worden ook niet als inboe-
del beschouwd, behalve wanneer die uitdrukkelijk in de Bijzondere Voorwaarden zijn 
opgenomen.
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IV. Algemene kwesties

1.- DOEL VAN DE VERZEKERING

Het doel van deze verzekering is het verzekeren van de woning en/of de goederen die 
zich daarin bevinden overeenkomstig hetgeen beschreven is in de Bijzondere Voorwaar-
den voor de risico’s beschreven in de garanties die gedekt zijn in deze polis. Deze garan-
ties worden toegepast in de vorm van een schadevergoeding. Het maximumbedrag van 
de schadevergoeding voor het geheel aan garanties opgenomen in de polis, inclusief de 
kosten mag in geen geval meer zijn dan de verzekerde sommen voor de opstal en de 
inboedel vermeld in de Bijzondere Voorwerpen, in het geval dat beide verzekerd zijn; als 
slechts een daarvan verzekerd is mag dat maximumbedrag niet overstreken worden.

2.- TERRITORIAAL GEDIED

Het territoriaal toepassingsgebied van de garanties van deze verzekeringsovereenkomst 
is beperkt tot de woning vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, behalve voor wat 
betreft de volgende garanties:

a) “3.6. Beroving buiten de woning”, uitgebreid tot de hele wereld behalve landen 
waar een gewapend conflict gaande is.

b) “4.3. Wettelijke aansprakelijkheid gezin” en “4.4. Wettelijke aansprakelijkheid 
gevaarlijke honden”, waarvoor het toepassingsgebied is uitgebreid tot de hele 
wereld, m.u.v. de VS, Canada, Mexico en Puerto Rico.

c) “6.4. Goederen meegenomen op reizen en tijdelijke verplaatsingen”, uitgebreid naar 
de hele wereld.

Wanneer de Verzekerde zijn gewone verblijfplaats in het buitenland heeft is de dekking 
beperkt tot de claims die ingediend worden in overeenstemming met het Spaanse recht 
en die voortvloeien uit schade geleden in Spanje.

3.- ALGEMEEN EIGEN RISICO

Eigen risico. Het uitdrukkelijk overeengekomen bedrag of percentage dat afgetrokken 
wordt van de schadevergoeding.

Op verzoek van de Verzekerde kan er een eigen risico per schadegeval worden opgeno-
men voor een bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, dit eigen risico is van 
algemene toepassing voor alle garanties gegeven in de polis, m.u.v. van de volgende 
garanties:

a) “1.16. Eigen risico ongevallen”, dit risico heeft zijn eigen, eigen risico en dat staat 
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

b) “1.17.Vandalisme gepleegd door de huurder”, dit risico heeft zijn eigen, eigen risico 
en dat staat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
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c) 4. Garanties voor wettelijke aansprakelijkheid en waarborgen, daar wordt geen eigen 
risico toegepast.

d) 6. Uitbreiding van de dekking.

e) XII. Rechtsbijstand.
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V. Garanties

1. GARANTIES VOOR MATERIËLE SCHADE

1.1.- Brand, explosie, rook en roet

Brand en explosie

Directe materiële verliezen ten gevolge van verdwijning, vernieling of beschadiging die 
de verzekerde goederen kunnen lijden ten gevolge van brand en/of explosie.

In het kader van deze garantie wordt als brand beschouwd, de ontvlamming en ver-
branding met vlam, een brand die zich kan uitbreiden, van een voorwerp of voorwerpen 
die niet bedoeld is/zijn om verbrand te worden op het moment dat de brand ontstaat.

Onder explosie wordt verstaan een plotselinge en heftige actie van de drukverhoging of 
drukverlaging van gas of damp.

Niet gedekt is:

a) De schade en eenvoudige verbranding veroorzaakt door warmte die niet te wijten 
is aan brand.

b) De schade veroorzaakt door gloeilampen, lampen of soortgelijk ten gevolge van 
een explosie daarvan.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

Rook en roet

De directe materiële schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door rook en roet 
ten gevollge van plotselinge en ongewone lekken of verliezen daarvan, of die nu wel of 
niet het gevolg zijn van brand.

Niet gedekt is de schade toegebracht:

a) Door de voortdurende werking van rook of roet.

b) Door rook of roet afkomstig van open haarden, verwarmings- of kookinstallaties 
of industriële apparaten tijdens de normale werking daarvan.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

1.2. Extreme weersomstandigheden, blikseminslag, overstroming, botsing, 
impact en geluidsgolven.

Extreme weersomstandigheden

De directe materiële schade toegebracht aan de verzekerde goederen door regen (mits 
er neerslag van meer dan 40 liter per vierkante meter en uur gemeten wordt), wind 
(wanneer de windsnelheid hoger is dan 75 km per uur en tot aan de limiet waar de 
dekking van het Consorcio de Compensación de Seguros van kracht wordt), hagel of 
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sneeuw (mits die weersomstandigheden ongewoon zijn en de atmosferische storing 
door de aard en intensiteit daarvan als atypisch of ongewoon beschouwd wordt). De 
classificatie van deze weersomstandigheden wordt voornamelijk aangetoond door de 
rapporten opgemaakt door de bevoegde officiële instanties. Desalniettemin, wanneer 
de ongewone aard van de weersomstandigheid voor de plaats waar het verzekerde 
risico zich bevindt niet volledig is aangetoond in de door de bevoegde officiële instanties 
aangedragen rapporten, moet aan de Maatschappij het bewijs worden overgelegd dat 
andere goedgebouwde onroerende goederen binnen een straal van 2 km rond het ver-
zekerde risico ook vernietigd of beschadigd zijn door die weersomstandigheid, behalve 
wanneer de Maatschappij reeds op de hoogte was van die omstandigheid.

In deze garantie is opgenomen de directe schade toegebracht aan de verzekerde goe-
deren door voorwerpen die meegevoerd of geprojecteerd worden door wind. Uitdruk-
kelijk gedekt is de door bomen toegebrachte schade aan de verzekerd woning.

Niet gedekt is de schade toegebracht.

a) Door sneeuw, water, zand of stof die door deuren, ramen of andere openingen die 
niet gesloten werden of waarvan de sluiting defect is.

b) Door vorst, kou, ijs, golven of getijden, zelfs wanneer die omstandigheden het 
gevolg van wind zijn.

c) Door het breken van ramen en glaswerk, waarvan de dekking is onderworpen 
aan het bepaalde in garantie “1.7. Breuk van ramen, glaswerk, werkbladen en 
sanitaire elementen”.

d) Aan bomen en tuinen, mits die zich in goede staat bevonden, en waarvan de dek-
king is onderworpen aan garantie “1.10 Tuinreconstructie”.

e) Door defecten of gebrek aan onderhoud en behoud van de verzekerde goederen.

f) Door infiltraties, roest of vocht die op geleidelijk aan ontstaan zijn.

g) Aan de goederen die behoren tot de opstal en die zich in de open lucht bevinden of 
in open constructie, zelfs wanneer die beschermd worden door flexibele materia-
len (dekzeilen, plastic, tentdoeken, opblaasbare en soortgelijke constructies), waar-
van de dekking onderworpen is aan garantie “1.12. Terras- en tuinmeubelen”.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

Blikseminslag

Gegarandeerd is de directe materiële verliezen door blikseminslag toegebracht aan de 
verzekerde goederen, ook al breekt er geen brand uit, m.u.v. de schade aan elektrische 
of elektronische apparaten, elektriciteitslijnen en de accessoires daarvan, waarvan de 
dekking onderworpen is aan het bepaalde in “1.8. Elektrische schade”.

Onder blikseminslag wordt verstaan een elektrische ontlading door een storing in het 
elektrische veld van de atmosfeer.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.



23

Overstroming

Gegarandeerd is de directe materiële schade toegebracht aan de verzekerde goederen 
door of ten gevolge van het overstromen van of afwijking van de normale loop van 
water afkomstig uit meren zonder natuurlijke uitweg, kanalen, greppels of andere door 
de mens in het oppervlak aangebrachte waterstromen, riolering, verzamelaars en artifi-
ciële ondergrondse waterwegen wanneer die overlopen, barsten, breken of stukgaan, 
mits die niet veroorzaakt zijn door risico’s of omstandigheden van uitzonder-
lijke aard die vallen onder het Consorcio de Compensación de Seguros.

Niet gedekt is:

a) De schade veroorzaakt door het overstromen van of breken van dammen, stuw-
meren, dijken of andere systemen om natuurlijke wateren in te dammen.

b) Schade veroorzaakt door niet gekanaliseerde grondwateren.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

Botsing, impact en geluidsgolven

Gegarandeerd is de directe materiële schade toegebracht aan de verzekerde goederen 
door een botsing of impact van voertuigen of de door deze voertuigen vervoerde han-
delsgoederen, evenals door het daarop vallen van ruimteschepen, vliegtuigen of voor-
werpen. Tevens zijn de directe gevolgen van geluidsgolven van ruimteschepen of vlieg-
tuigen wanneer die de geluidsbarrière doorbreken gedekt.

In het kader van deze garantie wordt onder voertuig garantie verstaan: alle die verplicht 
verzekerd moeten worden.

Niet gedekt is

a) Schade toegebracht door voertuigen, ruimteschepen en vliegtuigen, evenals de 
voorwerpen die deze vervoeren of daaruit vallen, die zijn/haar eigendom zijn of die 
in bezit of onder controle staan van de Verzekerde of van degenen die van hem/
haar afhankelijk zijn of met hem/haar samenwonen.

b) Breuk van ramen en glaswerk, waarvan de breuk onderworpen is aan het bepaal-
de in garantie “1.7. Breuk van ramen, glaswerk, werkbladen en sanitaire elemen-
ten”.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

1.3.- Vandalisme

Gegarandeerd is de direct materiële schade toegebracht aan de verzekerde goederen 
door vandalistische of kwaadwillige daden, die individueel of collectief begaan zijn door 
personen anders dan de Verzekerde, dit is inclusief de daden die voortvloeien uit bijeen-
komsten en demonstraties overeenkomstig het bepaalde in de huidige wetgeving en 
behalve wanneer deze daden de aard hebben van een muiterij of rellen.
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Niet gedekt is:

a) de verliezen door ontvreemding of onrechtmatige toe-eigening, evenals de schade 
door diefstal of poging tot diefstal.

b) De schade of kosten van alle aard toegebracht aan de buitenkant van de opstal, 
evenals de goederen die zich in de open lucht bevinden ten gevolge van schilde-
ringen, opschriften, opgeplakte posters en krassen.

c) De schade toegebracht aan het tuingebied, waarvan de dekking onderworpen is 
aan het bepaalde in garantie “1.10. Tuinreconstructie”.

d) Breuk van ramen en glaswerk, waarvan de dekking onderworpen is aan het be-
paalde in garantie “1.7. Breuk van ramen, glaswerk, werkbladen en sanitaire ele-
menten”.

e) De schade toegebracht door de huurder, waarvan de dekking onderworpen is aan 
het bepaalde in garantie”1.17. Vandalisme gepleegd door de huurder”.

f) De schade of verliezen die voortvloeien uit een onrechtmatig of illegaal bezet-
ting van de niet bewoonde woning, deze bezetting wordt als zodanig beschouwd 
wanneer die tegen de wil van de eigenaar is.

g) De schade waarvan geen aangifte is gedaan bij de bevoegde autoriteiten.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

1.4. Total loss

Gegarandeerd is de materiële schade die het directe gevolg is van de werkzaamheden 
die derden verricht hebben in aangrenzende woningen of openbare werken verricht in 
aangrenzende straten of onder de grond, mits die schade toebrengen aan structurele 
elementen die de mechanische weerstrand en stabiliteit van het gebouw aantasten.

Een aanvullend en noodzakelijk vereiste voor de dekking van deze gebeurtenissen is dat 
de bevoegde autoriteit de woning officieel total loss verklaart en de ontruiming daarvan 
gelast.

Niet gedekt is:

a) Materiële schade die de structurele veiligheid van het gebouw aantasten en die 
niet inhouden dat het gebouw total loss verklaard en ontruimd moet worden.

b) Schade toegebracht aan de verzekerde goederen die hun oorsprong vinden in 
handelingen verricht door derden voordat deze polis van kracht werd, alhoewel 
die vastgesteld zijn tijdens de looptijd ervan.

c) Schade die voortvloeit uit verzakking van of grondverzet (ineenstorting, aardver-
schuiving of modderstroom) die redenen anders dan die voorzien in de desbetref-
fende dekking.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.
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1.5. Waterschade

Gegarandeerd is de directe schade toegebracht aan de verzekerde goederen die veroor-
zaakt zijn door waterleidingen van de verzekerde woning, infiltraties, aangrenzende of 
hoger gelegen winkels, vaste tanks en verwarmingsapparatuur en aangesloten huishou-
delijke apparaten, vanwege breuk, verstopping, defecten, vorst en uit onvoorzichtigheid 
en onvoorzichtigheid of kwaadwilligheid van derden, evenals het niet gebruiken van 
gesloten sluiten, kranen en alle andere soorten kleppen.

Onder voorwaarde dat er kapitaal voor de opstal verzekerd is, zijn de kosten voor ope-
nen en sluiten van muren en wanden van de verzekerde woning met het doel de water-
lekken te vinden die de schade veroorzaakt hebben ook gegarandeerd en tevens zijn de 
reparatiekosten voor de waterleidingen of buizen die de oorzaak zijn van het ongeval bij 
de dekking inbegrepen.

Niet gedekt is de veroorzaakte schade:

a) Die het gevolg is van het gebrek aan onderhoud van de waterinstallaties waardoor 
die zich niet in goede staat bevinden en wanneer de benodigde reparaties en han-
delingen voor een goed behoud van de leidingen, met name het vervangen van 
de defecte en het ontstoppen van verstopte leidingen.

b) Door het bevriezen van het water in een periode dat woning niet bewoond is, 
zonder dat er bijzondere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om dat te voorko-
men (legen van de leidingen en de opslagtank).

c) Door grondwater en door het terugvloeien van water uit de openbare riolering.

d) De kosten voor het ontstoppen of reinigen van alle soorten leidingen of afvoer, 
behalve wanneer die het gevolg zijn een schade die gedekt is door deze garantie.

e) Wegens bouwwerkzaamheden of reparaties verricht in het verzekerde risico.

f) Aan daken en gevels vanwege de voortdurende inwerking van het water afkom-
stig uit buiten liggende dalende afvoerleidingen of de aansluiting op het waternet.

g) Door water afkomstig uit draagbare reservoirs en voor het reinigen van de vloeren 
en het pleisterwerk.

h) Door overstroming of doorbraak van dammen en waterkerende dijken.

i) Wanneer de aantasting en/of slecht onderhoud van het onroerend goed lekkages 
veroorzaken.

j) Door vocht of condensatievocht

k) Als gevolg van vergaande corrosie en slijtage van de installaties van het gebouw, 
behalve wanneer de leidingen verborgen zijn en de Verzekerde daarvoor niet aan-
sprakelijk kan worden gesteld.

l) In tweede woningen die langer dan 30 dagen onbewoond zijn, dient de watertoe-
voer te worden afgesloten. Indien mogelijk dienen alle apparaten en installaties te 
worden verwijderd, en tevens dienen in de winter alle mogelijke maatregelen te 
worden getroffen om bevriezing van het water te voorkomen.

m) In onbewoonde woningen.
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Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

Naast het voorgaande en mits die afgesloten is in de Bijzondere Voorwaarden, kan de 
dekking worden uitgebreid met de paragrafen “1.5.1. Schade door waterinfiltratie”, 
“1.5.2. Abnormaal hoog waterverbruik”, “1.5.3. Lokaliseren en repareren van water-
lekken zonder schade” en “1.5.4. Kosten voor het ontstoppen van waterleidingen”.

1.5.1. Schade door infiltraties

Gegarandeerd is de directe materiële schade toegebracht aan de verzekerde goederen 
die het gevolg zijn van filtraties van regenwater, mits de neerslag meer is dan 40 l/m2, 
hiervan uitgesloten is de reparatie van de oorzaak.

De schadevergoeding is onderworpen aan de reparatie van de oorzaak. De Maatschap-
pij zal geen enkel ander ongeval in behandeling nemen die dezelfde oorzaak heeft.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel 
naar gelang het geval.

1.5.2. Abnormaal hoog waterverbruik

In het geval dat er zich een schadegeval voordoet dat gedekt is door de garantie voor 
waterschade, zijn de kosten die voortvloeien uit een abnormaal hoog waterverbruik 
daarbij inbegrepen. De schadevergoeding wordt berekend als het verschil tussen het 
bedrag van de rekening van het waterbedrijf horend bij de periode waarin het schade-
geval zich voordeed en het gemiddelde van de rekeningen van het verbruikt.

Verzekerde som: er is bepaald dat deze garantie toegepast mag worden voor een 
schadegeval per jaar, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

1.5.3. Lokaliseren en repareren van waterlekken zonder schade.

In de gevallen waarin er geen materiële schade ontstaat door een abnormaal hoog 
waterverbruik of er een waterlek wordt geconstateerd of een lekkage van water en 
wanneer het kapitaal van de opstal verzekerd is, zijn de kosten voor het lokaliseren en 
repareren van de waterleidingen van de woning bij de dekking inbegrepen.

Verzekerde som: er is bepaald dat deze garantie toegepast mag worden voor een 
schadegeval per jaar, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

1.5.4. Kosten voor het ontstoppen van waterleidingen

De kosten voor het ontstoppen van de waterleidingen van de woning, zonder dat het 
daarvoor noodzakelijk is dat er schade is toegebracht.

Uitzonderingen:

a) Uitgesloten is de tankwagen die ingezet moet worden in geval van gebrek aan 
onderhoud.

b) Uitgesloten zijn de gevallen die hun oorsprong hebben in beerputten, opvangbas-
sins, afvoer, riolering of regenwater. 
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c) Uitgesloten is het ontstoppen van installatie met een slechte afwatering, zoals 
bijvoorbeeld, een gootsteen die geen water afvoert.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden. In het geval dat de hulpdiensten van Zurich worden gebruikt is de verze-
kerde som onbeperkt.

1.6. Esthetische schade

Esthetische schade aan de opstal

Gegarandeerd zijn de kosten die nodig zijn voor het repareren van schade aan delen van 
de woning die nodig zijn voor het herstellen van de esthetische harmonie die bestond 
op het moment dat onmiddellijk vooraf ging aan schadegeval dat gedekt is door de 
polis.

Esthetische schade aan de inboedel

Gegarandeerd zijn de kosten die nodig zijn voor het repareren van schade aan het meu-
bilair van de woning dat zich niet buiten de woning bevindt voor het herstellen van de 
esthetische harmonie die bestond op het moment dat onmiddellijk vooraf ging aan 
schadegeval dat gedekt is door de polis. In het kader van deze polis wordt onder meu-
bilair de meubels in de woning zelf verstaan.

De reparatie wordt verricht gebruik makend van materialen met eigenschappen en een 
kwaliteit die soortgelijk zijn aan de oorspronkelijke materialen.

De garantie is beperkt tot het verblijf dat getroffen is door het schadegeval.

De esthetische restauratie en de volledige vereffening daarvan is onderworpen 
aan de reconstructie of vervanging van de volledige kamer of beschadigde 
onderdelen, hetgeen moet worden aangetoond door het overleggen de reke-
ningen of bouwcertificaten.

Niet gedekt zijn:

a) Sanitaire elementen die meer dan 15 jaar oude zijn, badkamer accessoires, kra-
nen, glaswerk, spiegels, ramen, zwembaden of recreatieve- of sportieve instal-
laties , bomen, planten, tuinen, hekken of muren, goederen voor professioneel 
gebruik, kunstweken, juwelen en voorwerpen met een hoge waarde.

b) De delen van de opstal die zich buiten de woning bevinden.

c) Krassen, schraapsel, afbladderen, slijtage en, in het algemeen, beschadigingen 
van het oppervlak.

d) Meubels die zich bevinden in bijgebouwen, terrassen en tuinen.

e) Motorvoertuigen en vaartuigen.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.
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1.7- Breuk van ramen, glaswerk, werkbladen en sanitaire elementen

Gegarandeerd is de directe materiële schade die de volgende verzekerde goederen door 
breuk toegebracht is, dit is inclusief de vervoers- en plaatsingskosten:

Breuk van elementen van de opstal:

a) Ramen, glas, spiegels, glaswerk geïnstalleerd in ramen, deuren, doorschijnende 
polyester schermen of soortgelijke materialen en methacrylaten elementen die beves-
tigd zijn op de opstal.

b) Marmeren, Silestone, kunststenen en granieten werkbladen.

c) Sanitaire elementen zoals badkuipen, douches, wastafels, bidets, spoelbakken, goot-
stenen en dergelijke.

Breuk van elementen van de inboedel:

a) Ramen, glas, spiegels, glaswerk en methacrylaat die deel uitmaken van het vaste deel 
van de inboedel of een van de onderdelen daarvan.

b) Vaste glazen inzetstukken van huishoudelijke apparaten.

c) In het geval dat alleen de inboedel verzekerd is, zijn het glas en het glaswerk van 
deuren en ramen van de woning gedekt.

Niet gedekt zijn:

a) Het glaswerk en marmer met een artistieke waarde.

b) De meubels, draagbare voorwerpen, niet vastzittende decoratieve elementen, sa-
nitaire accessoires en complementen, geluids- en/of beeldapparatuur, of andere 
voorwerpen die geen deel uitmaken van vaste onderdelen van de opstal of inboe-
del.

c) Lampen, tl-buizen en alle soorten gloeilampen.

d) Breuken veroorzaakt door foutieve installatie of plaatsing, door werkzaamheden 
gedaan aan de verzekerde voorwerpen of de lijsten daarvan, evenals de schade 
ontstaan tijdens het monteren en demonteren daarvan.

e) Breuken veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden, reparaties of schilderbeur-
ten en werkzaamheden ter voorbereiding van of tijdens een verhuizing.

f) Breuk van niet vast bevestigd glaswerk of glaswerk dat niet vastgelijmd of onder-
steund is door het dat het bevat.

g) Gevolgen van krassen, afbladderen en andere oorzaken die esthetische defecten 
veroorzaken.

h) Natuurlijk- of kunstmarmer en graniet op vloeren, muren en planfonds.

i) Elementen die zich buiten de woning bevinden en die geen deel uitmaken van de 
verzekerde opstal.

j) Aquariums en viskommen.
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k) Voorwerpen die volledig uit glas, marmer, graniet, methacrylaat of glasvezel ver-
vaardigd zijn, en die geen deel uitmaken van de bevestigde onderdelen van de ver-
zekerde goederen van de opstal en de inboedel, en die bedoeld zijn als decoratie 
of versiering.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

Naast het voorgaande en mits die afgesloten is in de Bijzondere Voorwaarden, kan de 
dekking worden uitgebreid met de paragrafen 1.7.1. Breuk van vitrokeramische kook-
platen.

1.7.1. Breuk van zonnepanelen

Gegarandeerd is de directe door breuk veroorzaakte materiële schade aan het glas en 
de spiegels van de zonnepanelen, onder de voorwaarde dat deze dekking is afgesloten.

Verzekerde som: Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voor-
waarden.

1.7.2. Breuk van vitrokeramische kookplaten

Gegarandeerd is directe door breuk veroorzaakte materiële schade van het glas van de 
vitrokeramische of inductie kookplaten.

In het geval dat er geen vervangende onderdelen voor handen zijn wordt uitsluitend de 
waarde van het glas vergoed.

In het geval dat de hulpdiensten die de Maatschappij u ter beschikking stelt worden 
gebruikt en het glas niet vervangen kan worden, wordt de vitrokeramische kookplaat 
vervangen door een met gelijksoortige kenmerken.

In het geval dat de klant geen gebruik wenst te maken van de hulpdiensten die de 
Maatschappij hem/haar biedt wordt niet in de schadevergoeding opgenomen:

a) Het bedieningsmechanisme van de vitrokeramische of inductie kookplaten.

b) In geen geval wordt de totaalwaarde van de vitrokeramische of inductie kookplaat 
vergoed.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

1.8. Elektrische schade

Gedekt is de schade veroorzaakt door een abnormale elektrische stroomstoot of kort-
sluiting afkomstig van het openbare elektriciteitsnet of door blikseminslag ook al leidt 
dit niet tot brand:

a) Onder de voorwaarde dat de opstal verzekerd is, alle installaties die daarvan deel 
uitmaken.

b) Onder de voorwaarde dat de inboedel verzekerd is, alle elektrisch, elektronische 
apparaten en de accessoires daarvan.
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Een noodzakelijke voorwaarde voor de werking van deze dekking is dat de elektrische 
installatie voldoet aan alle geldige wettelijke normen en dat de Verzekerde die in goede 
staat onderhoudt en alle reparaties of wijzigingen verricht die nodig zijn voor een goed 
behoud daarvan.

Het is absoluut noodzakelijk het beschadigde voorwerp te bewaren tot het moment 
waarop de expert of de reparateur dat kan bekijken of op aanwijzing van de Maat-
schappij.

In het geval dat de klant geen gebruik wenst te maken van de hulpdiensten die de 
Maatschappij hem/haar biedt moet het beschadigde voorwerp bewaard worden om 
recht te hebben op de schadevergoeding en niet vergoed worden de apparaten 
die 7 jaar oud of ouder zijn.

De Verzekerde verplicht zich de Maatschappij de laatste kwitantie dat hij/zij bezit of de 
overeenkomst met het energiebedrijf over te leggen, wanneer het schadegeval veroor-
zaakt is door een abnormale stroomstoot.

Niet gedekt is:

a) Gloeilampen, lampen, tl-buizen, neonlichten en componenten daarvan.

b) De schade gedekt door de wettelijke of contractuele garantie van de producent of 
leverancier, eenvoudige behoeften en onderhoudswerkzaamheden of bedrijfssto-
ringen.

c) Schade veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden of bedieningsfouten.

d) Schade aan elektrische apparaten ontstaan ten gevolge van kortsluitingen of rede-
nen die inherent zijn aan het appartaat zelf.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

1.9. Voedselbederf in de koelkast

Gegarandeerd is het verlies of bederf van voedsel bedoeld voor consumptie in het gezin 
die bewaard worden in de koelkast of koelinstallaties en te wijten zijn aan een storing 
in de werking van die apparaten, een accidentele onderbreking veroorzaakt door een 
interne storing van elektrische installatie van de verzekerde woning of door een storing 
van het openbare elektriciteitsnet die meer dan 6 uur achter elkaar duurt.

Indien er zich een storing van de elektriciteitsvoorziening voordoet, moet de Verzekerde 
schriftelijk bewijs van dat feit overleggen of, indien nodig, een bewijs verstrekt door het 
elektriciteitsbedrijf. In geval van een defect van de koelkast of een accidentele onderbre-
king van de werking moet als bewijslast de reparatiefactuur van de koelkast worden 
overgelegd.

Deze garantie geldt alleen voor periodes dat de tweede woning niet langer dan 
10 onbewoond is geweest.

Verzekerde som: tot aan de limiet per schadegeval bepaald in de Bijzondere Voorwaar-
den.
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1.10 Tuinreconstructie

Gegarandeerd zijn kosten voor de reconstructie van de tuin van de verzekerde woning, 
evenals het verwijderen van bomen, ten gevolge van schade in verband met brand, 
explosie, blikseminslag, wind en vandalisme conform de dekking beschreven in para-
graaf 1.1, 1.2 en 1.3.

Niet gedekt zijn:

a) De uitzonderingen vermeld in paragraaf “1.1 Brand, explosie, rook en roet”, “1.2. 
Extreme weersomstandigheden, blikseminslag, overstroming, botsing, impact en 
geluidsgolven” en “1.3. Vandalisme”.

b) De schade die de Verzekeringnemer en/of Verzekerde op zich moet nemen in zijn/
haar hoedanigheid van mede-eigenaar met betrekking tot schade geleden in ge-
meenschappelijke tuinen.

c) De beplanting die zich niet op het terrein van het perceel zelf bevindt; zoals bij-
voorbeeld in plantenbakken en bloempotten.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden. Er is voor de vervanging een sublimiet bepaald van 1.000 € per 
boom/plant.

1.11. Uitbreiding Tuinreconstructie

De in de garantie verzekerde som “1.10 Tuinreconstructie wordt uitgebreid tot het kapi-
taal vermeld in deze garantie”.

De verzekerde van deze garantie is een aanvulling op het bedrag vermelde in garantie 
1.10.

1.12. Terras- en tuinmeubels

Gegarandeerd wordt de vervanging van de eigen terras- en tuinmeubels die zich op die 
plaatsen bevinden wanneer die schade lijden ten gevolge van een feit gedekt in de polis 
en waardoor die niet meer geschikt zijn voor het gebruik waar die voor bedoeld zijn.

Niet gedekt zijn:

a) De zonwering die niet aan het onroerend goed bevestigd zijn, feesttenten die niet 
aan het terrein bevestigd zijn, zonneschermen, parasols en dergelijke.

b) Ontvreemding conform het bepaalde in “3.4. Ontvreemding”.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.

1.13. Uitbreiding terras- en tuinmeubels

De verzekerde som van garantie “1.12 Terras- en tuinmeubels” wordt uitgebreid met 
het kapitaal vermeld in deze garantie.
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De verzekerde som van deze garantie is een aanvulling op het bedrag vermeld in garan-
tie 1.12.

1.14. Goederen voor professioneel gebruik

Binnen het verzekerde kapitaal voor inboedel wordt de directe schade die de goederen 
voor professioneel gebruik, eigendom van de Verzekerde is toegebracht ten gevolge van 
het schadegeval gegarandeerd. De dekking is van kracht wanneer die goederen zich in 
de woning vermeld in de Bijzondere Voorwaarden bevinden en worden gebruikt voor 
het uitoefenen van zijn beroep.

Niet gedekt is:

a) De opslag van voorwerpen bedoeld voor verkoop, en juwelen.

b) Voorwerpen en handelswaar die deel uitmaken van vitrines of catalogi die be-
doeld zijn voor de verkoop.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.

1.15. Goederen van derden

Binnen het verzekerde kapitaal voor inboedel wordt de directe schade die de goederen 
voor personen anders dan de Verzekeringnemer of Verzekerde gegarandeerd, onder de 
voorwaarde dat er geen contractuele relatie tussen hen bestaat, schade die het gevolg 
is van een schadegeval dat gedekt wordt door de polis. De dekking is van kracht wan-
neer die goederen zich in de woning bevinden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.

1.16. Total loss ongevallen

Gegarandeerd is de directe materiële schade ten gevolge van breuk, accidentele impact 
of een ander onvoorzien feit buiten de schuld van de Verzekerde, onder de voorwaarde 
dat die binnen de woning of verzekerde bijgebouwen plaatsvinden.

Deze dekking wordt alleen toegepast wanneer die schade niet is opgenomen in een van 
de garanties beschreven in de Algemene Voorwaarden. De beperking is niet van toepas-
sing op de uitzonderingen a), b), c) en k) van garantie “1.7. Breuk van ramen, glas, 
werkbladen en sanitaire elementen”.

Niet gedekt zijn:

a) Krassen, schraapsel, afbladderen, slijtage en, in het algemeen, beschadigingen 
van het oppervlak.

b) Schade veroorzaakt door huisdieren, termieten, wormen, knaagdieren of een in-
sectenplaag.

c) Schade die het gevolg is van slijtage door het gebruik van de verzekerde goederen.
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d) Schade die te wijsten aan gebrekkig onderhoud van de beschadigde goederen of 
de goederen die het schadegeval veroorzaakt hebben.

e) Verlies of verdwijning van de goederen zonder dat de oorzaak daarvan bekend is.

f) Reparatiekosten van alle soorten van mechanische, elektrische of elektronische 
defecten.

g) Breuk of scheurvorming van de opstal van de woning veroorzaakt door natuurlijke 
verzakking van de funderingen, grondverzet of weerstandsverlies van de materia-
len.

h) Schade veroorzaakt door een gebrek aan water-, gas- en elektriciteitsvoorziening.

i) De schade en goederen die uitgesloten zijn in de rest van de garanties van deze 
algemene voorwaarden, evenals die voorzien in paragraaf V. Risico’s die in het 
algemeen niet gedekt zijn voor alle garanties.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel, 
naar gelang het geval. Per schadegeval wordt er een eigen risico bepaald waarvan 
het bedrag uitdrukkelijk vermeld wordt in de Bijzondere Voorwaarden.

1.17. Vandalisme gepleegd door huurder

Gegarandeerd zijn de directe materiële verliezen toegebracht aan de opstal en/of dief-
stal van de inboedel van de verzekerde woning veroorzaakt door de huurder als gevolg 
van vandalisme of kwaadwillige handelingen die door een expert zijn vastgesteld nadat 
de huurder de woning verlaten heeft.

Om die dekking te kunnen inroepen met de Verzekerde met schriftelijke bewijs-
last aantonen in welke toestand de verzekerde woning zich bevond op het 
moment van het afsluiten van de verzekering om de schade nadat de huurder 
de woning heeft verlaten te kunnen vaststellen.

Alle schade toegebracht aan de opstal door vandalisme die gedekt en verwijtbaar is aan 
eenzelfde huurder of pachter, wordt als een enkel schadegeval beschouwd, ongeacht 
het feit dat die op verschillende dat gepleegd kunnen zijn.

Niet gedekt door de dekking voor Vandalisme gepleegd door de huurder is de aan-
tasting van het onroerend goed die het gevolg zijn:

a) Gebruik en geleidelijke slijtage

b) Eigen defecten of bouwgebreken.

c) Gebrekkig onderhoud.

d) Alle soorten schade of kosten veroorzaakt door schilderingen, krassen, schram-
men, opschriften, opgeplakte posters en soortgelijke zaken.

e) Gebruikelijke en noodzakelijke werkzaamheden voor het onderhoud van de goe-
deren.
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f) Breuk van glaswerk, spiegels en ramen.

g) Reparaties, restauraties of installaties gedaan door de Verzekerde of iemand an-
ders.

h) Oneigenlijk gebruik, bouw- of ontwerpfouten, of gebruik van niet geschikte of 
gebrekkige materialen.

Verzekerde som: tot een maximum van 3.000 €.

Eigen risico: het eigen risico dat van toepassing is op deze is een maandelijks bedrag, 
met een minimum van 500 € per schadegeval.

2. GARANTIES NA EEN SCHADEGEVAL

2.1. Berging, puin ruimen en sloop, slibverwijdering en brandweer

Mits dit het gevolg is van een gegarandeerd schadegeval zijn de volgende kosten en/of 
op gepaste wijze gerechtvaardigde verslechteringen gedekt:

a) Berging van de verzekerde goederen om te voorkomen dat die beschadigd raken.

b) De maatregelen genomen door de autoriteiten of de Verzekerde met het doel de 
gevolgen van het schadegeval weg te nemen.

c) De schade die de verzekerde goederen kunnen ondervinden, inclusief de goederen 
die getroffen zijn door een schadegeval dat buiten de verzekerde woning ontstaan is 
en waarvan berging noodzakelijk is om te voorkomen dat die schade wordt toege-
bracht.

d) De kosten voor het puinruimen en de sloop van de woning, indien dat noodzakelijk 
mocht zijn.

e) De kosten van het modder- en slibverwijdering.

f) De kosten van de gemeentelijke heffing voor brandweeroptreden.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal en/of inboedel.

2.2. Vervangen van bescheiden

Onder de voorwaarde dat die veroorzaakt zijn door een schadegeval dat gedekt is door 
de garanties voor materiële schade zijn de noodzakelijke en op gepaste wijze gerecht-
vaardigde kosten voor het herstellen of afgeven van duplicaten van persoonlijke beschei-
den die een openbaar karakter hebben gedekt.

Niet gedekt is:

a) Het vervangen van bescheiden die enig verband houden met professionele of 
commerciële activiteiten.

b) Het vervangen van bescheiden die een geldwaarde hebben.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.
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3. GARANTIES TEGEN DIEFSTAL EN BEROVING

Diefstal. Onttrekking of onrechtmatige toe-eigening van de verzekerde goederen uit de 
in de overeenkomst vermelde plaats die door deze dekking gegarandeerd zijn, en dit 
gebeurt tegen de wil van de Verzekerde, door middel van daden die kracht of geweld 
tegen zaken inhouden als zich een van de onderstaande omstandigheden voordoet:

• Inbraak waarbij naar binnen geklommen wordt (hoogte van minimaal 2 meter, dan-
wel de maximaal toegestane hoogte volgens de lokale bouwnormen in de gemeente, 
de provincie, of, in geval deze ontbreekt, de autonome regio waar de verzekerde 
woning zich bevindt); 

• Breken van de muur, plafond of grond;

• Breken van deur of raam;

• Breken van kasten, ladekasten of andere soorten meubels of voorwerpen dan wel 
gesloten of verzegeld of van sloten of het onttrekken daarvan om die te breken of 
kapot te maken op een andere plaats dan waar de diefstal werd gepleegd; gebruik 
van lopers of andere instrumenten die gewoonlijk niet gebruikt worden voor het ope-
nen van deuren; of indien de dader of daders op clandestiene wijze de plaats beschre-
ven in de overeenkomst betreden, en dit gebeurt tegen de wil van de Verzekerde, zijn 
familie, werknemers of hulpen in de huishouding, door zich te verstoppen en het 
misdrijf te plegen wanneer de winkel gesloten is.

Beroving. Onttrekking of onrechtmatige toe-eigening van de in polis gedekte verze-
kerde goederen, en dit gebeurt tegen de wil van de Verzekerde, door middel van daden 
die kracht of geweld tegen personen.

Ontvreemding. Onttrekking of toe-eigening van goederen tegen de wil van de Verze-
kerde, zonder kracht tegen zaken noch geweld of intimidatie tegen personen.

3.1. Diefstal van de opstal

Gegarandeerd is de direct materiële schade als gevolg van verdwijning, vernieling of 
beschadiging die de opstal toegebracht is door diefstal of een poging tot diefstal, inclu-
sief de elementen die horen bij of deel uitmaken van de toegang tot het interieur van 
de woning (deuren, ramen en dergelijke).

Niet gedekt is:

a) Diefstal of poging tot diefstal van elementen die zich buiten de woning bevinden 
wanneer de woning meer dan 60 opeenvolgende dagen onbewoond is.

b) De diefstal of poging tot diefstal waarvan de daders of medeplichtigen afhankelijk 
zijn van de Verzekeringnemer of de Verzekerde.

c) Schade die ontstaan is door grove nalatigheid van de Verzekeringnemer, de Verze-
kerde of personen die van hen afhankelijk zijn.

d) Ontvreemdingen.

e) Breuk van ramen en glaswerk waarvan de dekking onderworpen is aan het bepaal-
de in garantie 1.7. Breuk van ramen, glaswerk, werkbladen en sanitaire elementen.
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In het geval dat de diefstal vergemakkelijkt wordt omdat de veiligheidsmaatregelen 
opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden niet werden genomen, zal er een verreke-
ningsprincipe worden ingeroepen, de zogenaamde Regla de equidad.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor opstal.

3.2. Schade in de woning

Gegarandeerd is de schade die de woning waarin de verzekerde goederen zich bevin-
den is toegebracht vanwege diefstal, beroving of een poging daartoe.

Niet gedekts is de breuk van ramen en glaswerk, de dekking hiervan is onderworpen 
aan garantie 1.7. Breuk van ramen, glaswerk, werkbladen en sanitaire elementen

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

3.3. Diefstal van de inboedel en beroving in de woning

Gegarandeerd zijn de directe schade en verliezen toegebracht aan de verzekerde goede-
ren van de inboedel ten gevolge van diefstal of beroving gepleegd binnenin de woning.

Verzekerde som: tot aan 100% van het verzekerde kapitaal voor de inboedel, met de 
volgende sublimieten voor de afgesloten garanties:

• Geld in de woning, hieronder wordt verstaan al het contant geld, cheques, effecten 
en documenten die een geldgarantie vertegenwoordigen, evenals openbaar vervoers-
bewijzen en prepaid telefoonkaarten.

 Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzon-
dere Voorwaarden

• Geld in een kluis, hieronder wordt verstaan al het contant geld, cheques, effecten 
en documenten die een geldgarantie vertegenwoordigen, evenals openbaar vervoers-
bewijzen en prepaid telefoonkaarten, die zich in een op correcte wijze gesloten kluis 
bevinden dan wel met een sleutel of een combinatie die het openen daarvan ver-
hoedt.

 Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzon-
dere Voorwaarden.

• Juwelen en collecties, hieronder wordt verstaan zaken als juwelen, sieraden en 
voorwerpen gemaakt van goud, platina, parels of edelstenen en horloges waarvan de 
waarde per stuk niet meer dan 6.000 € bedraagt.

 Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzon-
dere Voorwaarden, onder de voorwaarde dat de klant het bestaan van die goe-
deren aantoont.

• Opgegeven juwelen, hieronder wordt verstaan zaken als juwelen, sieraden en voor-
werpen gemaakt van goud, platina, parels of edelstenen en horloges waarvan de 
waarde per stuk niet meer dan 6.000 € bedraagt en die uitdrukkelijk met hun speci-
fieke waarde vermeld staan in de Bijzondere Voorwaarden.
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 Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzon-
dere Voorwaarden, onder de voorwaarde dat de klant het bestaan van die goe-
deren aantoont.

• Voorwerpen van hoge waarde, hieronder wordt verstaan voorwerpen als schilde-
rijen, kunstwerken, antiquiteiten, meubels die ondergebracht zijn in de categorie 
antiek, zilverwerk of ivoren voorwerpen, bont, tapijten, kleden, waarvan de gezamen-
lijke waarde meer dan 6.000 € bedraagt. In het geval van een geheel of collecties die 
een set vormen, is de eenheidswaarde dat van het geheel in zijn totaliteit.

 Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzon-
dere Voorwaarden, onder de voorwaarde dat de klant het bestaan van die goe-
deren aantoont.

 In geval van diefstal of beroving van voorwerpen van hoge waarde waarvan 
de waarde per stuk meer dan 6.000 € bedraagt, maar die niet in de polis ver-
meld staan als Voorwerpen van hoge waarde zijn verzekerd voor een limiet-
bedrag per stuk van 6.000 €, mits het kapitaal van de inboedel dat in polis 
verzekerd is overeenstemt met het daadwerkelijk kapitaal van de inboedel op 
het moment van het schadegeval. In het geval dat die onderverzekerd is, is dat 
ook van toepassing op de voorwerpen die niet zijn opgegeven als Voorwer-
pen van hoge waarde.

3.4. Ontvreemding

Gegarandeerd zijn de directe schade en verliezen veroorzaakt als gevolg van ontvreem-
ding van verzekerde goederen begaan in de woning.

Niet gedekt voor ontvreemding zijn:

a) De goederen die zich buiten de woning bevinden, evenals in aangrenzende bijge-
bouwen, tuinen of patio’s, behalve de goederen die zich op balkons van tussenge-
legen verdiepingen bevinden.

b) Juwelen, collecties, voorwerpen van hoge waarde en contant geld, waardepa-
pieren, cheques, effecten of documenten die geldgarantie vertegenwoordigen, 
evenals openbaar vervoersbewijzen of prepaid telefoonkaarten.

c) In een woning die verhuurd is aan een huurder of een woning die meer dan 60 
opeenvolgende dagen onbewoond was.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.

3.5. Diefstal in bergruimtes en aangrenzende bijgebouwen

Gegarandeerd zijn de directe schade en verliezen toegebracht aan de als inboedel ver-
zekerde goederen ten gevolge van diefstal of berovinge gepeeld in bergruimtes of aan-
grenzende bijgebouwen die op correcte wijze afgesloten werden en waarvan de andere 
opening beschermd zijn.
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Niet gedekt is:

a) Diefstal van juwelen, collecties, voorwerpen van hoge waarde, contant geld, waar-
depapieren, cheques, effecten of documenten die geldgarantie vertegenwoordi-
gen, evenals openbaar vervoersbewijzen of prepaid telefoonkaarten die zich in 
bergruimtes of aangrenzende bijgebouwen bevinden.

b) Diefstal in bergruimtes of aangrenzende bijgebouwen bevinden die niet exclusief 
voor privégebruik van de Verzekerde bedoeld zijn.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

3.6. Overval buiten de woning

Gegarandeerd zijn de directe schade en verliezen toegebracht ten gevolge van een 
overval of beroving van de Verzekerde buiten de woning.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, met een 
sublimiet van 300 € voor contant geld.

3.7. Frauduleus gebruik van bankpasjes en creditcards

Gegarandeerd zijn de financiële verliezen geleden door de Verzekerde die het gevolg 
zijn van het gebruik die derden gemaakt hebben van creditcards en bankcheques, mits 
dat gebruik voortvloeit uit een bedreiging, diefstal, overval of beroving volgens de 
garanties “3.3. Diefstal van inboedel en beroving binnen de woning” en “3.6. Overval 
buiten de woning”.

De dekking geldt alleen voor de verliezen die zich voordoen door onrechtmatig gebruik 
van creditcardts, bankcheques of spaarboekjes binnen 48 uur voorafgaand aan het 
moment waarop de ontvreemding daarvan doorgegeven is een de instantie die die 
heeft afgegeven.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.

3.8. Vervangen van sleutels wegens diefstal

Gegarandeerd zijn de kosten van de met spoed opgeroepen slotensmid en de kosten 
van de vervanging van de sleutels van de toegangsdeuren tot de verzekerde woning 
door andere met soortgelijke kenmerken, ten gevolge van diefstal en beroving binnen 
de woning, ontvreemding of overval buiten de woning, volgens de garanties ““3.3. 
Diefstal van inboedel en beroving binnen de woning”, “3.4. Ontvreemding” en “3.6. 
Overval buiten de woning”.

De dekking omvat zowel het zenden van een professionele slotensmid voor het openen 
van de deur als de kosten van de gedeeltelijke of volledige vervanging van de sloten, 
inclusief sleutels, door andere met soortgelijke kenmerken in geval van diefstal, ont-
vreemding of verlies.
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Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden. In het geval dat de hulpdiensten van Zurich worden gebruikt is de verze-
kerde som onbeperkt.

RISICO’S DIE IN HET ALGEMEEN NIET GEDEKT ZIJN DOOR DE GARANTIE  
3. GARANTIES VOOR DIEFSTAL EN BEROVING

In het algemeen is voor wat betreft de garantie “3. Garanties voor diefstal en bero-
ving” niet gedekt:

a) Op allerlei manieren verliezen en kwijtraken van voorwerpen.

b) Verliezen of kwijtraken van sleutels, waarvan de dekking onderworpen aan het 
bepaalde in garantie “6.2. Spoedgeval slotenmaker”.

c) Diefstal, beroving, ontvreemding of de pogingen daartoe waarvan de daders of 
medeplichtigen afhankelijk zijn van de Verzekeringnemer of de Verzekerde of met 
de een of de ander samenwonen.

d) De goederen die zich in de bijgebouwen bevinden en niet bedoeld zijn voor exclu-
sief gebruik van de Verzekerde.

In het geval dat de woning onbewoond is, wordt een bedrag tot 50% van de waarde 
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden gegarandeerd, met een maximum van 1.000 €, 
in geval van diefstal van juwelen, collecties en contant geld, waardepapieren, cheques, 
effecten of documenten die een geldgarantie vertegenwoordigen, behalve wanneer die 
op correct wijze in een kluis bewaard werden. Hier wordt als onbewoond beschouwd 
het feit dat er zich gedurende 60 opeenvolgende dagen niemand in de woning aanwe-
zig is.

4. GARANTIES VOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN WAARBORGEN

Gegarandeerd zijn de schadevergoedingen die de Verzekerde wettelijk verplicht is te 
betalen aan derden vanwege directe schade, en wel uitsluitend lichamelijk of materiële 
schade en de directe benadeling die daaruit voortvloeien, niet met opzet toegebracht 
aan derden, onder de voorwaarde dat die wettelijk aansprakelijk is overeenkomstig het 
bepaalde in de gevallen die hieronder vermeld staan en indien hetgeen dat deze feiten 
veroorzaakt zich voordoet tijdens de looptijd van de polis.

Alle schade die veroorzaakt wordt tijdens hetzelfde schadegeval ongeacht het aantal 
benadeelden worden geacht te behoren tot een enkel schadegeval.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden.

4.1. Wettelijke aansprakelijkheid opstal

Onder de voorwaarde dat het kapitaal van de opstal van het onroerend goed verzekerd 
is, wordt de wettelijke aansprakelijkheid van de Verzekerde gegarandeerd wanneer dat 
het gevolg is van:
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• De eigendom of het gebruik van de woning vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, 
inclusief de aansprakelijkheid voor de aangrenzende bijgebouwen van de woning die 
deel uitmaken van de opstal.

• Eenvoudige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en kleinere werkzaamheden 
aan het onroerend goed waarvan vergunning van de overheid voor nodig is; uitge-
sloten is de aansprakelijkheid voor de schade die degen die de werkzaamheden 
verrichten kunnen lijden.

• In het geval van schade toegebracht aan de gemeenschappelijke elementen van het 
gebouw, de de Verzekerd in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar.

De hoedanigheid van Verzekerde omvat tevens alle mede-eigenaren van de woning 
vermeld in de Bijzondere voorwaarden en die moeten tevens aldus zijn aangemeld bij 
het kadaster.

Wanneer vastgelegd is dat de woning bedoeld is om verhuurd te worden, worden alle 
vergoedingen die de Verzekerde moet betalen in zijn hoedanigheid van eigenaar van de 
opstal voor directe lichamelijke of materiële schade gegarandeerd, evenals de recht-
streekse benadeling die daaruit voortvloeit, toegebracht aan de huurder of degenen die 
met deze samenwonen en aan zijn privébezittingen (niet van professionele, commerci-
ele of industriële aard).

Niet gedekt is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schade veroorzaakt door:

a) Het verrichten van werkzaamheden tot wijzigen, transformatie of uitbreiding van 
het onroerend goed, wanneer die niet beschouwd worden als kleinere werkzaam-
heden.

b) Commerciële, industriële, landbouw bedrijven of veehouderij.

c) De geleidelijke invloed van afvoeren en vocht, evenals de verzakking van het ter-
rein.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

4.2. Wettelijke aansprakelijkheid inboedel

Onder de voorwaarde dat het kapitaal van de inboedel verzekerd is, wordt de wettelijke 
aansprakelijkheid van de Verzekerde die voortvloeit uit het eigendom en gebruik van de 
goederen omschreven als inboedel in onderdeel IV. Begripsomschrijvingen.

Wanneer vastgelegd is dat de woning bedoeld is om verhuurd te worden, worden alle 
vergoedingen die de Verzekerde moet betalen in zijn hoedanigheid van eigenaar van de 
opstal voor directe lichamelijke of materiële schade gegarandeerd, evenals de recht-
streekse benadeling die daaruit voortvloeit, toegebracht aan de huurder of degenen die 
met deze samenwonen en aan zijn privébezittingen (niet van professionele, commerci-
ele of industriële aard).

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
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4.3. Wettelijke aansprakelijkheid gezin

De schadevergoedingen die de Verzekerde wettelijk verplicht is te betalen aan derden 
wegens directe schade, die exclusief lichamelijk of materieel is, en de directe benadeling 
die daaruit voortvloeit in het privéleven, buiten de uitoefening van een beroeps- of 
winstgevende activiteit vanwege de hieronder vermelde feiten is gegarandeerd voor de 
Verzekerde in diens hoedanigheid van:

4.3.1.  Particulier vanwege handelingen of nalatigheden in zijn/haar privéleven; niet 
gedekt is de aansprakelijkheid in verband met de beroeps- of commerciële acti-
viteit.

4.3.2.  Wettelijke aansprakelijke voor de handelingen en nalatigheden van personen 
die onder zijn/haar hoede en toezicht staan evenals hun wettelijk vertegen-
woordiger, onder de voorwaarde dat die samenwonen met de Verzekerde.

4.3.3.  Werkgever vanwege de handelingen en nalatigheden van het huishoudelijk 
personeel dat voldoet aan de wettelijke bepalingen en betaald worden door de 
Verzekerd bij het uitoefen van hun functies.

 Gedekt zijn de aansprakelijkheden die voortvloeien uit voedselvergiftigingen 
geleden door derden, onder de voorwaarde dat het voedsel gratis opgediend 
werd.

4.3.4.  Sporter, vanwege ongevallen die geleden worden tijdens het beoefenen van 
een sport als amateur, m.u.v. boksen, vechtsporten en dergelijke, vliegsporten, 
het gebruik van motorvoertuigen en jagen; niet gedekt is een vordering die het 
gevolg is van deelname aan officiële competities.

4.3.5.  Eigenaar of gebruiker van pleziervaartuigen zonder motorvermogen met een 
lengte van minder dan 6 meter en die niet verplicht verzekerd moeten worden, 
onder de voorwaarde dat degene die het vaartuig bemant in het bezit van het 
benodigde geldige vaarbewijs voor het besturen van het vaartuig en er voldaan 
is aan de huidige reglementaire bepalingen voor navigatie.

4.3.6.  Eigenaar of gebruiker van fietsen, inclusief fietsen met hulpmotor met een ver-
mogen van minder dan 0,25 kW.

4.3.7.  Eigenaar of gebruiker van modelvliegtuigen, motorvoertuigen voor kinderen, 
gemotoriseerd tuingereedschap, mits deze niet op de openbare weg gebruikt 
worden en waarvoor een verzekering niet verplicht is.

4.3.8. Eigenaar of gebruiker van voertuigen voor gehandicapten.

4.3.9.  Eigenaar of gebruiker van drones met een gewicht van minder dan 10 kg.

4.3.10 Eigenaar of gebruiker van mensaangedreven voertuigen zoals steppen, long-
boards, skateboards of rollers, evenals elektrisch aangedreven voertuigen met 
een vermogen van minder dan 0,5 kW, zoals segways, elektrische eenwielers of 
hoverboards.

4.3.11 Voetganger.
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4.3.12 Huurder van een huurwoning tegenover de desbetreffende eigenaren en aan-
grenzende woningen, uitsluitend voor de schade die deze worden toegebracht 
ten gevolg van brand, explosie, rook en roet, waterschade, onder de voor-
waarde dat deze schade ontstaan en gedekt is door de garanties “1.1. Brand, 
explosie, rook en roet” en “1.5. Waterschade”.

4.3.13 De schadeclaims voor schade veroorzaakt door het starten of besturen van een 
motorvoertuig van derden door een verzekerd iemand die 14 jaar of jonger is.

4.3.14 De schadeclaims voor schade veroorzaakt door vernieling of schade aan zaken 
die de bezoekers van de de Verzekerde dragen of bij zich hebben.

4.3.15 Doe-het-zelven zonder dat daar enige betaling tegenover staat.

4.3.16 Kamperen

4.3.17 Gebruiken van caravans die op de weg gebruikt worden, en losgekoppeld zijn 
van de trekker.

4.3.18 Eigenaar of bezitter van huisdieren zoals niet gevaarlijke rashonden, katten, 
vogels, knaagdieren en kooien en vissen in een aquarium, mits die alleen als 
gezelschap dienen en niet dienen voor commerciële doeleinden en voldoen aan 
de huidige regelgeving op het gebied van inentingen en/of veiligheidsnormen. 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door giftige dier-
soorten, marterachtigen, door de wet beschermde diersoorten, soorten die 
niet verhandeld mogen worden en wilde dieren.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden

4.4. Wettelijke aansprakelijkheid voor gevaarlijke honden

De schadevergoedingen die de Verzekerde wettelijk verplicht is te betalen aan derden 
wegens directe schade, die exclusief lichamelijk of materieel is, waarvoor de Verzekerde 
wettelijk aansprakelijk is vanwege het bezitten en wettelijk houden van potentieel 
gevaarlijke honden, overeenkomstig het bepaalde in het Spaans Koninklijk Besluit 
287/2002, van 22 maart of een andere toepasselijke norm die deze aanvult of vervangt.

In het kader van deze dekking wordt tevens als Verzekerde beschouwt de tijdelijke eige-
naar of houder die, met toestemming van de Verzekerde het in de polis beschreven dier 
bezit of bij zich heeft voor een beperkte en gerechtvaardigde periode zonder dat dit 
gebeurt uit hoofde van een professionele activiteit en/of enige betaling. De dekking van 
deze garantie zal altijd meer zijn dan de verzekering afgesloten door die personen voor 
de dekking van dit risico.

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt

a) Door honden gebruikt voor commerciële, professionele of illegale doeleinden.

b) Wanneer de Verzekerde de bepalingen en vereisten opgenomen in de huidige 
wetgeving niet nakomt.
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c) Wanneer de Verzekerde geen geldige administratieve vergunning, overeenkoms-
tig de huidige wetgeving.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

4.5. Wettelijke aansprakelijkheid wegens verontreiniging

Gegarandeerd zijn de schadevergoedingen die de Verzekerde wettelijk verplicht is te 
betalen aan derden vanwege directe schade veroorzaakt door verontreiniging, evenals 
de schade toegebracht aan natuurlijke hulpbronnen door milieuverontreiniging waar-
voor de Verzekerde wettelijke aansprakelijk is.

In het kader van deze garantie wordt als verontreiniging beschouwd, al die verontreini-
ging veroorzaakt door een ontlading, verspreiding, lek of het vrijkomen van rook, dam-
pen, roet, zuren, alkalische stoffen, giftige chemische stoffen, vloeistoffen of gassen, 
residuen of andere irriterende, verontreinigende of vervuilend stoffen, in de aarde, lucht 
of een waterloop en –massa, maar uitsluitend indien dat plotseling en accidenteel 
gebeurt en de polis van kracht is en onder de voorwaarde dat de toegebrachte schade 
binnen 72 na het begin van de ontlading, verspreiding, lek of het vrijkomen zichtbaar is.

Niet gedekte is de aansprakelijkheid voor:

a) De verontreiniging die langzaam, geleidelijk en stapsgewijs plaatsvindt, ongeacht 
de bedoeling van de Verzekerde.

b) De schadeclaims wegens lawaai en genetische schade, evenals vanwege radioac-
tieve vervuiling of veroorzaakt door kernbrandstoffen; DES (di-ethylstilbestrol), 
ureumformldehyde, vaccinatie tegen varkensgriep (swine flu), polychloorbifenyl 
(BPC) en oxychinoline.

c) Schadeclaims in verband met niet verrichte werkzaamheden vereist in de huidige 
regelgeving.

d) De verontreiniging veroorzaakt ten gevolge van fumigatie, insecten- en rattenver-
delging of het gebruik van biociden.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

4.6. Waarborgen

Het stellen van borgen die de rechtbanken van de Verzekerde of veroorzaker van de 
gegarandeerde schade kunnen eisen zodat een tijdelijke invrijheidsstelling kan worden 
uitgesproken en om de betaling van de schadevergoeding en proceskosten te garande-
ren.
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RISICO’S DIE IN HET ALGEMEEN NIET GEDEKT ZIJN VOOR DE HELE GARANTIE  
4. GARANTIES VOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN WAARBORGEN

In het algemeen is niet gedekt en dat geldt voor de hele garantie 4. Garanties voor 
wettelijke aansprakelijkheid en waarborgen voor toegebracht letsel en schade:

a) Als dat met opzet gedaan wordt, behalve wanneer dat is om erger te voorkomen.

b) Door een Verzekerde aan een familielid of een aangetrouwd familielid, vanwege 
een gebeurtenis die plaatsvond in de verzekerde woning. Desalniettemin, bezitten 
de familieleden die eigenaars zijn van onroerende goederen die grenzen aan dat 
van de Verzekerde de hoedanigheid van derden.

c) Door een Verzekerde aan een andere Verzekerd, behalve wanneer degene die de 
schade lijdt een minderjarige die onder hoede staat en behalve wanneer de scha-
de en/of het letsel werd veroorzaakt door water-, gas- of elektriciteitsinstallaties in 
de verzekerde woningen.

d) Door vernietiging van of schade aan goederen van derden die om welke reden 
dan ook in handen waren of ter beschikking stonden van een Verzekerde, m.u.v. 
het bepaalde in de paragrafen 4.3.12 en 4.3.14 van de garantie “4.3. Wettelijke 
aansprakelijkheid gezin”.

e) Tijdens de uitoefening van een bezigheid of beroep of een andere commerciële 
of industriële activiteit, behalve wanneer dat het personeel van de huishoudelijke 
dienst betreft, in dat geval zijn die uitsluitend verzekerd wanneer dat personeel 
hun taken verricht.

f) Tijdens het uitoefenen van een functie van verenigingsactiviteit, ook al is dat een 
erebaan.

g) In verband met het eigendom en gebruik van voertuigen die verplicht verzekerd 
moeten worden.

h) Door het deelnemen aan weddenschappen, uitdagingen of snelheidswedstrijden 
waarbij mechanische middelen worden gebruikt.

i) In verband met het gebruik of bezit van vuurwapens, behalve wanneer het een 
wapen betreft waarvoor de Verzekerde de benodigde officiële wapenvergoeding 
bezit.

j) Voor het eigendom van een soort bedrijfsruimte, anders dan de woning vermeld 
in de Bijzondere Voorwaarden en uitsluitend in het geval dat er een bedrag is af-
gesloten voor de opstal of renovatiewerkzaamheden.

k) Aan de benadeelde als dat het gevolg is van zijn eigen nalatigheid.

l) Administratieve sancties van strafrechtelijke aard, evenals de boetes die de Verze-
kerde in een procedure kunnen worden opgelegd.
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m) Het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van een 
overeenkomst tussen de Verzekerde en de benadeelde derde, evenmin als de aan-
sprakelijkheden die voortvloeien uit het niet nakomen van officiële bepalingen of 
materiële schade gedekt door deze garantie. 

n) De financiële schade die derden kunnen lijden wanneer die niet het rechtstreeks 
gevolg zijn van lichamelijk letsel of materiële schade gedekt door deze garantie.

o) De niet-contractuele verbintenissen van de Verzekerde wanneer die hoger zijn dan 
zijn wettelijke civiele aansprakelijkheid.

p) Schade en nadeel ten gevolge van risico’s die gedekt moeten worden door een 
verplichte verzekering.

5. VOERTUIGEN IN GARAGE EN IN RUST

5.1. Brand, explosie en blikseminslag

Gegarandeerd is de schade die de verzekerde voertuigen kunnen lijden als direct gevolg 
van brand en/of een explosie en/of blikseminslag, onder de voorwaarde dat die voertui-
gen in rust zijn en gestald zijn in een aangrenzend bijgebouw van de verzekerde woning.

In het kader van deze garantie wordt als brand beschouwd, de ontvlamming en ver-
branding met vlam, een brand die zich kan uitbreiden, van een voorwerp of voorwerpen 
die niet bedoeld is/zijn om verbrand te worden op het moment dat de brand ontstaat.

Onder explosie wordt verstaan een plotselinge en heftige actie van de drukverhoging of 
drukverlaging van gas of damp.

Onder blikseminslag wordt verstaan een elektrische ontlading door een storing in het 
elektrische veld van de atmosfeer.

Niet gedekt is:

a) De schade en eenvoudige brandschade veroorzaakt door een enkele hittewerking, 
die niet te wijten is aan brand

b) Voertuigen die meer dan 10 jaar oud zijn.

Verzekerde som: tot aan de per schadegeval in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde 
limiet.

5.2. Diefstal

Gegarandeerd is het directe materiële verlies door verdwijning die verzekerde voertui-
gen kunnen lijden door diefstal, onder de voorwaarde dat die voertuigen in rust zijn en 
gestald zijn in een aangrenzend bijgebouw van de verzekerde woning dat correct geslo-
ten is.

Onder diefstal wordt verstaan de onrechtmatige onttrekking of toe-eigening van de 
plaats vermeld in de overeenkomst van de goederen gegarandeerd door deze dekking, 
tegen de wil van de Verzekerde, door middel van dwang of geweld tegen zaken.
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Niet gedekt is de diefstal in aangrenzende bijgebouwen die op correcte wijze geslo-
ten zijn en die niet uitsluitend voor privégebruik van de Verzekerde zijn.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden

6. UITBREIDING VAN DE DEKKING

6.1. Tijdelijke onbewoonbaarheid

Verblijf in een huurwoning vanwege onbewoonbaarheid

Mits de ontruiming van de woning gedwongen is ten gevolge van een schadegeval 
gedekt door deze polis en die woning gebruikt wordt als hoofdwoning van de Verze-
kerde, worden de kosten van het tijdelijke verblijf in een huurwoning van kenmerken 
die soortgelijk zijn aan die van de verzekerde woning gedurende de periode die gewoon-
lijk nodig is voor de restauratie ervan. De experts bepalen de tijd dat de woning ont-
ruimd moet zijn, en die periode is beperkt tot de maximumtermijn vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden.

Verzekerde som: tot aan 100% van het voor inboedel verzekerd kapitaal. Indien alleen 
de opstal verzekerd is, is de verzekerde som maximaal 15% van het voor opstal verze-
kerde kapitaal.

Verblijf in een hotel vanwege onbewoonbaarheid

Mits de ontruiming van de woning gedwongen is ten gevolge van een schadegeval 
gedekt door deze polis en die woning gebruikt wordt als hoofdwoning of tweede 
woning van de Verzekerde, en het niet nodig een tijdelijke woning te huren of totdat er 
een gevonden wordt, organiseert de Verzekerde en neemt hij de gerechtvaardigde kos-
ten voor een verblijf in een hotel nabij de verzekerde woning voor zijn/haar rekening 
evenals de gerechtvaardigde kosten voor restaurants en wasserette.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

Verlies van huurinkomsten vanwege onbewoonbaarheid

Mits de ontruiming van de woning gedwongen is ten gevolge van een schadegeval 
gedekt door deze polis en de Verzekerde als verhuurder optreedt is het verlies aan 
huurinkomsten gedekt, onder de voorwaarde dat er op het moment van het schadege-
val een geldige huurovereenkomst van kracht is die de volledige periode beslaat dat 
woning gewoonlijk onbewoonbaar is vanwege de reparaties die verricht moeten wor-
den.

De experts bepalen de termijn van de schadevergoeding, en deze termijn is beperkt tot 
de maximumtermijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.

Niet gedekt zijn de woningen die niet eigendom zijn van de Verzekeringnemer en/of 
Verzekerde en/of geen woningen zijn die gewoonlijk bewoond zijn.
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De experts bepalen de termijn van de schadevergoeding, en deze termijn is beperkt tot 
de maximumtermijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

Het verhuizen van meubels vanwege onbewoonbaarheid

Mits de ontruiming van de woning gedwongen is ten gevolge van een schadegeval 
gedekt door deze polis, zijn de kosten voor het verhuizen van meubels en de opslag en 
herinstallatie daarvan gedekt, naar de tijdelijke woning en/of het depot voor meubelop-
slag, binnen de provincie waarin de verzekerde woning zich bevindt.

De experts bepaalden de maximumtermijn voor de schadevergoeding, en die is beperkt 
tot een maximum van 6 maanden.

Verzekerde som: tot aan 100% van het voor inboedel verzekerde kapitaal

Verhuizingen en meubelopslag

Mits die hun oorsprong hebben in een schadegeval dat gedekt is en dat het verwijderen 
van de meubels noodzakelijk is voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan de 
woning waar het schadegeval plaatsvond, zijn de kosten voor het vervoeren van de 
meubels en huisraad die gespaard bleven, en de opslag en herinstallatie daarvan, bin-
nen de provincie waar de verzekerde woning zich bevindt.

Verzekerde som: tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

Toezicht door bewakingspersoneel

Mits de ontruiming van de woning gedwongen is ten gevolge van een schadegeval 
gedekt door deze polis en de verzekerde woning eenvoudig van buitenaf toegankelijk 
is, zal de Maatschappij zich belasten met het organiseren en betalen van de bewaking 
van de getroffen woning, en wel totdat alle meubels en huisraad daaruit naar een 
andere plaats vervoerd is, daarvoor geldt een maximumperiode van 48 uur, gere-
kend vanaf het moment van de aankomst van het bewakingspersoneel bij de getroffen 
woning.

6.2. Spoedgeval slotenmaker

Gegarandeerd is het inroepen van de spoedhulp van een slotenmaker en de kosten voor 
het vervangen van de sleutels en sloten van de deuren die toegang geven tot de verze-
kerde woning door die met soortgelijke kenmerken, ten gevolge van verlies of een 
ander onopzettelijke gebeurtenis.

De dekking omvat zowel het zenden van een professionele slotenmaker voor het ope-
nen van de deur evenals de kosten voor een gedeeltelijke of volledige vervanging van 
het slot, inclusief sleutels, door andere met soortgelijke kenmerken.

Verzekerde som: bij het eerste schadegeval, tot aan de limiet bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden. In het geval dat de hulpdiensten van Zurich worden gebruikt is de 
verzekerde som onbeperkt.
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6.3. Spoedreparaties

Wanneer ten gevolge van een storing van de particuliere installaties van de woning, 
ontstaat er een gebrek aan elektrische energie en de hele woning of in sommige van de 
bijgebouwen daarvan, moet de Verzekeraar zo snel mogelijk een arbeider zenden die 
een spoedreparatie kan verrichten om de stroomtoevoer te herstellen, mits de toestand 
van de installatie dat toelaat. De voorrijkosten en het arbeidsloon van deze spoedrepa-
ratie (maximaal 3 uur) zijn gratis voor de Verzekerde, die uitsluitend de materialen hoeft 
te vergoeden.

Uitgesloten is:

a) Het repareren van storingen die eigen zijn aan mechanismen zoals stopcontacten, 
geleiders, schakelaars...

b) Het repareren van storingen die eigen zijn aan verlichtingselementen zoals lam-
pen, gloeilampen, tl-buizen.....

c) Het repareren van storingen die eigen zijn aan verwarmings-, huishoudelijke appa-
raten en, in het algemeen, alle storingen eigen aan een apparaat dat op elektrici-
teit werkt.

Naast het voorgaande en mits die afgesloten is in de Bijzondere Voorwaarden, kan de 
dekking worden uitgebreid met de paragrafen “6.4. Goederen meegenomen op reizen 
en tijdelijke verplaatsingen” en “6.5. Reisbestand”.

6.4. Goederen meegenomen op reizen en tijdelijke verplaatsingen

Voor de eigendommen die deel uitmaken van de inboedel en die de Verzekerde met zich 
meeneemt op reizen en tijdelijke verplaatsingen buiten de gemeente waar zijn gewoon-
lijke verblijfplaats en mits die niet langer dan drie maanden duren, worden de garanties 
“1.1. Brand, explosie, rook en roet2, “1.2. Extreme weersomstandigheden, bliksemin-
slag, overstroming botsing, impact en geluidsgolven”, “1.3. Vandalisme”, “1.4. Total 
loss”, “1.5. Waterschade” en 3. Garanties voor diefstal, berovingen en ontvreemding.

De dekking wordt alleen toegepast wanneer de verplaatste voorwerpen zich op afgeslo-
ten plaatsen bevinden die soortgelijke kenmerken bezitten aan de verzekerde woning 
en, in geval van schade, zou de dekking ook worden toegepast indien het schadegeval 
zich zou hebben voorgedaan in de verzekerde woning.

Niet gedekt zijn de schade en de ongevallen:

a) Wanneer de verzekerde zijn gewone verblijfplaats buiten Spanje heeft.

b) Wanneer zij zich verplaatsen naar een woning van de Verzekeringnemer en/of 
Verzekerde waarvan de inboedel niet verzekerd is bij deze Maatschappij.

c) Die het gevolg zijn van ontvreemding.

d) Van juwelen, collecties, voorwerpen van hoge waarde en contant geld, effecten, 
cheques, waardepapieren of documenten die een geldgarantie vertegenwoordi-
gen.
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Verzekerde som: tot aan 100% van het voor inboedel verzekerde kapitaal, met een 
limiet van 3.000 € per schadegeval.

6.5. Reisbijstand

Hulp bij het lokaliseren en verzenden van bagage

In het geval van vertraging bij de aankomst of verlies van bagage zal de Maatschappij 
haar medewerking verlenen aan de verzoeken en organiseren van het zoeken, lokalise-
ren en verzending van de bagage naar de woning van de Verzekerde uit hoofde van de 
overeenkomst.

Verzenden van dringende berichten

Op verzoek van de Verzekerde zal de Maatschappij berichten zenden aan zijn/haar fami-
lieleden die in Spanje wonen alle dringende bericht waarvan de noodzaak voor verzen-
ding voortvloeit uit een schadegeval dat gedekt is door de overeenkomst.

Terugkeer van de eigenaar naar de verzekerde woning als gevolg van een 
ernstig schadegeval

In het geval dat de Verzekeringnemer zich buiten de provincie waar het verzekerde risico 
zich bevind op reis bevond en en er zich een schadegeval voordoet die leidt tot de onbe-
woonbaarheid daarvan, zal de Maatschappij de Verzekeringnemer een reisticket ver-
schaffen voor het snelste, benodigde openbaar vervoersmiddel om terug te keren naar 
de getroffen woning en een ander ticket om terug te keren naar de plaats waar hij/zij 
zich bevond. Wat betreft de reiskosten van de verzekerde personen, neemt de Maat-
schappij alleen de extra kosten boven de kosten die daarvoor voorzien zijn 
(treinkaartjes, vliegticket, reis over zee, tolwegen, brandstof voor het voertuig, 
enz.) voor haar rekening.

Verzekerde som: tot aan 6.000 € per schadegeval.
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VII. Risico’s die in het algemeen niet gedekt zijn voor 
alle garanties

In het algemeen zijn, naast hetgeen gespecificeerd is elk daarvan, niet gedekt voor 
alle garanties, de schadegevallen:

a) Die zich voordoen tijdens een burger- of internationale oorlog, of die nu officieel 
verklaard is of niet, de strijdkrachten daarin handelen en optreden of de rechts-
handhavingsinstanties ten tijde van vrede, rellen, volks- of militaire opstanden, 
daden van terrorisme, muiterij en burgerlijke onlusten.

b) Die te wijten zijn aan uitzonderlijke natuurlijke fenomenen (overstroming, aardbe-
ving, vulkaanuitbarsting, atypische wervelwind, grondinzakking, landverschuiving 
of –verplaatsing of extreem weer, m.u.v. blikseminslag.

c) Die direct of indirect het gevolg zijn van de desintegratie van de atoomkern, wijzi-
ging van de atoomstructuur of van straling die afkomstig is van radioisotopen.

d) Die veroorzaakt zijn door feiten of verschijnselen die gedekt zijn door het Consor-
cio de Compensacion de Seguros, of wanneer die instantie de geldigheid van de 
rechten van de Verzekerde niet erkent vanwege het niet nakomen door de Ver-
zekerde zelf van een van de normen bepaald in het reglement en de aanvullende 
bepalingen die van kracht zijn op het moment dat die zich voordoen.

 Evenmin zijn gedekt de verschillen tussen de toegebrachte schade en bedragen 
die vergoed worden door het Consorcio de Compensación de Seguros uit hoofde 
van de toepassing van een eigen risico, geldopnamen, evenredige regels of andere 
beperkingen.

e) Die door de regering van het land zijn uitgeroepen tot “nationale catastrofe of 
ramp”.

f) In geval van brand, wanneer die ontstaan is door bedrog of grove nalatigheid van 
de Verzekerde.

 In geval van diefstal indien het schadegeval een van de volgende oorzaken heeft:

• Vanwege grove nalatigheid van de Verzekerde, de Verzekeringnemer of dege-
nen die van hen afhankelijk zijn of met hen samenleven.

• Wanneer het verzekerde voorwerp ontvreemd is uit een andere plaats dan die 
beschreven in de polis of ter gelegenheid van het vervoer daarvan, behalve in de 
gevallen die uitdrukkelijk gedekt zijn door de Verzekeraar.

• Wanneer de ontvreemding plaatsvind als gevolg van een schadegeval dat voort-
vloeit uit uitzonderlijke risico’s

 Wanneer er een ongeval plaatsvind dat met opzet door de Verzekerde is uitgelokt.

 In geval van wettelijke aansprakelijkheid wanneer het schadegeval exclusief te wij-
ten is aan de benadeelde of in het geval dat de Verzekeraar hiertegen persoonlijke 
uitzonderingen kan aanvoeren.
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 In alle andere gevallen wanneer die doelbewust of als medeplichtige zijn ver-
oorzaakt, of met grove nalatigheid van de Verzekeringnemer, de Verzekerde of 
van familieleden van beiden die met hen samenwonen, of van personen die ver-
blijven in het verzekerde risico, deze uitsluiting is niet van toepassing is op de 
dekking tegen aansprakelijkheid.

g) Veroorzaakt door alle soorten dieren, onverminderd het bepaalde in de garantie 
voor wettelijke aansprakelijkheid, lid “4.3. Wettelijke aansprakelijkheid gezin”.

h) Wat betreft boetes of sancties opgelegd door de bevoegde autoriteit.

i) Die goederen betreffen die met commerciële of professionele doeleinden gebruikt 
worden, m.u.v. de goederen vermeld in lid “1.14. Goederen voor professioneel 
gebruik”.

j) Veroorzaakt ten gevolge van het feit dat de verzekerde woning gewijd is aan of 
bedoeld is voor activiteiten anders dan die van een woonhuis.

k) Die vaartuigen of motorvoertuigen betreffen, behalve voor wat betreft aan de 
dekkingen die specifiek gegarandeerd worden in de garantie “4.3. Wettelijke aan-
sprakelijkheid gezin”.

l) Die zich voordoen tijdens een opschorting van de dekking in geval van beëindiging 
van de overeenkomst wegens wanbetaling van de premies.

m) Veroorzaakt door fermentatie, oxidatie, gebrekkige conservering of gebreken die 
eigen zijn aan het getroffen element.

n) Alles soorten verloren of zoekgeraakte voorwerpen.

o) Alle soorten indirecte benadelingen of verliezen. Tevens zijn met betrekking tot 
de garanties “1.1. Brand, explosie, rook en roet”, “1.2. Extreme weersomstan-
digheden, blikseminslag, overstroming, botsing, impact of geluidsgolven”, “1.3. 
Vandalisme” en “1.5. Waterschade” uitgesloten het geld dan wel in bankpapier 
of contant, loterij loten, postzegels, stempels of gezegelde waardepapieren, pand-
briefjes, effecten of waardepapieren en, in het algemeen, alle documenten of 
kwitanties die een waarde of geldgarantie vertegenwoordigen.

 Tevens worden met betrekking tot de garanties “1.1. Brand, explosie, rook en 
roet” en “1.2. Extreme weersomstandigheden, blikseminslag, overstroming, bot-
sing, impact of geluidsgolven” behalve wanneer anders is overeengekomen in de 
Bijzondere Voorwaarden als uitgesloten beschouwd de eengezinswoningen met 
eigen garage waarin zich een voorraad benzine en/of diesel bevindt van meer dan 
200 liter, waarbij de brandstof die zich in de tanks van de voertuigen die zich in 
die garage bevinden niet wordt meegerekend.

p) Schadegevallen aan woningen waarop die geheel of gedeeltelijk zijn aangeduid 
als een ruïne of waarover zo’n verklaring zal worden uitgesproken.

q) Vanwege bouw- of reparatiewerkzaamheden verricht in het verzekerde risico die 
beschouwd worden als grote werken.
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VIII. Schade taxaties

Evenredigheidsregel: Indien er zich een schadegeval voordoet en het verzekerde kapi-
taal minder is dan de waarde van verzekerde goederen, zal de schadevergoeding naar 
evenredigheid verlaagd worden.

Nieuwwaarde. Dit is de aanschaffingswaarde of een renovatie om het voorwerp te 
herstellen naar de staat waarin het zich vlak voor het schadegeval bevond.

Reële waarde. Deze wordt bepaald door van de nieuwwaarde de waardevermindering 
af te trekken wegens ouderdom, gebruik en slijtage.

a) Gebouwen

De gebouwen worden getaxeerd volgens de nieuwbouwwaarde op het moment onmid-
dellijk voorafgaand aan het schadegeval, inclusief de fundering, maar exclusief de 
waarde van de grond.

De waardering tegen de nieuwprijs is onderworpen aan het feit of de Verzekerde de 
herbouwt binnen een termijn van twee jaar gerekend vanaf het schadegeval, en wel op 
dezelfde waar het gebouw stond voor dat schadegeval, met dezelfde eigenschappen en 
zonder enige ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke bestemming. 
Desalniettemin indien om een gerechtvaardigde reden en buiten de wil van de Verze-
kerde het niet mogelijk blijkt dezelfde ligging te behouden overeenkomstig de kenmer-
ken van het onroerend goed, is het toegestaan het gebouw te herbouwen op een 
andere plaats binnen dezelfde gemeente.

Indien het onroerend goed niet herbouwd overeenkomstig het bepaalde in de voor-
gaande paragraaf, wordt er een schadevergoeding uitgekeerd volgens de reële waarde, 
en niet de nieuwwaarde..

Voor bomen en heggen wordt de vervangingswaarde uitgekeerd.

b) Meubels

De meubels worden getaxeerd op de marktwaarde op het moment dat onmiddellijk 
vooraf gaat aan het schadegeval. In het geval dat die niet op de markt worden aange-
boden wordt als basis voor de taxatie de waarde van soortgelijke goederen genomen.

De waardering tegen nieuwwaarde geschiedt onder de voorwaarde dat de Verzekerde 
binnen een termijn van twee jaar gerekende vanaf het schadegeval de getroffen goede-
ren vervangt door nieuwe van hetzelfde soort, kenmerken en kwaliteit.

Indien de goederen niet worden vervangen overeenkomstig het bepaalde in de voor-
gaande paragraaf, wordt er een schadevergoeding uitgekeerd volgens de reële waarde, 
en niet de nieuwwaarde.

De nieuwwaarde wordt niet uitgekeerd voor kledingstukken, in onbruik geraakte arti-
kelen of goederen, machines, motorvoertuigen, aanhangwagens en recreatievaartui-
gen, die worden op hun reële waarde getaxeerd.
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c) Juwelen, collecties en artistieke of waardevolle voorwerpen

De juwelen, collecties en artistiek of waardevolle voorwerpen die in de loop van de tijd 
niet in waarde verminderen em de waarde van die voorwerpen wordt bepaald op de 
prijs die onmiddellijk voor het schadegeval op de markt hadden.

d) Onderdelen van een set of geheel aan goederen kwijtraken

Voor voorwerpen die deel uitmaken van setjes of reeksen wordt de waarde van het 
voorwerp of het deel van getroffen voorwerp vergoed. In geen geval vergoedt de Maat-
schappij de waardevermindering of devaluatie die ten gevolge van wegvallen van een 
onderdeel van het geheel de set of reeks van verzekerde voorwerpen heeft kunnen 
ondergaan doordat die incompleet is geworden.
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IX. Automatische herwaardering van de verzekerde 
kapitalen

De Verzekeringnemer kan in de Bijzondere Voorwaarden overeenkomen dat de in deze 
polis verzekerde kapitalen automatisch aangepast worden op de vervaldatum van iedere 
jaarpremie uit hoofde van de toename van het consumenten prijsindexcijfer.

De toe te passen index voor de herwaardering van de kapitalen voor ieder kalenderjaar 
komt overeen met de laatste jaarlijkse consumenten prijsindex die op 31 oktober van 
het voorgaande jaar door het Spaanse Centrale Bureau voor Statistiek.

Het percentage dat moet worden toegepast als automatische herwaarderingsindex mag 
niet minder zijn dan 3%, behalve wanneer het toepassen daarvan zou leiden tot over-
verzekering in het geval dat het bedrag van de verzekerde kapitalen de waarden van het 
verzekerde belang overschrijdt, omstandigheid waar de Verzekeringnemer op moet wij-
zen.

Bij het verlengen van deze bepaling tot automatische herwaardering van kapitalen zijn 
de partijen bevoegd zich daartegen te verzetten door middel van een schriftelijke ken-
nisgeving aan de andere partij, die uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de 
lopende verzekering verricht moet worden.

Onder de voorwaarde dat automatische herwaardering van kracht is mag de Maat-
schappij afzien van de toepassing van evenredigheidsregel, wanneer het verschil tussen 
de waarde van het verzekerd belang en het opgegeven kapitaal niet meer dan 15% 
daarvan bedraagt. De evenredigheidsregel is niet van toepassing in het geval dat de 
schade van het ongeval minder dan 1.800 € bedraagt.

De herwaardering van de kapitalen is niet van toepassing op garantie 4. Garanteis 
inzake wettelijke aansprakelijkheid en waarborgen, waarvoor uitdrukkelijk een limiet 
voor de schadevergoeding is vastgesteld en evenmin is die van toepassing op het eigen 
risico.

Afzien van de toepassing van de evenredigheidsregel vermeld in de voorgaande 
paragrafen is niet van toepassing op hetgeen betrekking heeft op de uitzonder-
lijke risico’s gedekt door het Consorcio de Compensación de Seguros.
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X. REGELGEVING

1. VERZEKERINGSPREMIE

De premie vermeld in de Bijzondere Voorwaarden is inclusief belastingen en

1.1. Betaling van de premie

De Verzekeringnemer is verplicht de premie te betalen op het moment van onderteke-
ning van de overeenkomst. De volgende premies moeten op de desbetreffende verval-
data betaald worden.

Indien gedurende de loop van de overeenkomst het risico komt te verdwijnen, heeft de 
maatschappij het recht de niet opgebruikte premie te behouden.

1.2. Gevolgen van wanbetaling van de premie

Indien door de schuld van de Verzekeringnemer of de Verzekerde de eerste premie niet 
betaald is, of de unieke premie op de vervaldatum niet betaald is, heeft de maatschappij 
het recht de overeenkomst op te zeggen, of in het geval dat de polis ondertekend is, 
betaling daarvan te vorderen via dwangmiddelen op basis van de polis. In ieder geval is 
de maatschappij ontslagen van zijn verplichting.

In geval van wanbetaling van een van de volgende premies wordt de dekking door de 
maatschappij een maand na de vervaldatum opgeschort.

Indien de overeenkomst niet ontbonden of beëindigd is volgens de bovenstaande para-
grafen, is de dekking weer van kracht vierentwintig uur nadat de Verzekeringnemer de 
premie betaald heeft.

2. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

De partijen kunnen zich verzetten tegen een verlenging van de overeenkomst door 
middel van schriftelijke kennisgeving aan de ander partij, met een opzegtermijn van ten 
minste een maand voor de beëindiging van looptijd van de verzekering wanneer degene 
die zich daartegen verzet de Verzekeringnemer is, en twee maanden in het geval van de 
verzekeraar.

3. VERZEKERD RISICO

3.1. Verhoogd risico tijdens de looptijd van de overeenkomst

Als wijzigingen van de polis worden beschouwd de verschillen die zich tijdens de loop-
tijd van de overeenkomst ontstaan met betrekking tot de bijzondere en speciale voor-
waarden die bij aanvang van de verzekering in de polis werden opgenomen.

De Verzekeringnemer of de Verzekerde moet tijdens de looptijd de Verzekeraar zo snel 
mogelijk alle wijzigingen meedelen van de opgegeven factoren en omstandigheden en/



56

of die op de voorgaande vragenlijst stonden vermeld en/of vermeld in de bijzondere en 
speciale voorwaarden die het risico verhogen en die van zodanige aard zijn dat indien 
die op het moment van het opstellen van de overeenkomst bekend waren geweest niet 
zo ondertekend had kunnen worden of had geleid tot strengere voorwaarden.

3.2. Bevoegdheden van de maatschappij met betrekking tot risicoverzwaring

Binnen een termijn van twee maanden gerekend vanaf de dag waarop de risicoverzwa-
ring is bepaald is de Maatschappij bevoegd een wijziging van de voorwaarden van de 
overeenkomst voor te stellen. In dat geval beschikt de Verzekeringnemer over een ter-
mijn van vijftien dagen vanaf de ontvangst van dat voorstel om dat te accepteren of te 
weigeren. In geval van weigering of stilte van de Verzekeringnemer van de verzekering, 
kan de maatschappij zodra die termijn verstreken is de overeenkomst opzeggen nadat 
het de Verzekeringnemer hiervan op de hoogte heeft gesteld en daarbij wordt hem 
opnieuw een termijn van vijftien dagen geboden om hierop te antwoorden, en zodra 
die verstreken is en binnen acht dagen daarna, wordt de Verzekeringnemer de defini-
tieve opzegging meegedeeld.

De maatschappij kan de overeenkomst tevens opzeggen door middel van een schrijven 
gericht aan de Verzekerde binnen de termijn van een maand nadat het kennis heeft 
genomen van de risicoverzwaring.

In geval van een risicoverzwaring tijdens de looptijd van de verzekering die aanleiding 
geven tot een verhoging van de premie, en wanneer om deze reden de overeenkomst 
opgezegd wordt, en de verzwaring toe te schrijven is aan de Verzekerde, behoudt de 
maatschappij het totaal van geïnde premie. Indien deze verzwaring is ontstaan door 
omstandigheden buiten de wil van Verzekerde, heeft deze het recht op een restitutie 
van het deel van de betaalde premie dat hoort bij de periode die nog moet verstrijken 
van het lopende jaar.

3.3. Gevolgen van het niet meedelen van een risicoverzwaring

Indien er zich een ongeval voordoet zonder dat de Verzekeringnemer de verklaring van 
risicoverzwaring heeft ingevuld is de maatschappij ontslagen van de dienstverlening 
indien Verzekeringnemer of el Verzekerde te kwader trouw gehandeld heeft. In andere 
gevallen wordt de dienstverlening van de maatschappij evenredig verlaagd met het ver-
schil tussen de overeengekomen premie en die zou worden toegepast indien de ware 
omvang van het risico bekend was.
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XI. Consorcio de Compensación de Seguros  
(het Spaanse Consortium voor door Verzekeringen betaalde Vergoedingen)

Bepaling van de vergoeding door het Consorcio de Compensación de Seguros van de 
verliezen die het gevolg zijn van uitzonderlijke omstandigheden.

1. SCHADE TOEGEBRACHT AAN GOEDEREN EN PERSONEN

Overeenkomstig het bepaalde in de herzien tekst van het Statuut van het Consorcio de 
Compensación de Seguros, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 7/2004, van 29 Oktober, 
is degene die een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten waarin verplicht een extra 
betaling ten gunste van dat organisme is opgenomen bevoegd de dekking voor uitzon-
derlijke omstandigheden overeen te komen met alle verzekeringsmaatschappijen die 
voldoen aan de vereisten uit de geldende wetgeving.

De vergoedingen die worden uitgekeerd ten gevolgde van ongevallen die zich voordoen 
vanwege uitzonderlijke omstandigheden die zich voordeden in Spanje en die van 
betrekking zijn op de risico’s aldaar en, in geval van persoonlijke schade, ook die als dat 
in het buitenland gebeurt en de verzekerde zijn/haar gebruikelijke verblijfplaats in in 
Spanje heeft, worden uitgekeerd door het Consorcio de Compensación de Seguros 
zodra de verzekeringnemer de extra betalingen daarvoor heeft verricht en zich een van 
de volgende situaties voordoet:

a) Dat het uitzonderlijke risico gedekt door het Consorcio de Compensación de Seguros 
niet gedekt is door de verzekeringspolis afgesloten met de verzekeringsmaatschappij.

b) Dat, alhoewel het gedekt is door die verzekeringspolis, kunnen de verplichtingen van 
de verzekeringsmaatschappij niet worden nagekomen om dat die wettelijk failliet 
verklaard is of onderworpen is aan een vereffeningsprocedure onder toezicht van of 
op zich genomen door het Consorcio de Compensación de Seguros.

Het Consorcio de Compensación de Seguros zal handelen overeenkomstig het bepaalde 
in de hierboven vermelde wettelijke staat, van de Wet 50/1980, van 8 Oktober, op de 
Verzekeringsovereenkomst, en het Reglement voor het verzekering van uitzonderlijke 
risico’s goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 300/2004, van 20 februari, en de aanvullende 
bepalingen daarvan.

OVERZICHT VAN DE WETTELIJKE NORMEN

1.. Uitzonderlijke omstandigheden die gedekt zijn

a) De volgende natuurverschijnselen: aard- en zeebevingen: uitzonderlijke overstromin-
gen, inclusief die veroorzaakt worden door stormvloeden; vulkaanuitbarstingen; aty-
pische cyclonen stormen (inclusief uitzonderlijke windvlagen met snelheden van 
meer dan 120 km/u en tornado’s); en vallende hemellichamen meteorieten.

b) Die op gewelddadige wijze tot stand komen, ten gevolge van terrorisme, opstanden, 
muiterijen, oproer en tumult.
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c) Daden of handelingen van de Strijdkrachten en Veiligheidsdiensten in vredestijd.

Seismische- en weerverschijnselen, vulkaanuitbarstingen en het vallen van sterren wor-
den op verzoek van het Consorcio de Compensación de Seguros gecertificeerd door een 
rapport opgesteld door het Spaanse Nationale Meteorologische Instituut (AEMET), het 
Nationale Geografische Instituut en andere overheidsinstanties die bevoegd zijn op dat 
gebied. Als het voorvallen zijn van politieke of sociale aard, evenals in het geval van 
schade veroorzaakt door daden of handelingen van de Strijdkrachten en Veiligheidsdien-
sten in vredestijd kan het Consorcio de Compensación de Seguros informatie over deze 
feiten opvragen bij de gerechtelijke organen en bevoegde administratieve instanties.

2. Uitgesloten risico’s

a) Die geen recht geven op een vergoeding volgens de Wet op Verzekeringsovereen-
komst.

b) Schade toegebracht aan personen of goederen die verzekerd zijn uit hoofde van 
een verzekeringsovereenkomst anders dan de het verplichte deel van de verzeke-
ring die betaald wordt aan het Consorcio de Compensación de Seguros.

c) De schade te wijten aan gebreken of defecten eigen aan het verzekerde voorwerp, 
of aan duidelijk gebrek aan onderhoud.

d) Veroorzaakt door gewapende conflicten, ook al worden die niet voorafgegaan 
door een officiële oorlogsverklaring.

e) Die veroorzaakt worden door kernenergie, onverminderd het bepaalde in de Wet 
12/2011, van 27 mei, inzake Wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade of ver-
oorzaakt door radioactief materiaal. Ondanks het bovenstaande wordt is alle 
directe schade veroorzaakt in een verzekerde kerninstallatie inbegrepen, wanneer 
die het gevolg van een uitzonderlijke omstandigheid die de installatie zelf schaadt.

f) Die te wijten is aan het verloop van de tijd, en in het geval van goederen die per-
manent gedeeltelijk of volledig ondergedompeld zijn, die toe te schrijven zijn aan 
golfslag of stromingen.

g) Veroorzaakt door natuurverschijnselen anders dan die vermelde worden in para-
graaf 1.a) en, in het bijzonder, die veroorzaakt worden door een toename van 
grondwater niveaus, verplaatsingen van heuvels, aardverschuivingen of opstape-
ling van grond, steenval en soortgelijke verschijnselen, behalve wanneer deze dui-
delijke werden veroorzaakt door regenwater die, op zijn beurt, in de getroffen 
zone overstromingen zouden hebben veroorzaakt en die zich tegelijkertijd met die 
overstroming voordoen.

h) Veroorzaakt door groot tumult tijdens bijeenkomsten en demonstraties die plaats-
vonden overeenkomstig het bepaalde in de Organieke Wet 9/1983, van 15 juli, die 
het recht op samenkomsten, evenals tijdens wettelijke stakingen, behalve wan-
neer deze handelingen aangeduid kunnen worden als uitzonderlijke gebeurtenis-
sen, alle vermeld in paragraaf 1.b).

i) Veroorzaakt door kwade trouw van de verzekerde.
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j) Die voortvloeien uit ongevallen ten gevolge van natuurverschijnselen die schade 
toebrengen aan voorwerpen of lijden tot geldelijke verliezen op de datum van 
afgifte van de polis of, als dat later was, mag dat dat niet meer dan zeven dagen 
voor de datum waarop het verschijnsel plaatsvond, behalve wanneer aangetoond 
kan worden dat het onmogelijk was de verzekering eerder af te sluiten vanwege 
het ontbreken van een belang tot verzekering. Deze wachttijd geldt niet voor in 
geval van vernieuwing of vervanging van de polis bij een dezelfde of een andere 
maatschappij, zonder dat er oplossing is gevonden voor de voortzetting daarvan, 
behalve als dat deel een verhoging of nieuwe dekking betreft. Het is evenmin van 
toepassing op het deel van de verzekerde bedragen die leidt tot een automatische 
herwaardering die voorzien is in de polis.

k) Die horen bij ongevallen die zich voordoen voor betaling van de eerste premie of 
wanneer, overeenkomstig het bepaalde in de Wet op Verzekeringsovereenkomst, 
de dekking door het Consorcio de Compensación de Seguros opgeschort is of de 
verzekering beëindigd is vanwege wanbetaling van de premies.

l) In geval van schade aan goederen, indirect of verliezen die voortvloeien uit directe 
of indirecte schade anders dan de geldelijke verliezen die als vergoedbaar aange-
duid zijn in het Reglement voor de verzekering van uitzonderlijke risico’s. In het 
bijzonder is niet in deze dekking inbegrepen de schade of verliezen geleden ten 
gevolge van een onderbreking of wijziging van de levering van elektriciteit, gas, 
brandstoffen, fuel-oil, diesel of ander vloeistoffen, noch enige indirecte schade of 
verliezen vermeld in de voorgaande paragraaf, alhoewel deze wijzigingen het 
gevolg is van een reden die opgenomen in de dekking van uitzonderlijke risico’s.

m) De ongevallen die door de omvang en ernst door de Regering van het land wor-
den aangeduid als «catastrofe of nationale ramp».

3. Eigen risico

I. Het eigen risico voor rekening van de verzekerde bedraagt:

a) In het geval van directe schade van schadeverzekeringen is het eigen risico voor reke-
ning van de verzekerde 7% van het bedrag van de te vergoeden schade die veroor-
zaakt is door een ongeval. Maar, er wordt geen bedrag voor eigen risico afgetrokken 
voor schade aan woningen of woongemeenschappen, noch aan voertuigen die ver-
zekerd zijn door autoverzekeringspolis.

b) In geval van gederfde winst is het eigen risico van de verzekerde even hoog als dat 
voorzien in de polis, qua tijd of bedrag voor schade die het gevold is van gewone 
ongevallen die winstderving inhouden. Indien er verschillende eigen risico’s bestaan 
voor het dekken van gewone ongevallen die winstderving inhouden, worden toege-
past volgens het bepaalde in de primaire dekking.

c) Wanneer in een polis een eigen risico vastgesteld is voor schade en winstderving voor 
een uitkering van het Consorcio de Compensación de Seguros wordt de materiële 
schade uitgekeerd onder aftrek van het eigen risico dat moet worden toegepast 
krachtens het bepaalde in het bovenstaande lid a), en de winstderving veroorzaakt 
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door de aftrek van het eigen risico dat is bepaald in de polis voor de primaire dekking, 
verminderd met het eigen risico dat wordt toegepast bij de verrekening van de mate-
riële schade.

II. Bij verzekeringen van personen wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

4. Uitbreiding van de dekking

I. De dekking van de uitzonderlijke risico’s betreft ‘dezelfde goederen en personen, 
evenals dezelfde verzekerde som bepaald in de polissen voor de dekking van gewone 
risico’s.

II.  Niettegenstaande het voorgaande:

a)  In de polissen die eigen schade van motorvoertuigen dekken garandeert de dekking 
van uitzonderlijke risico’s door het Consorcio de Compensación de Seguros de totali-
teit van het te verzekeren belang, alhoewel de gewone polis dat alleen gedeeltelijk 
dekt.

b)  Wanneer de voertuigen uitsluitend WA verzekerd zijn als landvoertuigen, garandeert 
de dekking van uitzonderlijk risico’s door het Consorcio de Compensación de Seg-
uros de waarde van het voertuig in de staat waarin het zich bevindt onmiddellijk voor 
het ongeval volgens de dagwaarde die op de markt algemeen aanvaard wordt.

1.2. Melden van schade aan het Consorcio de Compensación de Seguros

1.  Het verzoek tot vergoeding van schade gedekt door het Consorcio de Compensación 
de Seguros, moet de Verzekeringnemer, de Verzekerde of de Begunstigde van de 
polis of degene die voor rekening van en namens de eerder genoemden of van de 
verzekeringsmaatschappij of de verzekeringsagent door wiens optreden de verzeke-
ring afgesloten werd een schrijven richten aan het consortium zelf.

2.  De schade kan worden meegedeeld aan, en informatie met betrekking tot de proce-
dure kan worden verkregen:

– Door contact op te nemen met het Telefonisch Informatiecentrum van het Consorcio 
de Compensación de Seguros (952 367 042 of 902 222 665).

– Via de website van het Consorcio de Compensación de Seguros   
(www.consorseguros.es).

3.  Taxatie van de schade: De taxatie van de te vergoeden schade wordt in overeenstem-
ming met de wetgeving inzake verzekeringen en de inhoud van de verzekeringspolis 
verricht door het Consorcio de Compensación de Seguros, zonder dat deze instantie 
gebonden is zich te houden aan taxaties die, in voorkomend geval, de verzekerings-
maatschappij die de gewone risico’s dekt zou hebben opgesteld.

4.  Betaling van de vergoeding: El Consorcio de Compensación de Seguros verricht de 
betaling van de vergoeding aan de begunstigde van de verzekering door middel van 
een bankoverschrijving.
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XII. Rechtsbijstand

In deze garantie voor Rechtsbijstand en schadeclaims zijn de hieronder vermelde voor-
waarden van toepassing.

ARTIKEL 1. DEFINITIE VAN HET VERZEKERDE

In het kader van deze garantie wordt onder het Verzekerde verstaan:

– De Verzekeringnemer, natuurlijk- of rechtspersoon, eigenaar van het verzekerd 
belang, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of degene die deze hoedanigheid bezit.

– Verwanten in opgaande of neergaande lijn van beiden of een van hen die met hen 
samenwonen in de verzekerde woning.

– Andere familieleden die samenwonen met de Verzekerde, mits die geen andere wet-
telijke domicilie bezitten.

Men verliest de hoedanigheid van Verzekerde niet vanwege het feit dat men tijdelijk op 
een ander adres dan dat van de Verzekeringnemer verblijft, vanwege gezondheidsrede-
nen of voor een studie.

De Verzekeringnemer mag zich verzetten tegen het verlenen van diensten of dekking 
van de polis aan de andere Verzekerden.

ARTIKEL 2. DOEL EN BEREIK VAN DE GARANTIE

Binnen de grenzen bepaald in de Wet en in de overeenkomst verplicht de Maatschappij 
zich de kosten die de Verzekerde kan maken ten gevolge van zijn tussenkomst in een 
administratieve, gerechtelijke of arbitrageprocedure voor haar rekening te nemen en en 
om de Verzekerde rechtsbijstand te verlenen zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk 
die voortvloeit uit de dekking van de verzekering.

De Maatschappij neemt de kosten die voortvloeien uit de juridische verdediging van de 
belangen van de Verzekerde. Gegarandeerde kosten. zijn

a) De heffingen, rechten en proceskosten die voortvloeien uit de afhandeling van de 
gedekte procedures.

b) De honoraria en advocaatkosten.

c) De rechten en diensten van een procureur wanneer zijn/haar tussenkomst verplicht is.

d) De notariskosten en het verlenen van procesvolmachten, evenals akten, vorderingen 
en alle andere benodigde handelingen voor het verdedigen van de belangen van de 
Verzekerde.

e) De honoraria en kosten van de benodigde experts.

f) Tijdens strafprocedures het stellen van de benodigde waarborgen om de voorlopige 
invrijheidsstelling van de Verzekerde te bewerkstelligen, evenals de betaling van de 
proceskosten, uitgezonderd schadevergoedingen, sancties en boetes.
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ARTIKEL 3. UITBREIDING GEDEKT GEBIED

Alle schadegevallen over de hele wereld behalve de VS, Canada, Mexico en Puerto Rico 
zijn gegarandeerd. Voor alle schadegevallen die verband houden met de verzekerde 
woning is de dekking beperkt tot Spanje en Andorra.

ARTIKEL 4. GEDEKTE GARANTIES

4.1. Schadeclaims

Deze garantie omvat de verdediging van de belangen van de Verzekerde wanneer 
schade gevorderd wordt die geen contractuele oorsprong heeft die de Verzekerde heeft 
geleden zowel persoonlijk als voor roerende goederen die hij/zij bezit, veroorzaakt door 
nalatigheid of via bedrog. Bij wijze van miet uitputtende opsomming vermelden wij 
hieronder de volgende schadeclaims.

• Voedselvergiftiging

• Schade geleden door de Verzekerde veroorzaakt door huisdieren.

• Schade geleden tijdens het kamperen of het gebruik van caravans in rust.

• Schade en benadeling veroorzaakt door boten en jet skis

Deze garantie wordt uitgebreid naar claims voor door de Verzekerde geleden schade in 
zijn hoedanigheid van voetganger, passagier van een transportmiddel over land of bij 
het niet professioneel beoefenen van een sport die geen verband houdt met motorvoer-
tuigen.

4.2. Strafrechtelijke verdediging

Deze garantie omvat de strafrechtelijke verdediging van de Verzekerde in zijn hoedanig-
heid van voetganger, passagier van een transportmiddel over land of bij het niet profes-
sioneel beoefenen van een sport die geen verband houdt met motorvoertuigen.

Uitgesloten van de dekking zijn de feiten die de Verzekerde opzettelijk heeft veroor-
zaakt volgens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

4.3. Rechten met betrekking tot de woning

Deze garantie omvat de bescherming van de belangen van de Verzekerde in verband 
met de verzekerde woning vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

4.3.1. Als huurder in verband met:

– De conflicten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Niet gedekt door deze 
garantie zijn de rechtszaken tot ontruiming wegens wanbetaling.

4.3.2. Als mede-eigenaar of vruchtgebruiker in verband met:

– Conflicten met hun onmiddellijke buren over erfdienstbaarheid, verlichting, uitzicht, 
afstanden, afgrenzingen, scheidingsmuren of planten.
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– De verdediging van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Verzekerde als lid van 
een Raad van Mede-eigendom van het gebouw waarin de verzekerde woning zicht 
bevindt.

– De verdediging en vordering van zijn/haar belangen tegen over de bewonersvereni-
ging, mits hij/zij bij is met de betaling van de wettelijk overeengekomen bijdragen.

4.3.3. Als huurder, eigenaar of vruchtgebruiker:

Deze garantie omvat tevens de verdediging en vordering van zijn/haar belangen als 
Verzekerde in verband met:

– Claims voor schade die niet voortvloeit uit een contractuele relatie en door derden 
toegebracht aan roerende goederen die zich in de woning van de Verzekerde bevin-
den.

– De verdediging van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Verzekerde vanwege 
het feit dat deze in de woning verblijft.

– Schadeclaims vanwege het niet nakomen van de reparatie- of onderhoudsovereen-
komsten van de installaties in de woning, wanneer de betaling van die diensten vol-
ledig voor rekening van de verzekerde komt en deze die betaald heeft.

Uitgesloten van alle dekking opgenomen in dit artikel zijn de feiten die de Verzekerde 
opzettelijk heeft veroorzaakt volgens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

4.4. Servicecontracten

Deze garantie omvat de schadeclaims wegens het niet-nakomen van de volgende ser-
vicecontracten die het privéleven van de Verzekerde betreffen en waarvan hij/zij de 
houder en ontvanger is:

– Diensten van gekwalificeerde vakmensen

– Medische verzorging en ziekenhuisdiensten

– Reis-, toeristische- en hoteldiensten

– Onderwijs en schoolvervoer

– Reinigingsdiensten

– Verhuizingen

4.5. Overeenkomsten inzake roerende goederen

Deze garantie omvat de vorderingen in geschillen over het niet nakomen van overeen-
komsten die roerende goederen betreffen en waarin de Verzekerde partij is, zoals ver-
koop-, deposito-, ruil-, pand- en andere soortgelijke overeenkomsten.

Onder roerende goederen worden uitsluitend verstaan de decoratieve elementen en het 
meubilair (behalve antiquiteiten), huishoudelijke apparaten, persoonlijke bezittingen en 
voedingsmiddelen, mits die goederen eigendom zijn van de Verzekerde en die voor 
persoonlijk gebruik bestemt. Huisdieren zullen worden opgenomen onder roerende 
goederen.
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4.6. Verdediging van overtredingen van administratieve aard die verband 
houden met de woning

De Maatschappij garandeert de verdediging van de Verzekerde tegen de sancties die 
hem als particulier opgelegd worden vanwege vermeende overtredingen van adminis-
tratieve aard die verband houden met door de verzekerde beschermde woning. De 
dienstverlening van de Maatschappij bestaan in het opstellen en indienen van de in 
administratieve procedures benodigde verweer- en beroepschriften. Uitgesloten hiervan 
zijn administratieve geschillen.

De betaling van de definitieve sancties is altijd voor rekening van de Verzekerde. Indien 
de Verzekerde daarom vraagt en de benodigde financiële middelen verstrekt zal de 
Maatschappij zorg dragen voor de betaling van de sanctie.

4.7. Telefonische rechtsbijstand

Door middel van deze garantie stelt de maatschappij de verzekerde een advocaat ter 
beschikking zodat die de Verzekerde, ter voorkoming van eventuele geschillen, telefo-
nisch kan informeren over de rechten die hij/zij bezit in verband met de garanteis van 
deze verzekering.

Deze juridische bijstand wordt verleend via het telefoonnummer van de Zurich-Hogar 
Services.

4.8. Schadeclaims betreffende leveringsovereenkomsten

Deze garantie omvat claims, mits die voor een bedrag van meer dan 150 € zijn, wegens 
het niet nakomen van leveringsovereenkomsten voor water, gas, elektriciteit en tele-
foondiensten die van invloed zijn op het privéleven van de Vezekerde en waarvan hij/zij 
de houder en de eindontvanger is.

5. ARTIKEL 5. SCHADEVERGOEDINGEN EN NIET GEDEKTE SCHADEGEVALLEN

In geen geval is door deze garantie naast hetgeen vermeld staat in artikel VIII. Risi-
co’s die in het algemeen niet gedekt zijn door alle garanties van de algemene 
voorwaarden niet gedekt:

a) De schadevergoedingen en de daaruit voortvloeiende rent en de boetes en sanc-
ties die de Verzekerde worden opgelegd.

b) Belasting en andere fiscale verplichtingen die voortvloeien uit het indienen au-
thentieke of onderhandse akten bij officiële instanties.

c) De kosten die voortvloeien uit een accumulatie of tegenvordering, wanneer die 
zaken betreffen die niet opgenomen zijn in de gegarandeerde dekkingen.

d) De feiten die de Verzekeringnemer of Verzekerde moedwillig heeft veroorzaakt 
volgens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

e) De feiten die voortvloeien uit de deelname van de Verzekerde aan sportcompetities 
of –evenementen die niet uitdrukkelijk gedekt als particuliere omstandigheden.
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f) De schadegevallen die veroorzaakt worden of verband houden met het ontwer-
pen, bouwen, transformeren of slopen van het onroerend goed of installaties 
waar het risico zich bevindt, evenals die veroorzaakt door groeven, mijnactiviteiten 
en productiefaciliteiten.

g) Schadegevallen die verband houden met motorvoertuigen en de aanhangers 
daarvan wanneer die vastgekoppeld en in het verkeer gebruikt worden, en eigen-
dom zijn van de Verzekerde of onder zijn verantwoordelijkheid staan, ook al is dat 
slechts sporadisch.

h) De feiten waarvan de oorzaak of eerste manifestatie zich voor heeft gedaan voor-
dat de polis van kracht was.

i) De schadegevallen die zich voordoen terwijl de Verzekerde een vrij beroep uitoe-
fent of voortvloeien uit van een activiteit die vreemd is aan zijn privéleven.

j) De schadeclaims die de Verzekerden tegen elkaar kunnen indienen voor deze polis 
of een van hen kan indienen tegen de Verzekeraar van de polis.

k) Geschillen over kwesties inzake intellectueel of industrieel eigendom , evenals de 
gerechtelijke procedures betreffende urbanisme, ruilverkaveling, en onteigening 
die voortvloeien uit overeenkomsten inzake overdracht van rechten ten gunste 
van de Verzekerde.

l) De verzekerde zaken waarvan pas aangifte wordt gedaan nadat er twee zijn ver-
streken vanaf de datum van beëindiging of annulering van deze overeenkomst, 
behalve wanneer dat op fiscaal gebied is, dan is de termijn vijf jaar.

ARTIKEL 6. VERZEKERDE SOM

Tot aan 100% van de het kapitaal dat voor deze garantie vermeld staat in de Bijzondere 
Voorwaarden.

Aangezien het feiten betreft die dezelfde oorzaak hebben en tegelijkertijd hebben 
plaatsgevonden, worden die als een enkel schadegeval beschouwd.

ARTIKEL 7. AFHANDELING VAN SCHADEGEVALLEN

7.1. Definitie van het schadegeval

In het kader van deze garantie wordt onder schadegeval verstaan alle onvoorziene fei-
ten of gebeurtenissen die schade toebrengen aan de belangen van de Verzekerde of die 
zijn wettelijke status wijzigen.

In het geval van strafrechtelijke overtredingen wordt het verzekerde schadegeval als 
plaatsgevonden beschouwd op het moment dat het strafbare feit zich heeft voorge-
daan of beweerd wordt dat het zich heeft voorgedaan.

In gevallen van schadeclaims wegens niet-contractuele oorzaak, vind het schadegeval 
plaats op het moment dat de schade wordt toegebracht.
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In de geschillen inzake contractuele zaken wordt het schadegeval geacht te hebben 
plaatsgevonden op het moment dat de Verzekerde, de tegenpartij of een derde voor het 
eerst inbreuk maken op de contractuele bepalingen of dat beweerd wordt dat zij voor 
het eerst daarop inbreuk maken.

Wanneer het fiscaal recht betreft wordt het schadegeval geacht zich te hebben voorge-
daan op het moment dat er aangifte is gedaan van de belasting of, in voorkomend 
geval, op de datum dat aangifte daarvan moest worden gedaan.

7.2. Te volgen procedure in geval van schade

De verzekerde geeft het schadegeval door via het telefoonnummer van de Zurich-Hogar 
Services.

Indien het schadegeval is geaccepteerd zal de Maatschappij de benodigde stappen 
ondernemen om een transactionele overeenkomst te bewerkstelligen waarin de vorde-
ringen of rechten van de Verzekerde tegenover derden erkend worden. Indien er min-
nelijk en buitengerechtelijk geen oplossing gevonden kan worden die gunstig is voor de 
Verzekerde, wordt er overgegaan tot de gerechtelijke afhandeling van het schadegeval, 
mits de belanghebbende daarom vraagt en zijn/haar vordering niet als roekeloos 
beschouwd wordt.

In dit geval brengt de Maatschappij de Verzekerde op de hoogte van zijn recht op een 
vrije keuze van de vakmensen die hem/haar vertegenwoordigen en verdedigen in het 
desbetreffende geschil.

In alle andere gevallen wordt nadat het schadegeval geaccepteerd is overgegaan tot het 
verlenen van de dienst overeenkomstig de aard en omstandigheden van het feit.

7.3. Onenigheid betreffende de afhandeling van het schadegeval

Wanneer de Maatschappij van mening is dat er geen redelijke kans op succes is en dat 
het daarom niet dienstig is een rechtszaak op te starten of een beroep in te dienen, 
moet de Maatschappij die meedelen aan de verzekerde.

De Verzekerde heeft dan, binnen de limieten van de afgesloten dekking, recht op een 
restitutie van de kosten gemaakt in de aangespannen rechtszaken en de ingediende 
beroepen.

7.4. Keuze van een advocaat en procureur

De Verzekerde heeft het recht zijn procureur en advocaat die hem/haar moeten verte-
genwoordigen en verdedigen in alle soorten procedures vrij aan te stellen. In het geval 
dat het schadegeval niet plaats heeft gevonden in Spanje of Andorra, is de Verzekerde 
verplicht de diensten in te huren van de professionals die nodig zijn voor de procedure.

Exclusief voor verkeersongevallen die de Verzekerde lijdt in de hoedanigheid van voet-
ganger of passagier van een vervoersmiddel is de Gerechtelijke Verdediging van art. 4.1. 
Schadeclaims wel gedekt, De Verzekerde heeft dan ook recht de advocaat die hem/haar 
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vertegenwoordigd in een buitengerechtelijke claim, die vooraf gaat aan de gerechtelijke 
claim, vrij aan te stellen,

Voordat er wordt overgegaan tot de aanstelling moet de Verzekerde de Maatschappij 
de namen van de gekozen advocaat en procureur doorgeven. Deze bevoegdheid om die 
vrij aan te stellen kan niet uitgeoefend worden wanneer de aangestelde personen 
rechtshandelingen ondernemen tegen Zurich Insurance plic, Sucursal en España, wegens 
contractuele geschillen.

In het geval dat de door de Verzekerde gekozen advocaat of procureur niet woonachtig 
is in het rechtsgebied waar de procedure gehouden moet worden, komen de kosten en 
honoraria voor verplaatsingen die de professional opneemt in zijn factuur voor rekening 
van de Verzekerde.

De door de Verzekerde gekozen professionals krijgen dezelfde vrijheid bij het bepalen 
van de te volgen strategie van de hun toevertrouwde zaken, zij zijn dan niet afhankelijk 
van de aanwijzingen van de Maatschappij die niet aansprakelijk zal zijn voor de hande-
lingen van die professionals en evenmin voor het uitkomst van de zaak of de procedure. 
Desalniettemin moeten de bovengenoemde professionals de Maatschappij op de 
hoogte houden van de voortgang van het geschil waarin zij optreden.

Wanneer de tussenkomst van een advocaat en een procureur spoed vereist en moet 
geschieden voordat het schadegeval opgegeven wordt, zal de Maatschappij tevens de 
honoraria en kosten die voortvloeien uit hun optreden vergoeden.

In het geval dat er een eventueel belangenconflict bestaat tussen de partijen, zal de 
Verzekerde de Maatschappij daarvan op de hoogte brengen, zodat die laatste kan 
beslissen over de aanstelling van een advocaat of procureur die zij dienstig acht voor het 
verdedigen van haar belangen, in overeenstemming met de keuzevrijheid erkend in dit 
artikel.

Indien de keuze valt op een andere advocaat en/of procureur neem de Maatschappij de 
betaling op zich van de honoraria van de eerste overeenkomstig de normen van het 
beroepscollege waar die toe behoort of, bij gebreke daarvan, die van de orde van Bar-
celona en de betaling van de rechten van de procureur wanneer de tussenkomst daar-
van verplicht is, worden betaald in overeenstemming met de desbetreffende tarief en de 
gerechtskosten tot de maximumlimiet per schadegeval voor alle concepten opgenomen 
in de Bijzondere Voorwaarden en de mogelijke verschillen moeten worden aangevuld 
door de Verzekerde.

7.6. Transacties

De verzekerde mag niet transigeren in de zaken die in behandeling zijn wanneer daaruit 
verplichtingen of betaling voor rekening van de Maatschappij uit voortvloeien.
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