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Rubriek 3: Diefstal
1. ALGEMEEN
1.1. Deze Dekkingsvoorwaarden, alsmede de Algemene
Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het polisblad
vormen samen de verzekeringsovereenkomst.
1.2. Van de woorden die zijn onderstreept is een uitleg of nadere
toelichting te vinden in de Begripsomschrijvingen.

2. RISICOADRES EN VERZEKERDE ZAKEN
De verzekerde zaken bestaan uit onroerende zaken staande en
gelegen op het risicoadres zoals vermeld op het polisblad en/
of roerende zaken aanwezig in een onroerende zaak staande en
gelegen op het risicoadres zoals vermeld op het polisblad.

3. EIGEN RISICO
In geval van schade door een van de in deze rubriek genoemde
gebeurtenissen geldt er geen eigen risico, tenzij op het polisblad
een eigen risico wordt vermeld. In dat geval geldt het eigen risico
voor alle schadeoorzaken.

4. VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
De op het polisblad omschreven verzekerde zaken zijn verzekerd
tegen schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit de volgende
gebeurtenissen:
4.1. Braak of poging daartoe.

5.1. Geld en geldswaardig papier.
Tot maximaal € 1.500 per gebeurtenis. Deze uitbreiding geldt
ook voor diefstal van geld en geldswaardig papier uit onroerende
zaken van verantwoordelijken.

6. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen van de Algemene Voorwaarden en de
Dekkingsvoorwaarden Brand biedt deze verzekering geen dekking
voor schade:
6.1. Veroorzaakt door of voortgevloeid uit vandalisme.
6.2. Aan verzekerde roerende zaken die zich buiten de onroerende
zaak bevinden.
6.3. Aan de onroerende zaak als de onroerende zaak ten tijde van
de schade drie maanden of langer:
• geheel of gedeeltelijk leeg staat en/of;
• geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is.
6.4. Aan roerende zaken als de onroerende zaak waarin deze zich
bevinden ten tijde van de schade drie maanden of langer:
• geheel of gedeeltelijk leeg staat en/of;
• geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is.

De op het polisblad omschreven verzekerde roerende zaken,
indien deze aanwezig zijn in een onroerende zaak op het
risicoadres, zijn verzekerd tegen schade veroorzaakt door of
voortvloeiende uit de volgende gebeurtenissen:
4.2. Diefstal, mits voorafgegaan door braak aan de onroerende
zaak waarin de roerende zaken zich bevinden.
4.3. Diefstal van sleutels.
Het vervangen van sloten en sleutels behorende tot de onroerende
zaak op het risicoadres zoals vermeld op het polisblad.
De maximale vergoeding bedraagt € 2.500.
4.4. Diefstal uit afgesloten auto’s, caravans of campers.
De maximale vergoeding bedraagt € 300 per gebeurtenis.
Deze dekking geldt alleen indien aan alle hierna omschreven
voorwaarden is voldaan:
• Er is sprake van braakschade aan het voertuig.
• Verzekerde dient het vervoermiddel bij afwezigheid goed af te
sluiten waarbij de vervoerde zaken van buitenaf niet zichtbaar zijn.

5. VERGOEDING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG
In geval van schade aan verzekerde roerende zaken, veroorzaakt
door en/of voortvloeiende uit door een in het artikel 4 genoemde
gebeurtenis, wordt tevens en in aanvulling op het verzekerde
bedrag vergoed:
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Braak
Het verbreken van deuren, ramen, wanden of dak aan de
buitenzijde van de onroerende zaak, op onrechtmatige wijze. Met
braak wordt gelijkgesteld inklimmen, insluiten en het gebruik van
een valse sleutel of van een echte sleutel die op onrechtmatige
wijze is verkregen.
Diefstal
Het wegnemen van een zaak die geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, met het oogmerk de zaak wederrechtelijk toe te
eigenen.
Geld
Giraal en chartaal geld (gemunt en bankbiljetten), zowel in
Nederlandse als in buitenlandse valuta, dat dient tot wettig
betaalmiddel en dat eigendom is van verzekeringnemer. Niet
als geld wordt aangemerkt: vals geld, telefoonkaarten, effecten,
beleggingen, opties, aandelen.
Geldswaardig papier
Alle papier dat in het maatschappelijk verkeer dient als algemeen
aanvaard betaalmiddel, met inbegrip van (kas)cheques,
creditcards, betaalpassen en cadeaubonnen waarvan de
geldigheidsdatum nog niet is verstreken. Onder geldswaardig
papier wordt niet verstaan papier dat een recht doet ontstaan op
enige dienstverlening, zoals openbaar vervoerkaarten, postzegels,
abonnementen, toegangsbewijzen en kortingskaarten.
Onroerende zaak
De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat
daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan
deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen
verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die
naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse
te blijven. De funderingen zijn alleen meeverzekerd indien dit op
het polisblad is vermeld.
Roerende zaken
Goederen die zichzelf kunnen verplaatsen, dan wel verplaatst
kunnen worden.
Vandalisme
Onder vandalisme wordt verstaan het zonder financieel oogmerk
vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van een zaak die
eigendom is van een ander.
Verzekeringnemer
De op het polisblad vermelde natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die de verzekering met verzekeraar heeft afgesloten.
Verzekerde
Degene die in geval van een door hem geleden schade krachtens de
verzekering recht heeft op een vergoeding of door aanvaarding van
de aanwijzing recht op vergoeding kan krijgen.
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