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Artikel 5 Onderverzekering
Nadere omschrijvingen

Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt geen onderverzekering toegepast.

Nadere Omschrijvingen
I

Artikel 1 Begripsomschrijving
Verzekerd glas:
tot lichtdoorlating dienende ruiten deel uitmakend van het op het polisblad genoemde pand.

Artikel 2 Omvang van de dekking
De glasverzekering dekt:
a. schade aan het verzekerde glas door breuk als gevolg van enig van
buiten komend onheil;
b. de kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk door
een tijdelijke afdichting met glas, hout, houtboard of vergelijkbaar
materiaal tot een bedrag van maximaal € 300,‑ per gebeurtenis, mits
de schade aan het glas voor vergoeding in aanmerking komt.

Artikel 3 Uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is
eveneens van de verzekering uitgesloten:
a. schade door brand en ontploffing zoals vermeld in de Nadere
Omschrijvingen alsmede blikseminslag;
b. schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen;
c. schade welke op een andere verzekering, al dan niet van oudere
datum, verhaalbaar is;
d. schade ontstaan tijdens leegstand van het pand of schade ontstaan
terwijl het pand niet meer als woonhuis wordt gebruikt;
e. schade ontstaan door of tijdens verbouwing van het pand, dan wel
door verplaatsing, verandering of bewerking van het verzekerde glas;
f. schade aan de op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen
en opschriften, tenzij uitdrukkelijk medeverzekerd;
g. schade aan glas in lood door slijtage of een ander gebrek van het
lood.

-

Brand
Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en
met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is
zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen
brand:
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien,
doorbranden van elektrische apparaten en motoren,
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

II Ontploffing
Onder ontploffing wordt verstaan schade onmiddellijk veroorzaakt
door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, met inachtneming van het volgende:
Als de ontploffing ontstaan is:
- binnen een - al dan niet gesloten vat - dan moet:
- een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk
van de zich daarin bevindende gassen of dampen en
- door die opening moet de druk van binnen en buiten het vat
plotseling aan elkaar gelijk geworden zijn.
Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan
niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant;
- buiten een vat moet dan die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg
zijn van een scheikundige reactie.
Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie
III Overstroming
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door over
stroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekt
evenement.
IV Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan, hetzij gedurende
de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar
het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde
bewijst dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen
kan worden toegeschreven.
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Artikel 4 Vaststelling van de schade
1. Vergoed wordt de prijs van het vervangende glas inclusief de plaatsingskosten door de erkende glashandel, eventueel vermeerderd
met de kosten van een getroffen noodvoorziening als bedoeld in
artikel 2 van deze Bijzondere Voorwaarden. De eventuele opbrengst
van de restanten van het gebroken glas of de noodvoorziening komt
Generali ten goede.
2. Indien de schade, inclusief de plaatsingskosten, niet meer bedraagt
dan € 300,‑ kan de verzekeringnemer zonder voorafgaande machtiging van Generali het gebroken verzekerde glas laten vervangen
door glas van dezelfde soort en kwaliteit.
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