Glasverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

HK Assuradeuren BV, schadeverzekeraar, vergunning: 12003296 (NLD)

Product:

Glas

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade welke plotseling en onvoorzien is veroorzaakt aan de ruiten geplaats in ramen, dakramen, deuren en koepels,
die deel uitmaken van het op het polisblad genoemde gebouw en de daarbij behorende bijgebouwen.
Extra informatie
Schade aan toonbanken, vitrines, windschermen, balkonafscheiding, gebrandschilderd, geetst, versierd en gebogen glas kan meeverzekerd
worden, maar is niet standaard verzekerd.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De materiele schade aan het glas dat in het gebouw
aanwezig is, wanneer de schade plotseling en
onvoorzien is veroorzaakt of ontstaan door breuk van
het glas.

Wij keren niet uit bij schade aan kunstobjecten aan
de gevel, schade tijdens plaatsing, schade door
normaal gebruik, schade door onjuiste plaatsing,
schade door achterstallig onderhoud, schade door
eigen gebrek, schade tijdens leegstand of
onbewoond zijn van het gebouw langer dan 3
maanden, schade tijdens verbouw- of
aanbouwwerkzaamheden.

Verzekerd bedrag
De polis kent geen verzekerd bedrag, maar vergoed
de kostprijs van glas en het doen plaatsen van glas
qua grootte, soort en kwaliteit gelijk aan de toestand
zoals die was voor de breuk met eventuele
bijkomende kosten.
Extra informatie
Vergoeding aan versieringen, beschilderingen,
opschriften en folie die op het glas zijn aangebracht
worden alleen vergoed wanneer deze van te voren
aan ons zijn doorgegeven.

Krakers
Schade door ingebruikname door onbevoegden
(krakers) van het gebouw is niet verzekerd.
Fraude, opzet, strafbare activiteiten
Er is geen dekking wanneer bij het afsluiten van de
verzekering of bij schade fraude is gepleegd. Of als
er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid.
Of wanneer er criminele of strafbare activiteiten
plaatsvinden in uw woonhuis. Het maakt daarbij niet
uit of u of andere bewoners wel op niet op de hoogte
waren.
Molest en atoomkernreacties
Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/of
verergerd is door en gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij van enige gewapende macht is
niet verzekerd. Dit geldt ook voor schade die is
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreactie, onverschillig hoe ontstaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Speciaal glas, (hobby)kassen en broeibakken en
glas in windschermen, balkon-, terras en/of
terreinafscheidingen, portieken en trappenhuizen zijn
alleen meeverzekerd indien u dit aan ons heeft
doorgegeven en wij ze aangetekend hebben op het
polisblad.

Eigen risico
Eventuele eigen risico's worden in mindering
gebracht op de schadevergoeding. Deze zijn, indien
van toepassing, vermeld op uw polis.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt schade aan ruiten aanwezig in uw eigen woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te
voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso en voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt in de volgende gevallen: totaal verlies van de
woning, eigendomsoverdracht van de woning, opzegging door u of opzegging door ons. Ook wanneer de premie niet op tijd betaald
wordt, bestaat de mogelijkheid dat de dekking door ons wordt beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kunt u schriftelijk doen,
via de mail of via de 24/7 berichtenservice op onze website.
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