Dekkingsvoorwaarden - DV9-GM2022

Rubriek 9: Grafmonumenten
1. ALGEMEEN
1.1. Deze Dekkingsvoorwaarden, alsmede de Algemene
Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het polisblad
vormen samen de verzekeringsovereenkomst.

7.5. Schade als gevolg van een ondeugdelijke constructie.
7.6. Schade als gevolg van slecht of achterstallig onderhoud van de
verzekerde zaak.

1.2. Van de woorden die zijn onderstreept is een uitleg of nadere
toelichting te vinden in de Begripsomschrijvingen.

7.7. Schade als gevolg van slijtage, weersinvloeden, verzakking,
grondverschuiving, luchtvervuiling, oxidatie, corrosie of enig ander
langdurig inwerkend proces.

2. RISICOADRES EN VERZEKERDE ZAKEN

7.8. Schade door vorst.

De verzekerde zaken bestaan uit grafmonumenten, urnenmuren en
galerijgraven geplaatst op de op het polisblad genoemde begraafplaats.

7.9. Schade als gevolg van een eigen gebrek van de verzekerde zaak.

3. VERZEKERD BELANG EN AARD VAN DE VERZEKERING
Verzekerd is het belang van verzekeringnemer bij het behoud of het
ruimen van de verzekerde zaak. De verzekering geschiedt op basis
van premier-risque.

7.10. Schade ontstaan tijdens bewerking en/of als gevolg van
bewerking van de verzekerde zaak.
7.11. Schade ontstaan tijdens vervoer van de verzekerde zaak.

4. VERZEKERDE GEBEURTENISSEN

7.12. Schade aan grafbeplanting, urnen en losse voorwerpen.

De op het polisblad omschreven verzekerde zaken zijn verzekerd
tegen schade, veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit een
plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil.

7.13. Schade veroorzaakt door uitwerpselen (fecaliën).

5. EIGEN RISICO

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor stormschade geldt een eigen risico van € 200 per grafmonument,
per urnenmuur en per galerijgraf per gebeurtenis. Per begraafplaats
geldt een maximaal eigen risico van € 4.000 per gebeurtenis.

Eigen gebrek
Schade veroorzaakt door een natuurlijke eigenschap, slijtage en/of
een slechte kwaliteit van de verzekerde zaak zelf.

6. VERGOEDING

Galerijgraf / galerijgraven
Een bovengronds wand- of muurgraf, waarvan er meerdere in galerijen
boven of naast elkaar in een muur of heuvel worden geplaatst.

In geval van schade aan de verzekerde zaken, veroorzaakt door
en/of voortgevloeid uit een in artikel 4 genoemde gebeurtenis
wordt maximaal vergoed:
6.1. € 2.300 per gebeurtenis, per grafmonument voor herstel- of
vervangingskosten indien het grafmonument wordt geruimd,
vergoedt de verzekeraar de ruimingskosten van het grafmonument.
6.2. € 700 per gebeurtenis, per vierkante meter voor herstel- of vervangingskosten in geval van schade aan een galerijgraf of urnenmuur.
6.3. € 120.000 per gebeurtenis, per begraafplaats voor alle
grafmonumenten, galerijgraven en/of urnenmuren tezamen.

7. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden biedt deze
verzekering geen dekking voor:
7.1. Schade aan tijdelijke grafmonumenten.
7.2. Schade die is ontstaan binnen de eerste 48 uur nadat het
grafmonument is geplaatst.
7.3. Schade ontstaan door ruimen van een graf en/of door ruimen
van een verkeerd graf.
7.4. Herplaatsing van een grafmonument op een geruimd graf.
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Grafmonument / grafmonumenten
Type monument dat wordt opgericht ter herinnering aan of ter ere
van een overledene of overledenen en wordt geplaatst op een graf.
Onvoorzien
Onverwacht. Het gaat om een schadeveroorzakende gebeurtenis
waarmee geen rekening behoefte te worden gehouden. Niet als
onvoorzien wordt beschouwd (de gevolgen van) menselijk falen.
Premier-risque
Op basis van deze verzekering wordt er niet gekeken naar de
waarde van de verzekerde zaken. Bij schade is de verzekerde
waarde de maximale verplichting van de verzekeraar.
Urnenmuur (columbarium)
Een wand of grote zuil, waarin nissen zijn uitgespaard ten behoeve
van het plaatsen van urnen.
Van buiten komend onheil
Een tot schade leidende gebeurtenis, dat een oorsprong heeft, die
ligt buiten de beschadigde verzekerde zaak zelf.
Verzekeraar
Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a.
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