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Clausules per land
België
Clausule Wet Natuurrampen
In aanvulling op de in de polisvoorwaarden genoemde verzekerde gevaren, biedt deze polis (voor dit risicoadres)
eveneens dekking voor schade als gevolg van:
overstroming (de gevolgen van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen;
aardbeving;
overstroming of terugvloeien van water uit openbare afvoerleidingen;
aardverschuiving.

Frankrijk
Clausule

Natuurramp (catastrophe naturelle)

In aanvulling op de polisvoorwaarden, zijn de verzekerde zaken tevens verzekerd tegen schade direct veroorzaakt
door natuurgeweld, indien en voor zover:
het natuurgeweld door de Franse overheid is uitgeroepen tot een natuurramp (catastrophe naturelle) door
middel van een interministerieel decreet dat in de Franse Staatscourant (Journal officiel) is gepubliceerd; en
de schade veroorzaakt door deze natuurramp op grond van Frans recht ten tijde van de schade door
brandverzekeraars vergoed dient te worden.
Op deze uitbreiding van de dekking is een eigen risico van toepassing van € 250,- per gebeurtenis, tenzij op het
polisblad een hoger eigen risico is vermeld.
Natuurgeweld
Een enorme, niet in te tomen natuurkracht, zoals een aardbeving, aardverschuiving, overstroming of lawine.

Clausule

Verhaal van buren en derden (recours des tiers et des voisins)

Onder deze verzekering is tot maximaal € 5.000.000,- per gebeurtenis meeverzekerd uw aansprakelijkheid op
grond van de artikelen 1382 tot en met 1384 van het Frans Burgerlijk Wetboek (Code Civil) voor materiële
beschadiging van zaken van buren of van andere derden veroorzaakt door brand, ontploffing of water
voortgekomen uit het risicoadres binnen de verzekeringsperiode.

De clausule Bliksemafleiding/overspanningsbeveiliging is van toepassing op risicoadressen gelegen in het
postcodegebied beginnende met 06 - 13 - 30 - 34 - 83 - 84
Clausule

Bliksemafleiding/overspanningbeveiliging

Een bliksemafleider of een overspanningbeveiliging moet in een werkvaardige toestand aanwezig zijn op het Franse
risicoadres. Indien dit niet het geval is dient deze binnen 2 maanden na aanvang van deze polis geplaatst te zijn.
Indien er een aan bliksem gerelateerde schade plaats vindt na deze termijn en de plaatsing nog niet heeft plaats
gevonden, zal het eigen risico 20 % van de verzekerde som van het woonhuis bedragen, met een minimum van €
2.000,-.
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Italië
Clausule
Aardbeving
Schade als gevolg van een aardbeving is expliciet uitgesloten van de dekking.
Nederland
Clausule terrorismedekking (NHT)
Op deze verzekering is het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT) van toepassing.
Wij verstrekken u desgewenst, kosteloos, de volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting.
Ook kunt u het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT en het Protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting,
downloaden van de internetsite van de NHT: www.terrorismeverzekerd.nl.
Portugal
Clausule
Eigen risico aardbeving
In geval van schade als gevolg van een aardbeving geldt een eigen risico van 2,5% van het verzekerd bedrag met
een minimum van € 7.500,-.
Spanje
Clausule

Buitengewone gebeurtenissen Spanje

Deze clausule is een in het Nederlands vertaald uittreksel van de Spaanse regelgeving aangaande het fonds
Consorcio de Compensación de Seguros, in het vervolg Consorcio. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden
ontleend. De officiële wetstekst kan worden geraadpleegd op www.consorseguros.es.

Werkingssfeer
De volgende bepalingen zijn op alle door u bij ons verzekerde onroerende en roerende zaken in Spanje van
toepassing.
Schade aan uw onroerende en roerende zaken in Spanje ten gevolge van een buitengewone gebeurtenis wordt in
afwijking van de polisvoorwaarden niet gedekt door ons maar door Consorcio. Om voor vergoeding van schade door
Consorcio in aanmerking te komen, dient u aan de op u rustende verplichting tot betaling van premie jegens ons te
hebben voldaan.

Uitsluiting van schade door ons
Wij dekken geen schade die onder de dekking van Consorcio valt.

Buitengewone gebeurtenissen
De volgende buitengewone gebeurtenissen worden gedekt door Consorcio:
•
aardbevingen, vloedgolven, uitzonderlijke overstromingen (met inbegrip van stormvloed), vulkanische
uitbarstingen, buitengewone cyclonische activiteit (met inbegrip van storm met een windsnelheid vanaf 120
kilometer per uur en tornado's) en het vallen van hemellichamen of meteoren;
•
gewelddaden als gevolg van terrorisme, rebellie, opruiing, staking die krachtens de wet wordt aangeduid als
een buitengewoon risico, opstand, onlusten van algemene aard of gebeurtenissen of daden van strijdkrachten
of staatsveiligheidsdiensten in vredestijd.
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Omvang van de dekking
De zaken die u bij ons heeft verzekerd zijn onder de dekking van Consorcio verzekerd tegen dezelfde verzekerde
bedragen als bij ons.
Eigen risico
Consorcio hanteert bij schade aan uw gebouw, inboedel, kunstvoorwerpen en kostbaarheden geen eigen
risico.
Uitkering door ons
Indien de vergoeding die u ontvangt op grond van de door Consorcio voor een buitengewone gebeurtenis geboden
dekking lager is dan de vergoeding die wij zouden voldoen indien de buitengewone gebeurtenis niet onder de
dekking van Consorcio zou vallen, vergoeden wij het verschil conform onze polisvoorwaarden tot maximaal het
verzekerd bedrag.
Uitsluiting schade door Consorcio
De volgende schade zal niet vergoed worden door Consorcio:
•
Schade die niet in aanmerking komt voor vergoeding krachtens de wet;
•
Schade aan zaken die elders verzekerd zijn middels een verzekering waarvoor geen verplichte heffing ten
gunste van Consorcio geldt;
•
Schade veroorzaakt door een fout of gebrek van de verzekerde zaak;
•
Schade veroorzaakt door een gewapend conflict ongeacht of dit voorafgegaan is door een oorlogsverklaring;
•
Schade veroorzaakt door, optredend of voortvloeiend uit kernenergie;
•
Schade veroorzaakt door uitsluitend tijdsverloop;
•
Schade veroorzaakt door uitsluitend de werking van golven of gewone onderstromingen;
•
Schade veroorzaakt door een ander natuurlijk verschijnsel dan genoemd in artikel 3, in het bijzonder een
stijging van het niveau van de ondergrond, het verschuiven van hellingen, aardverschuivingen of verzakkingen,
rotsverschuivingen en vergelijkbare verschijnselen, tenzij de schade klaarblijkelijk is veroorzaakt door
regenwater dat tegelijkertijd ook uitzonderlijke overstromingen in het gebied veroorzaakt;
•
Schade ten gevolge van staking, al dan niet legaal, oproer of algemene onlusten tijdens openbare
bijeenkomsten en demonstraties, die niet krachtens de wet wordt aangeduid als buitengewone
gebeurtenissen;
•
Schade die verband houdt met polissen waarvan de datum van aanvang van dekking of ingang van de polis, in
ieder geval de meest recente van beide, minder dan 30 dagen ligt voor de schadedatum, behalve in het geval
van vervanging of substitutie van de polis, of automatische herwaardering van het verzekerd bedrag;
•
Schade ontstaan voordat de eerste premie is betaald, tijdens opschorting van de dekking of na beëindiging van
de verzekering vanwege het niet conform de polisvoorwaarden nakomen van de verplichting tot premiebetaling;
•
Schade veroorzaakt door handelingen van de verzekerde verricht te kwader trouw;
•
Schade veroorzaakt door stroomonderbrekingen of wijzigingen in externe stroomvoorziening;
•
Schade veroorzaakt door gebeurtenissen die vanwege de ernst of omvang door de regering worden
uitgeroepen tot nationale calamiteit of ramp.
Procedure bij schade
In afwijking van en ter aanvulling op onze polisvoorwaarden, dient u binnen zeven dagen na kennisname van de
schade, de schade te melden bij een regionaal Consorciokantoor of bij ons. Kennisgeving wordt gedaan aan de
hand van het door Consorcio voorgeschreven formulier dat beschikbaar is op www.consorseguros.es dan wel in een
regionaal Consorciokantoor of bij ons.
Het schadebedrag zal vanuit Consorcio worden vastgesteld zonder dat Consorcio hierbij gebonden is aan onze
bevindingen.
Indien u vragen heeft over de te volgen procedure of een schade wenst te melden die het gevolg is van een
buitengewone gebeurtenis, dan kunt u contact opnemen met het Consorcio de compensación de seguros op het
nummer +34 902 222 665.
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Alle landen binnen de EU
Clausule

Dwingende wetgeving buitenlands risicoadres

Deze verzekering wordt geacht te voldoen aan dwingende wetgeving van algemeen belang die door ons in acht
genomen dient te worden in het land waar het risicoadres is gevestigd.
Onder wetgeving van algemeen belang wordt verstaan bepaalde essentiële wetgeving in een EU lidstaat die voldoet
aan de algemeen belang criteria van het Europese Hof en derhalve ondanks het vrije verkeer van
verzekeringsproducten toch opgelegd kan worden aan verzekeraars uit andere lidstaten van de EU.
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