Voorwaarden
Kostbaarhedenverzekering
model 04.08
Deze voorwaarden vormen een geheel
met de Algemene Voorwaarden Varia.

Voorwaarden kostbaarhedenverzekering
1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze polisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

Verzekerde: verzekeringnemer, zijn / haar echtgeno(o)t(e), de duurzaam met verzekeringnemer samenwonende personen en elke
andere persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt.

1.2

Woning: de op het polisblad vermelde woning, exclusief bijgebouwen, kelderboxen en gemeenschappelijke ruimten.

1.3

Kostbaarheden: de voorwerpen, welke niet beroepsmatig worden gebruikt, zoals genoemd in de polis en/of in de aan de polis
gehechte specificatie(s) en/of deskundigen taxatie, voor zover behorend tot een particulier huishouden, vallend in (één van) de
volgende categorieën:
a

Kunst en antiek;

b

Sieraden, horloges en bont;

c

Verzamelingen;

d

Muziekinstrumenten.

1.4

Vervangingswaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken van dezelfde soort, staat, kwaliteit en ouderdom.

1.5

Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.6

Marktwaarde: het bedrag dat de verzekerde zaak bij verkoop opbrengt.

1.7

Taxatiewaarde: de verzekerde waarde die is gebaseerd op een taxatierapport opgemaakt door een erkend taxateur, dat is overlegd
aan en is geaccepteerd door ondertekenaars, ten blijke waarvan op het polisblad zal worden verwezen naar het taxatierapport. Het
taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van deze verzekering.

1.7.1

De taxatiewaarde verliest haar kracht drie jaar na dagtekening van het rapport dat aan de vaststelling van de taxatiewaarde ten
grondslag ligt.

1.8

Waardevermindering: de aantasting van het vermogen van verzekerde door achteruitgang in economische waarde van een beschadigd voorwerp, voor zover deze achteruitgang door herstel van de zaak niet ongedaan is te maken.

1.9

Stellen: twee of meer bij elkaar horende voorwerpen welke in één bedrag verzekerd zijn en waarvan de waarde van de onderdelen
niet afzonderlijk is vastgesteld blijkens een taxatierapport of een aankoopnota.

1.10

Bereddingskosten: kosten door verzekerde bij of na het voorval gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade.

1.11

Expertisekosten: het salaris en de kosten van met de schaderegeling belaste deskundigen.

1.12

Brand: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten. Daarom wordt onder andere niet als brand beschouwd:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade die door blussing van de brand is ontstaan.

1.13

Ontploffing: een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De volledige tekst van deze clausule 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.

1.14

Atoomkernreacties: onder schade door atoomkernreacties wordt verstaan schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. De uitsluiting van schade door atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige
of (niet-militaire) beveiligingsdoelen, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen, tenzij krachtens enige wet of enig verdrag een derde
voor de geleden schade aansprakelijk is.

1.15

Molest: onder schade door molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Ondertekenaars dienen te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is door of
ontstaan is uit één van deze oorzaken. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest,
vormen een onderdeel van de tekst, die d.d. 2 november 1981 door het Verbond van Verzekeraars in Nederland gedeponeerd is ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

1.16

Overstroming: onder schade door overstroming wordt verstaan schade veroorzaakt door het overlopen, anders dan uitsluitend als
gevolg van hevige plaatselijke neerslag (neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur op
en/of nabij het perceel waarop de verzekerde zaken staan en waarop de schade is ontstaan), of bezwijken van dijken, kaden,
sluizen of andere waterkeringen, dan wel het door hoge (rivier)waterstand onderlopen van buitendijks of onbedijkt gebied,
onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een gedekte gebeurtenis; de uitsluiting van schade door
overstroming geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

1.17

Aardbeving en vulkanische uitbarsting: onder schade door aardbeving of vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade ontstaan
hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet aan één van
deze verschijnselen kan worden toegeschreven.

1.18

Gewelddadige beroving en afpersing: het door geweld of bedreiging met geweld dwingen tot afgifte van geld en/of
goederen. Hieronder wordt niet verstaan zakkenrollerij.

2 Dekkingsgebied
De kostbaarheden zijn verzekerd in het hieronder bepaalde dekkingsgebied.
2.1

Categorie A en C

2.1.1

De verzekering is van kracht in de op het polisblad genoemde woning.

2.1.2

Voorts is de verzekering van kracht in in Nederland gelegen gebouwen waar een beurs, veiling of tentoonstelling wordt gehouden
dan wel in de winkel, het atelier of het magazijn van de winkelier, restaurateur of handelaar alsmede bij tijdelijk verblijf in de hierboven beschreven gebouwen elders binnen Europa, echter dan voor een aaneengesloten periode van ten hoogste drie maanden, een
en ander met inachtneming van artikel 5.1.6 van deze voorwaarden. Verzekerd is de schade veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen als genoemd in artikel 3 met dien verstande dat diefstal en beschadiging door vandalisme alleen verzekerd zijn na inbraak.
Dekking wordt geboden tot het verzekerd bedrag maar met een maximum van e 50.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerde
kostbaarheden tezamen. De verzekerde kostbaarheden zijn op alle in deze bepaling vermelde locaties verzekerd voor zover zij niet
op een andere verzekering verzekerd zijn.

2.1.3

De verzekering is voorts tijdens vervoer van kracht voor zover het de volgende risico’s betreft en met inachtneming van artikel 5.5:
tegen schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, gewelddadige beroving en afpersing of poging
daartoe, door een ongeval aan het vervoermiddel overkomen of een ongeval bij het in- en uitladen.

2.2

Categorie B en D
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

3 Dekking
Ondertekenaars vergoeden tot ten hoogste de op het polisblad en/of bijhorende specificatie vermelde bedragen tegen schade door verlies of
beschadiging door onverschillig welke oorzaak dan ook, behoudens de in artikel 5 vermelde uitsluitingen. De dekking vervalt automatisch dertig
dagen nadat verzekeringnemer zich definitief buiten Nederland heeft gevestigd.
4 Dekking boven het verzekerde som
4.1

Boven het verzekerd bedrag wordt in geval van een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor alle gedurende het verzekeringsjaar nieuw verkregen voorwerpen. Gedurende een periode van drie maanden na verkrijging van het voorwerp/de voorwerpen wordt
automatisch dekking verleend tot 25% van de verzekerde som, onder voorwaarde dat verzekeringnemer ondertekenaars binnen
drie maanden na aankoop informeert en dat de volledige aanvullende premie wordt betaald vanaf de datum dat het voorwerp is
verworven. Ondertekenaars behouden zich het recht voor het nieuw verworven voorwerp niet te verzekeren na deze drie maanden.

4.2

Als de waarde van een voorwerp uit categorie A, als gespecificeerd op het polisblad of de aangehechte specificatie, is gestegen als
gevolg van overlijden van de maker gedurende de verzekeringstermijn, zullen ondertekenaars tot ten hoogste 200% van de verzekerde som betalen, tot maximaal 6 maanden na het overlijden van de maker.

Zonder maximum:
4.3

bereddingskosten;

4.4

expertisekosten;

4.5

de kosten van noodzakelijk vervoer en opslag van verzekerde kostbaarheden die de verzekerde moet maken, doordat zijn woning als
gevolg van een krachtens deze kostbaarhedenverzekering gedekte gebeurtenis tijdelijk geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar
is geworden;

4.6

de kosten voor het treffen van noodzakelijke tijdelijke maatregelen na verlies of materiële beschadiging van de verzekerde kostbaarheden in afwachting van definitief herstel hiervan;

4.7

alle kosten, waaronder begrepen beloningen, om het vermiste terug te krijgen. Een en ander uitsluitend mits met schriftelijke toestemming van ondertekenaars gemaakt.

5 Uitsluitingen
De genoemde uitsluitingen gelden voor alle categorieën, tenzij anders vermeld.
5.1
Algemene uitsluitingen
Uitgesloten is schade:
5.1.1
die een verzekerde lijdt door verbeurdverklaring, vernietiging of inbeslagneming door douane of enige andere overheidsinstantie;
5.1.2
tengevolge van waardevermindering of prijsdaling anders dan als gevolg van een gedekte gebeurtenis;
5.1.3
ontstaan door onder fabrieks- of leveranciersgarantie vallende gebeurtenissen;
5.1.4
ontstaan door onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor de verzekerde kostbaarheden. Onder onvoldoende zorg
wordt verstaan dat in redelijkheid geen betere maatregelen getroffen hadden kunnen worden om schade te voorkomen.
5.1.5
bestaande uit beschadiging of verlies van: software en opgeslagen data; spoelen, lampen, buizen, video- en geluidskoppen, lenzen,
laser incl. sensor, informatiedragers, snoeren, stekkers, accu’s, batterijen, tenzij de beschadiging gepaard is gegaan met een andere
gedekte gebeurtenis ten aanzien van de betrokken kostbaarheden;
5.1.6
tengevolge van diefstal of vermissing tijdens het onbeheerd achterlaten buiten de woning van verzekeringnemer, alsmede het zonder
toezicht achterlaten van een verzekerde zaak anders dan uit het zicht in een deugdelijk afgesloten ruimte waaraan sporen van braak
aanwezig moeten zijn;
5.1.7
die ontstaat terwijl de verzekerde zaak voor langere of kortere tijd, buiten of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, onbeheerd
wordt achtergelaten;
5.1.8
door diefstal of inbeslagneming van een verzekerd object door een lid van de familie of een persoon die samenwoont met verzekeringnemer.
5.2
Slijtage, eigen gebrek, ongedierte e.d.
Uitgesloten is schade:
5.2.1
die betrekking heeft op de aard (zoals slijtage of een andere normale geleidelijke achteruitgang) of een gebrek van de verzekerde
zaak, dan wel door ongedierte, bacteriën of schimmels;
5.2.2
door geleidelijk (in)werkende (klimatologische) invloeden (bijv. warmte, vocht, koude, corrosie, oxidatie) en blootstelling aan licht,
tenzij een dergelijke schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis;
5.2.3
door vlekken, krassen, deuken en andere ontsieringen door normaal gebruik en/of slijtage die de werking niet beïnvloeden, tenzij
gelijktijdig ook andere gedekte schade is ontstaan;
5.2.4
door eigen gebrek en eigen bederf van de verzekerde zaak, behalve als dit brand of ontploffing tot gevolg heeft;
5.2.5
als gevolg van het niet of niet goed functioneren van de verzekerde zaak zonder dat er tevens sprake is van een fysieke beschadiging van de verzekerde zaak;
5.2.6
die is veroorzaakt door een gebrekkige of ondeskundige reiniging, bewerking of reparatie.
5.3
Uitsluitingen wegens schending van verplichting
Voorts wordt geen uitkering verleend voor schade:
5.3.1
hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van deze schade opzettelijk een verkeerde
voorstelling van zaken geeft of onware opgave doet;
5.3.2
terzake waarvan verzekerde een van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen;
5.3.3
ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of de wil van verzekerde of belanghebbende;
5.3.4
(mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door wettelijk niet toegestane activiteiten door verzekeringnemer en/of verzekerde.
5.3.5
Geen uitkering wordt verleend als verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging:
5.3.5.1
niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen, en;
5.3.5.2
onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen.
5.4
Molest en aanverwante uitsluitingen
5.4.1
door molest, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uitbarsting;
5.4.2
door overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die is ontstaan door brand en/of ontploffing ten gevolge van overstroming.
5.5
Diefstal uit een vervoermiddel. Uitgesloten is schade door diefstal uit een vervoermiddel, tenzij sprake was van:
5.5.1
een deugdelijk afgesloten personenauto, kampeer-/bestelauto of vrachtauto, hiervan is sprake als de verzekerde kostbaarheden
opgeborgen waren in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte of in een vaste deugdelijke voorziening, waardoor de kostbaarheden
van buitenaf niet zichtbaar waren, en;
5.5.2
sporen van braak (materiële schade) aan de buitenzijde van het betreffende vervoermiddel zijn geconstateerd, en;
5.5.3
diefstal terwijl het vervoermiddel zich niet bij het overnachtingsverblijf van verzekerde bevond. Als het vervoermiddel zich wel bij het
overnachtingsverblijf bevindt, is verzekerde verplicht kostbaarheden op te bergen in dit verblijf.
De maximale vergoeding bedraagt e 25.000,- per gebeurtenis.
5.6
Uitsluitend met betrekking tot categorie A en B
Uitgesloten is schade aan of verlies van glas en veren van uurwerken.
5.7
Uitsluitend met betrekking tot categorie D
Uitgesloten is schade welke het gevolg is van:
- het springen van snaren en de beharing van strijkstokken;
- de beschadiging of het verlies van stokken en vellen (slagwerkinstrumenten), alsmede van rietjes (blaasinstrumenten), tenzij dit
gepaard is gegaan met een andere gedekte schade ten aanzien van het betrokken instrument.

6 Schade
6.1

Schademeldingsplicht
Zodra verzekeringnemer op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ondertekenaars tot een uitkeringsplicht kan
leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen drie maal 24 uur, aan ondertekenaars te melden.

6.2

In geval van diefstal, inbraak, verduistering, geweldpleging en/of vandalisme dient verzekeringnemer onverwijld aangifte te doen bij
de politie. Een kopie van deze aangifte dient aan ondertekenaars te worden overgelegd.

6.3

Schade-informatieplicht
Verzekeringnemer is verplicht binnen redelijke termijn aan ondertekenaars alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor
ondertekenaars van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

6.4

Medewerkingplicht
Verzekeringnemer is verplicht zijn / haar volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van ondertekenaars
zou kunnen benadelen en zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid.

6.5

Verzekeringnemer is voorts verplicht bij schade aan de verzekerde zaak/zaken ondertekenaars in de gelegenheid te stellen deze te
(doen) onderzoeken voordat herstel plaatsvindt.

7 Schadevergoeding
7.1

Omvang schade: Ondertekenaars stellen de omvang van de schade vast op het verschil tussen de waarde van de verzekerde kostbaarheden onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis.

7.1.1

Voor kostbaarheden uit categorie B geldt dat, als bij schade blijkt dat de nieuwwaarde onmiddellijk vóór de schade hoger is dan het
verzekerd bedrag, dit (verzekerd) bedrag zal worden verhoogd met maximaal 25% op voorwaarde dat het verzekerd bedrag van de
lijfsieraden is vastgesteld conform taxatie.

7.2

Waardevaststelling

7.2.1

In geval van geldige taxatie gaan ondertekenaars uit van de taxatiewaarde. In alle andere gevallen gaan ondertekenaars uit van

7.3

Vergoeding herstelkosten: Is herstel mogelijk en zijn de herstelkosten lager dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en

vervangingswaarde. Als er geen vervangingsmarkt bestaat wordt de marktwaarde toegepast.
ná de gebeurtenis, dan is de voor vergoeding in aanmerking komende schade gelijk aan het bedrag van die herstelkosten. Deze
herstelkosten worden verhoogd met een bedrag voor waardevermindering, indien daarvan als gevolg van de schade sprake is en
die vermindering door het herstel niet is opgeheven.
7.4

Vergoeding van kostbaarheden afzonderlijk: Indien door een gebeurtenis een deel van stellen of bij elkaar behorende stukken
beschadigd wordt of verloren gaat, zal bij de vaststelling van de waarde tevens rekening worden gehouden met de opgetreden
waardevermindering doordat het oorspronkelijke stel geschonden of onvolledig is geworden.

7.5

Vergoedingsmaxima: Ondertekenaars vergoeden bij schade, verlies of diefstal maximaal het op het polisblad en/of bijhorende

7.6

Vergoeding in natura: Bij elke gebeurtenis hebben ondertekenaars het recht de schade te vergoeden door levering in natura.

7.7

Recht op vergoeding wegens verlies bestaat eerst nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

specificatie vermelde bedrag per verzekerd voorwerp, met inachtneming van artikel 7.1.1 van deze voorwaarden.

7.7.1

er zijn dertig dagen verlopen nadat het verlies is gemeld bij ondertekenaars zonder dat verzekerde over de verzekerde za(a)k(en) kon
beschikken;

7.7.2

de eigendomsrechten zijn aan ondertekenaars overgedragen.

7.8

Teruggevonden voorwerp(en)

7.8.1

Indien een als verloren beschouwd voorwerp wordt teruggevonden binnen zes maanden nadat het door verzekeraars is vergoed, en
het voorwerp binnen die termijn weer in het bezit van de verzekerde kan worden gebracht door redelijke inspanningen van de verzekerde en/of ondertekenaars, dan is de verzekerde verplicht om de vergoeding aan ondertekenaars terug te betalen. Hiertegenover
zullen ondertekenaars indien zij krachtens artikel 7.7 op dat moment het eigendomsrecht verkregen hebben, de eigendom weer aan
de verzekerde terug overdragen.

7.8.2

Wanneer het binnen zes maanden teruggevonden voorwerp gedurende die termijn gedeeltelijk verloren is gegaan of beschadigd is,
zullen ondertekenaars het bedrag van deze schade in mindering brengen op de terug te betalen vergoeding.

7.9

Na schadevergoeding wegens beschadiging wordt de verzekerde som niet verminderd met het bedrag van de uitkering. Na schadevergoeding wegens totaalverlies eindigt de verzekering met betrekking tot het verloren gegane voorwerp, zonder dat premierestitutie
plaatsvindt.

8 Overgang van het verzekerd belang
8.1

Na overgang van het verzekerd belang door overlijden kunnen zowel de nieuwe belanghebbende(n) als ondertekenaars de verzekering opzeggen binnen twee maanden nadat zij daarvan kennis hebben gekregen, met inachtneming van een termijn van dertig
dagen.

8.2

Na overgang van het verzekerd belang anders dan door overlijden vervalt de verzekering na dertig dagen, tenzij de nieuwe belanghebbende binnen die termijn aan ondertekenaars heeft verklaard, dat hij de verzekering overneemt. In dat geval mogen ondertekenaars binnen dertig dagen na ontvangst van deze verklaring de verzekering aan de nieuwe belanghebbende met inachtneming van
een termijn van tenminste dertig dagen opzeggen.
Het in dit artikel bepaalde kan niet – zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van ondertekenaars – tot verlenging van de
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde leiden.

9 Wijziging van het risico
9.1

De verzekerde is verplicht ondertekenaars zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen schriftelijk in te lichten
wanneer:
a. de verzekerde zaken blijvend naar een ander adres in Nederland worden overgebracht;
b. de woning langer dan drie maanden onbewoond wordt gelaten;
c. de bouwaard, dakbedekking of het gebruik van de woning waarin de verzekerde zaken zich in de regel bevinden, wijzigt;
d. verandering plaatsvindt van of in de eventueel overeengekomen beveiligingsvoorzieningen binnen de woning waarin de
verzekerde zaken als regel aanwezig zijn.

9.2

Voortzetting na risicowijziging: De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voortgezet, tenzij ondertekenaars binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in 9.1 verzekerde berichten gebruik te maken van
hun recht de verzekering niet op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten. De verzekering eindigt dan dertig
dagen na de mededeling hiervan door ondertekenaars, tenzij partijen voortzetting van de verzekering op gewijzigde voorwaarden
en/of tegen gewijzigde premie overeenkomen.

9.3

Opschorting na risicowijziging: Indien verzekerde verzuimt ondertekenaars tijdig in kennis te stellen van het onder 9.1 bepaalde,
dan wordt onmiddellijk na het verstrijken van de daarin vermelde termijn van dertig dagen de dekking opgeschort, tenzij de verzekering ook na kennisgeving op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn voortgezet. Verzekerde blijft
ook in het geval van opschorting van de dekking verplicht de premie, de kosten en assurantiebelasting te voldoen. Het in dit artikel
bepaalde kan niet – zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van ondertekenaars – tot verlenging van de overeenkomst
of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde leiden.

9.3.1

Indien schade ontstaat terwijl de dekking is opgeschort, zal, op voorwaarde dat voortzetting alsnog is overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-uitkering zal dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de opschorting geldende premie staat tot ná de aanpassing
geldende premie als die hoger is.

10 Eigen risico
De schadevergoeding wordt steeds verminderd met het op de polis vermelde overeengekomen bedrag aan eigen risico.
11 Onderverzekering
11.1

Wanneer bij schade blijkt, dat de verzekerde za(a)k(en) te laag is / zijn verzekerd, zijn ondertekenaars slechts verbonden in evenredigheid van het verzekerde bedrag tot de volle waarde die aan de schadeberekening ten grondslag ligt.

11.2

Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde som is vastgesteld op basis van deskundigentaxatie en een geldig taxatierapport is
overlegd aan ondertekenaars, is het in artikel 11.1 bepaalde niet van toepassing.

