Premium kostbaarhedenverzekering

Model 09.18

Bijzondere voorwaarden

Premium kostbaarhedenverzekering
Bedankt dat u gekozen heeft voor de Premium kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekeren wij uw
bijzondere en kostbare objecten, zoals sieraden, muziekinstrumenten, schilderijen, kunst en antiek. Op uw polisblad
staat welke kostbaarheden verzekerd zijn.
Heeft u tijdens de looptijd van de verzekering kostbaarheden gekocht of gekregen? Dan is het belangrijk om de
verzekering hierop aan te passen. Geef deze wijzigingen daarom zo snel mogelijk door aan uw assurantieadviseur.
Schade
Als u schade heeft, dan is het noodzakelijk dat u ons dit zo snel mogelijk laat weten. Als uw schade verzekerd is, dan zorgen
wij dat uw schade zo snel mogelijk wordt beoordeeld en vastgesteld. De schadevergoeding maken wij zo snel mogelijk over.
Contact
Als u vragen heeft over de verzekering of als u een schade wilt melden, neem dan contact op met uw assurantieadviseur of
kijk op www.turien.nl.
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Bijzondere voorwaarden Premium kostbaarhedenverzekering
Model 09.18
1.

DEKKING

1.1.

Verzekerd is schade door diefstal, verlies, beroving of
beschadiging van de verzekerde kostbaarheden door iedere
schadeveroorzakende gebeurtenis:
- die zich plotseling voordoet tijdens de looptijd van deze
verzekering; en
- die verzekerde niet kon voorzien tijdens het afsluiten of
wijzigen van de verzekering.

1.2.

Eigen gebrek
Brand en ontploffing zijn ook gedekt als gevolg van een
eigen gebrek van de verzekerde voorwerpen. Niet verzekerd
zijn de kosten van het herstel van het eigen gebrek.

1.3.

De hoogte van de uitkering kan worden beperkt door een
maximum vergoeding of door een eigen risico.

1.4.

Er is geen dekking voor gebeurtenissen die staan beschreven
bij de uitsluitingen in de algemene voorwaarden Varia of bij
de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden.

2.2.

Als verzekeringnemer het niet eens is met de vastgestelde
schadevergoeding, kan verzekeringnemer eveneens
een door de beroepsgroep erkende deskundige
inschakelen. De kosten van deze deskundige worden
vergoed tot de kosten van de deskundige van Turien & Co.
Als de kosten van de deskundige die optreedt namens
verzekeringnemer meer bedragen dan de kosten van de
deskundige van Turien & Co., zal het meerdere worden
getoetst aan de redelijkheid. Alleen de redelijke kosten
komen voor vergoeding in aanmerking.
Een inschatting maken van de redelijke kosten van een
door u ingeschakelde deskundige verschilt per situatie.
U kunt hiervoor altijd contact met onze schadeafdeling
opnemen. Wij beschouwen de kosten van de deskundige
die optreedt namens verzekeringnemer in ieder geval als
redelijk als deze niet hoger zijn dan 125% van de kosten
van de deskundige van Turien & Co.

Let op!
Er is alleen dekking als verzekerde voldoende voorzichtig is
geweest om schade aan, diefstal of verlies van verzekerde
kostbaarheden te voorkomen. Turien & Co. kijkt daarbij
naar de maatregelen die redelijkerwijs van verzekerde
verlangd mochten worden onder de omstandigheden
waaronder de schade is ontstaan.
Hieronder geven wij enkele voorbeelden van situaties
waarbij in ieder geval géén sprake is van voldoende
voorzichtigheid:
- de kostbaarheden zijn achtergelaten in een niet goed
afgesloten ruimte zonder direct toezicht van een
verzekerde of iemand van zestien jaar of ouder uit zijn
directe omgeving;
- de kostbaarheden zijn achtergelaten op een zichtbare
plek in een motorrijtuig;
- de buitendeuren van de woning zijn bij afwezigheid van
de verzekerde(n) niet op het nachtslot gedraaid;
- sieraden met edelstenen die worden gedragen worden
niet tenminste eenmaal per drie jaar door een juwelier
gecontroleerd op mogelijk losse zettingen.
Ook soortgelijke situaties waarbij verzekerde onder de
gegeven omstandigheden betere maatregelen had kunnen
treffen worden door ons als onvoldoende voorzichtig
beschouwd.

2.

DEKKING BOVEN DE VERZEKERDE SOM
Boven het verzekerd bedrag wordt in geval van schade
aan de kostbaarheden door een verzekerde gebeurtenis
uitkering verleend voor de hieronder genoemde kosten als
deze voor rekening van verzekerde komen. Het genoemde
maximum is niet van toepassing als uit de polis blijkt dat
voor de betreffende rubriek een hoger verzekerd bedrag is
afgesproken.

2.1.

De kosten van een eventuele derde deskundige, die
aangewezen is voor het geval de deskundigen geen
overeenstemming bereiken over de verschillende
schadeberekeningen, worden vergoed door Turien & Co.

Met een door de beroepsgroep erkende deskundige
bedoelen wij een deskundige die staat ingeschreven bij
de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts
(NIVRE, zie www.nivre.nl) of bij een vergelijkbare
brancheorganisatie die zich houdt aan de “Gedragscode
expertiseorganisaties”. De tekst van deze gedragscode kun
u bekijken op www.verzekeraars.nl.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.

Bereddingskosten
Bereddingskosten worden volledig vergoed.
2.4.4.
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Expertisekosten (schadevaststelling door
deskundigen)
Turien & Co. kan een externe deskundige benoemen voor
de vaststelling van de schadevergoeding. De kosten voor
deze vaststelling zijn voor rekening van Turien & Co.

Noodvoorzieningen
De kosten van noodvoorzieningen worden vergoed na
schriftelijke goedkeuring van Turien & Co.
Onder de kosten van noodvoorzieningen verstaan wij ook:
de kosten van opslag van de kostbaarheden gedurende de
tijd dat de woning onbewoonbaar is, inclusief het transport
naar en van de opslag. Deze kosten worden vergoed
gedurende een periode van maximaal 48 maanden vanaf
de schadedatum;
alle kosten, waaronder begrepen beloningen, om het
gestolen of verloren voorwerp terug te krijgen.
Nieuw verkregen kostbaarheden
Voor kostbaarheden die u krijgt of koopt nadat deze
verzekering is afgesloten verlenen wij automatisch dekking
tot 25% van het in de betreffende rubriek totale verzekerde
bedrag.
Deze automatische dekking geldt tot maximaal drie
maanden nadat u de kostbaarheden hebt verkregen.
De dekking geldt alleen als verzekeringnemer
Turien & Co. binnen drie maanden na verkrijging
informeert en de originele aankoopnota en/of een
taxatierapport kan overleggen.
Turien & Co. heeft het recht om de nieuw verworven
objecten niet te verzekeren na deze drie maanden.

2.5.

Waardestijging na overlijden kunstenaar
Als een kunstenaar die een verzekerd voorwerp heeft
gemaakt, overlijdt tijdens de looptijd van deze verzekering,
dan kan het voorwerp meer waard zijn geworden. Deze
waardestijging is verzekerd tot zes maanden na het
overlijden van de kunstenaar. Bij schade zullen wij in dat
geval maximaal 200% van het verzekerde bedrag betalen.
Verzekerde is er zelf verantwoordelijk voor om binnen zes
maanden na het overlijden van de kunstenaar de betreffende
voorwerpen opnieuw te laten taxeren en ons over de uitkomst
van deze taxatie te informeren.

3.

WAAR ZIJN DE KOSTBAARHEDEN VERZEKERD?

3.1.

Binnen de woning
De kostbaarheden zijn verzekerd binnen de op uw polisblad
genoemde woning.

3.2.

Buiten de woning (wereldwijd)
De kostbaarheden zijn buiten de woning alleen verzekerd als
het de bedoeling is dat de voorwerpen binnen drie maanden
in de woning terugkeren. In dat geval geldt een wereldwijde
dekking.
Voor kostbaarheden buiten de woning geldt dat beschadiging
door vandalisme en/of diefstal alleen is verzekerd als er
sporen van braak zijn aan de afsluitingen van de ruimte waar
de kostbaarheden zich bevinden.
De bepaling uit artikel 3.2.1 geldt niet als uit het polisblad
uitdrukkelijk blijkt dat voorwerpen buitenshuis verzekerd zijn
(zoals bijvoorbeeld bij tuinbeelden het geval is).

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.4.

Dekking tijdens een beurs, veiling of tentoonstelling en
dekking bij een restaurateur (wereldwijd)
Als de verzekerde kostbaarheden zich in een gebouw
bevinden waar een beurs, veiling of tentoonstelling
wordt gehouden of waar restauratiewerkzaamheden
plaatsvinden geldt een maximum vergoeding van € 50.000
per gebeurtenis voor alle daar aanwezige verzekerde
kostbaarheden tezamen. De dekking op deze locaties geldt
alleen voor zover de kostbaarheden niet door een andere
verzekering zijn gedekt.
Diefstal uit een vervoermiddel
Voor diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel geldt
een maximum vergoeding van € 25.000 per gebeurtenis
voor alle in het vervoermiddel aanwezige verzekerde
kostbaarheden tezamen. In geval van diefstal uit een
vervoermiddel gelden te allen tijde de volgende bepalingen:
- onder vervoermiddel wordt verstaan: personen-, kampeerof bestelauto;
- de verzekerde zaken moeten ten tijde van de diefstal
in een dichte ruimte van het vervoermiddel hebben
gelegen, waarbij het noodzakelijk is dat de voorwerpen
van buitenaf niet zichtbaar waren, bijvoorbeeld in het
dashboardkastje of in de afgesloten kofferbak;
- het vervoermiddel moet ten tijde van de diefstal goed zijn
afgesloten;
- als gevolg van de diefstal moeten sporen van braak aan
het vervoermiddel te zien zijn of er moet sprake zijn van
diefstal van het vervoermiddel.
Uitgesloten is het risico van diefstal van kostbaarheden uit
een langs de openbare weg geparkeerd vervoermiddel. Deze
uitsluiting geldt alleen tussen 22:00 uur ’s avonds en 07:00
uur ‘s ochtends.

4.

WAT IS NIET VERZEKERD? (DE UITSLUITINGEN)

4.1.

Niet alles is verzekerd. In de algemene voorwaarden Varia en
in deze bijzondere voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn
gebeurtenissen waarbij de schade aan de kostbaarheden niet
verzekerd is. In de algemene voorwaarden Varia staan de
volgende uitsluitingen beschreven:
- schade door ernstige conflicten (molest);
- schade door opzet, grove schuld of bewuste
roekeloosheid;
- schade door natuurrampen;
- schade door atoomkernreacties;
- schade door fraude;
- schade door het niet nakomen van verplichtingen.
Per situatie staat in de algemene voorwaarden Varia precies
wat nooit verzekerd is. Raadpleeg deze voorwaarden voor de
exacte omschrijving.
Welke schade aan de kostbaarheden is nog meer niet
verzekerd?
De verzekering biedt geen dekking als de schade (mede) is
veroorzaakt door, ontstaan of verergerd is door of te maken
heeft met de hieronder beschreven situaties.

4.2.

Schade als gevolg van het niet nakomen van een
beveiligingsafspraak is niet verzekerd.

4.3.

Schade veroorzaakt door of ontstaan tijdens
verbouwingswerkzaamheden is niet verzekerd. Tenzij u
aantoont dat de kans op schade door de werkzaamheden
niet groter is geworden.

4.4.

Schade die ontstaat tijdens transport of verzending doordat
de verpakking niet geschikt was om het verzekerde voorwerp
in te vervoeren is niet verzekerd. Deze uitsluiting is niet van
toepassing als het transport of de verzending is uitgevoerd
door een vervoersbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer
van de betreffende kostbaarheden.

4.5.

Normaal gebruik, slijtage, ongedierte en eigen gebrek
- Schade ontstaan door normaal gebruik van de
voorwerpen zoals schrammen, deuken, vlekken, krassen,
barsten en andere oppervlaktebeschadigingen die de
gebruiksmogelijkheid niet beïnvloeden is niet verzekerd.
Deze uitsluiting geldt niet als er gelijktijdig ook andere
schade aan de verzekerde voorwerpen is ontstaan.
- Schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen,
verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting,
corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of
andere geleidelijk werkende invloeden is niet verzekerd.
- Schade door ongedierte (zoals muizen, ratten,
houtwormen), insecten, bacteriën, virussen, schimmels,
zwamvorming, algen en andere micro-organismen en
uitwerpselen is niet verzekerd.
- Schade door een eigen gebrek van een voorwerp is niet
verzekerd. Behalve als hierdoor brand of een ontploffing
ontstaat en de schade het gevolg is van deze brand of de
ontploffing. Het herstel van het materiaal met het eigen
gebrek is niet verzekerd.
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4.6.

4.6.1.

4.7.

Niet de normale voorzichtigheid (onvoldoende zorg)
Schade ontstaan terwijl verzekerde niet de normale
voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming
van verlies, diefstal of beschadiging van de verzekerde
kostbaarheden is niet verzekerd. Van normale
voorzichtigheid kan bijvoorbeeld niet worden gesproken
als kostbaarheden buiten of binnen in een voor publiek
toegankelijke ruimte worden achtergelaten zonder dat
sprake is van toezicht door een verzekerde of iemand van
zestien jaar of ouder uit zijn directe omgeving.
Als verzekerde aannemelijk maakt dat hij voorzichtig
is geweest op het moment dat de schade heeft
plaatsgevonden, is deze uitsluiting niet van toepassing.
Afwijkend gebruik, reparatie en niet toegestane
activiteiten
- Schade veroorzaakt terwijl het verzekerd object is
verhuurd of voor andere dan particuliere doeleinden
wordt gebruikt is niet verzekerd, tenzij dit risico
uitdrukkelijk is meeverzekerd.
- Schade aan verzekerde objecten die in pand of
consignatie zijn gegeven is niet verzekerd.
- Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde
werkzaamheden bij reiniging, bewerking en/of reparatie
is niet verzekerd.
- Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door
wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door
een verzekerde of andere belanghebbende bij deze
verzekering is niet verzekerd.

4.8.

Schade uitsluitend aan spoelen, lampen, buizen, video- en
geluidskoppen, lenzen, laser incl. sensor, informatiedragers,
snoeren, stekkers, accu’s, batterijen, glas en veren van
uurwerken, stokken en vellen van slaginstrumenten, rietjes
van blaasinstrumenten en het springen van snaren en de
beharing van strijkstokken is niet verzekerd, behalve als er
gelijktijdig ook schade aan de verzekerde voorwerpen is
ontstaan die wel is verzekerd.

4.9.

Schade bestaande uit beschadiging of verlies van software
en opgeslagen data is niet verzekerd.

4.10.

Schade door of in opdracht van de overheid is niet
verzekerd.

4.11.

Schade aan zaken waarop een garantieregeling of een
onderhoudscontract van kracht is, is niet verzekerd.

5.

WAT GEBEURT ER BIJ SCHADE EN WAT KEREN WIJ
UIT?

5.1.

De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil
tussen de waarde van de beschadigde voorwerpen direct
voor en direct na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
Als het nodig is schakelen wij voor de schadevaststelling
een deskundige in. Als u het niet eens bent met het
schadebedrag dat de deskundige die wij inschakelen
heeft vastgesteld, dan mag u ook zelf een deskundige
inschakelen. In artikel 2.2 wordt hierover meer uitgelegd.

5.2.

Turien & Co. vergoedt bij schade, verlies of diefstal
maximaal het op het polisblad en/of bijhorende specificatie
vermelde bedrag per verzekerd voorwerp.

5.3.

Voor getaxeerde voorwerpen geldt dat, als bij schade
blijkt dat de werkelijke waarde onmiddellijk voor de
schade aantoonbaar hoger is dan het verzekerd bedrag,
de schadevergoeding maximaal 25% hoger kan zijn de
getaxeerde waarde van het betreffende object.
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5.4.
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

Herstelbare schade
Als het beschadigde kan worden hersteld vergoeden wij de
herstelkosten.
Als door het herstel een duidelijke waardevermindering
blijft bestaan, worden de herstelkosten verhoogd met een
vergoeding voor die waardevermindering.
De vergoeding op basis van de herstelkosten mag niet hoger
zijn dan het verschil tussen de waarde van de beschadigde
voorwerpen voor en na de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
Niet herstelbare schade
Is de schade niet te herstellen? Of zijn de
herstelkosten hoger dan het verschil tussen de waarde
van de beschadigde voorwerpen voor en na de
schadeveroorzakende gebeurtenis? Dan is de omvang
van de schade gelijk aan de waarde van het verzekerde
voorwerp meteen voor de gebeurtenis, onder aftrek van de
waarde van de restanten.
Als waarde van de voorwerpen meteen voor de gebeurtenis
houden wij aan de taxatiewaarde welke is vastgelegd in
een taxatierapport tenzij Turien & Co. en verzekeringnemer
nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Turien & Co.
moet in het bezit zijn gesteld van (een kopie van) dit
taxatierapport.
- in geval van geldige taxatie gaan wij uit van de
taxatiewaarde;
- in geval van een gespecificeerde aankoopnota gaan wij
uit van de waarde op de aankoopnota;
- in alle andere gevallen gaan wij uit van de
vervangingswaarde op het moment van de schade met
een maximum van 10% van het verzekerd bedrag per
object of stel.
Als er geen vervangingsmarkt bestaat, wordt de
marktwaarde toegepast eveneens met een maximum van
10% van het verzekerd bedrag per object of stel.

Er is sprake van een geldige taxatie als het taxatierapport
is opgesteld overeenkomstig artikel 7:960 BW door een
registertaxateur. Dit rapport heeft een geldigheidsduur van
maximaal zes jaar gerekend vanaf de afgiftedatum van het
taxatierapport. Daarna gebruiken we de getaxeerde waarde
als richtlijn.
Met een registertaxateur bedoelen wij een taxateur die
is gecertificeerd door Hobéon SKO en is opgenomen
in het register van de federatie van Taxateurs Makelaars
Veilinghouders (TMV, www.federatie-tmv.nl). Rapporten van
taxateurs die niet aan deze omschrijving voldoen moeten
voor aanvang van de verzekering ter goedkeuring aan ons
worden voorgelegd.

5.6.

Stellenclausule
In geval van schade aan één of meer onderdelen van
een paar, een stel of bij elkaar behorende stukken die in
één bedrag verzekerd zijn, zal bij de vaststelling van de
waarde rekening worden gehouden met de opgetreden
waardevermindering doordat het oorspronkelijke paar of stel
onvolledig is geworden.

5.7.

Teruggevonden voorwerpen
Als kostbaarheden worden teruggevonden nadat wij u
hiervoor een schadevergoeding betaald hebben, dan dient
u dit aan ons kenbaar te maken. U heeft dan de volgende
keuze:
- u houdt de kostbaarheden en betaalt de
schadevergoeding aan ons terug. Als de kostbaarheden
zijn beschadigd, dan vergoeden wij de schade; of
- u geeft de kostbaarheden aan ons en houdt de
schadevergoeding die wij hebben betaald.

7.3.

5.8.
5.8.1.

Verlies van kostbaarheden
Heeft u iets verloren binnen Nederland? Dan moet u dit zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen,
melden bij de gemeente waar dit gebeurd is. Mogelijk is het
daar al afgeleverd. Zo niet, dan noteren baliemedewerkers
uw gegevens. Wordt het voorwerp alsnog afgeleverd, dan
nemen ze contact met u op. Kijk op de website van de
gemeente hoe u uw verloren voorwerp kunt aanmelden.
Als u kostbaarheden buiten Nederland verliest, doet u dan
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen,
aangifte bij de lokale politie. Vraag altijd om een schriftelijk
bewijs van uw aangifte.
Om een schadevergoeding voor verloren voorwerpen te
krijgen zijn twee zaken belangrijk.
- nadat u het verlies bij ons heeft gemeld, moeten
er dertig dagen voorbij gaan waarin de verloren
voorwerpen niet zijn teruggevonden; en
- u dient de eigendomsrechten aan Turien & Co. over te
dragen als wij daarom vragen.

7.3.1.

Betaling schadevergoeding
De verschuldigde schadevergoeding zal door Turien & Co.
worden voldaan binnen vier weken na ontvangst van alle
noodzakelijke gegevens.
Turien & Co. kan niet eerder dan na afloop van deze
termijn verplicht worden gesteld om tot betaling van de
schadevergoeding over te gaan.

7.5.2.

5.8.2.

5.8.3.

5.9.
5.9.1.

5.9.2.

6.

7.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN
Veranderingen in uw situatie kunnen er voor zorgen dat de
gegevens op het polisblad niet meer kloppen. Wijzigingen
moeten door verzekerde schriftelijk aan ons worden
doorgeven. Turien & Co. beoordeelt het wijzigingsverzoek en
bevestigt schriftelijk of de verzekering kan worden voortgezet
en onder welke voorwaarden.

7.1.

Verzekerde moet binnen 14 dagen schriftelijk aan
Turien & Co. doorgeven als verzekeringnemer van
woonadres of vestigingsadres verandert.

7.2.

Verzekerde moet binnen 14 dagen schriftelijk aan
Turien & Co. doorgeven als de woning of een deel ervan,
naar verwachting, meer dan drie maanden aaneengesloten
onbewoond is.
In deze situatie mogen wij de voorwaarden en/of de premie
van deze verzekering wijzigen met ingang van het moment
waarop de woning drie maanden onbewoond is. Het is ook
mogelijk dat Turien & Co. de wijziging(en) niet accepteert en
de verzekering beëindigt. Hiervoor geldt een opzegtermijn
van 30 dagen.

7.2.1.

7.4.

Wijziging eigendom
Als een verzekerde het eigendom van de verzekerde
kostbaarheden overgedragen heeft aan een ander,
bijvoorbeeld door verkoop, moet verzekeringnemer
Turien & Co. hierover binnen 14 dagen informeren. De
verzekering blijft nog een maand bestaan voor de nieuwe
eigenaar. De verzekering stopt automatisch zodra de nieuwe
eigenaar de kostbaarheden ergens anders heeft verzekerd.

7.5.
7.5.1.

Wijziging eigendom door overlijden verzekeringnemer
Van het overlijden van verzekeringnemer moeten de andere
verzekerden of de erfgenamen Turien & Co. binnen drie
maanden op de hoogte stellen.
De andere verzekerden of de erfgenamen kunnen binnen
die termijn met Turien & Co. in overleg gaan om de
verzekeringsovereenkomst in aangepaste vorm voort te
zetten.
De verzekering stopt automatisch zodra:
- de nieuwe eigenaar de kostbaarheden ergens anders
heeft verzekerd; of
- er drie maanden zijn verstreken sinds het overlijden van
verzekeringnemer.

7.5.3.

EIGEN RISICO
Het op de polis genoemde eigen risico trekken wij af van de
schadevergoeding.

Onderstaande wijzigingen moet verzekerde binnen 30
dagen schriftelijk aan Turien & Co. doorgeven.
- verhuizing van de kostbaarheden naar een ander adres;
- wijziging van de bouwaard en/of de dakbedekking van
de woning;
- wijziging van het gebruik van de woning;
- wijziging van de overeengekomen
beveiligingsvoorzieningen in of aan de woning;
- wijziging van de samenstelling van de verzekerde
objecten;
- als de gegevens die op het polisblad staan wijzigen.
In deze situaties mag Turien & Co. de voorwaarden
en/of de premie van deze verzekering wijzigen met ingang
van het moment waarop de wijziging plaatsvindt. Het is ook
mogelijk dat Turien & Co. de wijziging(en) niet accepteert en
de verzekering beëindigt. Hiervoor geldt een opzegtermijn
van 30 dagen.

7.6.

Voor alle in artikel 7 genoemde wijzigingen geldt:
als Turien & Co. niet binnen de van toepassing zijnde termijn
in kennis is gesteld van de wijziging, vervalt het recht op
schadevergoeding na de betreffende termijn, behalve als:
- Turien & Co. de verzekering tegen dezelfde voorwaarden
zou hebben voortgezet als de wijziging wel op tijd zou
zijn doorgegeven;
- Turien & Co. de verzekering tegen een hogere premie
zou hebben voortgezet als de wijziging wel op tijd
zou zijn doorgegeven. De schade wordt in dat geval
vergoed in de dezelfde verhouding als de premie die
verzekeringnemer heeft betaald staat tegenover de
hogere premie die verzekeringnemer zou moeten betalen
als de wijziging op tijd zou zijn doorgegeven.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Bereddingskosten
Noodzakelijke kosten die door verzekerde tijdens of direct na
de gebeurtenis worden gemaakt in verband met maatregelen
ter voorkoming of vermindering van een onder deze verzekering
gedekte schade.

-

Beroving
Diefstal met geweld of bedreiging met geweld.

Schade
Fysieke aantasting van zaken door beschadiging. Onder schade
verstaan wij ook verlies, beroving of diefstal van verzekerde
voorwerpen.

Brand
Een vuur met vlammen buiten een haard, dat zich op eigen kracht
uitbreidt. Het vuur moet ontstaan zijn door verbranding met
vlammen. Daarom wordt onder andere niet als brand beschouwd:
- uitstraling naar zaken of aanraking met zaken door een heet of
gloeiend voorwerp;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- kortsluiting en oververhitten;
- doorbranden, scheuren of breken van ovens en ketels.

klokken, barometers, mechanische kunst en kunstobjecten;
sieraden en horloges;
verzamelingen;
muziekinstrumenten;
elke andere op de polis genoemde rubriek.

Taxatiewaarde
De waarde van de verzekerde kostbaarheden vastgesteld
overeenkomstig artikel 7:960 BW door een registertaxateur
welke in een taxatierapport is vastgelegd. Dit rapport heeft een
geldigheidsduur van maximaal zes jaar gerekend vanaf de
afgiftedatum van het taxatierapport.

Eigen gebrek
Een mankement van het voorwerp zelf, bijvoorbeeld door een
natuurlijk eigenschap of door gebrekkige fabricage.

Turien & Co. (wij/ons)
Turien & Co. Assuradeuren en de verzekeraar namens wie
Turien & Co. de verzekering (in volmacht) aanbiedt. Wie de
verzekeraar is, staat op de polis.

Expertisekosten
Het salaris en de kosten van de met de schaderegeling belaste
deskundigen.

Varia
Verzamelnaam voor een aantal particuliere verzekeringen waartoe
deze Premium kostbaarhedenverzekering behoort.

Kostbaarheden
De bijzondere en kostbare objecten die verzekerd zijn volgens
het polisblad of een aparte lijst die bij het polisblad hoort. De
begrippen kostbaarheden, voorwerpen en zaken worden in deze
bijzondere voorwaarden door elkaar gebruikt om de leesbaarheid
van de voorwaarden te vergroten.

Vervangingswaarde
Het bedrag dat nodig is om naar soort, kwaliteit, staat en
ouderdom gelijkwaardige kostbaarheden te kopen.

Marktwaarde
Het bedrag dat de verzekerde zaak bij normale verkoop opbrengt.
Molest
Dit zijn de volgende ernstige conflicten: gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Noodvoorzieningen
Noodzakelijke tijdelijke maatregelen na een door deze verzekering
gedekte schade, aangebracht ten behoeve van de verzekerde
kostbaarheden in afwachting van definitief herstel hiervan.
Onbewoond
Een woning wordt als onbewoond beschouwd als er in de regel
niet iemand dag en nacht, reizen daargelaten, op geoorloofde
wijze aanwezig is.
Ontploffing
Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of
dampen. De volledige tekst van deze definitie en de daarbij
behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82
ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd
door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland.
Rubriek
Een groep van vergelijkbare kostbaarheden. Binnen de Premium
kostbaarhedenverzekering onderscheiden wij de volgende
rubrieken:
- schilderijen, tekeningen, etsen, foto’s, prints;
- boeken en manuscripten;
- meubels, tapijten en vloerkleden;
- beelden in huis, waaronder porselein en glas;
- beelden buitenshuis;
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Verzekerde (u/uw)
Degene die de verzekering is aangegaan (de verzekeringnemer),
de personen met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband
samenwoont en elke andere persoon die een verzekerd voorwerp
met toestemming van verzekeringnemer gebruikt.
Voorwerp(en)
De bijzondere en kostbare objecten die verzekerd zijn volgens
het polisblad of een aparte lijst die bij het polisblad hoort. De
begrippen voorwerpen, kostbaarheden en zaken worden in deze
bijzondere voorwaarden door elkaar gebruikt om de leesbaarheid
van de voorwaarden te vergroten.
Waardevermindering
De vermindering van het vermogen van de verzekerde door
achteruitgang in economische waarde van een beschadigd
object, voor zover deze verlaging door herstel van het object niet
ongedaan is te maken.
Woning
De onroerende zaak die door verzekerde wordt bewoond en die
als risicoadres op het polisblad staat genoemd, exclusief de daarbij
behorende bergruimten zoals een schuur, garage, tuinhuis of
(kelder)box en exclusief gemeenschappelijke ruimten.
Zaak/zaken
De bijzondere en kostbare objecten die verzekerd zijn volgens
het polisblad of een aparte lijst die bij het polisblad hoort. De
begrippen zaken, voorwerpen en kostbaarheden worden in deze
bijzondere voorwaarden door elkaar gebruikt om de leesbaarheid
van de voorwaarden te vergroten.

