Bijzondere voorwaarden
Endema PCPv1.1
Addendum verbeteringen en uitbreidingen van de voorwaarden Woonpakket en voorwaarden
Vakantieverzekering t.b.v. Endema Privé Compleet Plan

Woonpakket
Voorwaarden
Polismantel WP 1601/januari 2016

Opstaldekking
Bijzondere voorwaarden
Verbeteringen / uitbreiding
1.2 Het begrip gebouw wordt uitgebreid met: De bij het woonhuis behorende gebouw(en) en bouwsels die naar
hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven
 Ook als dit/deze gebouw(en) door de verzekeringnemer in gebruik is/zijn als “kantoor aan huis”.*
Met kantoor aan huis bedoelen wij het deel van het eigen woonhuis waarin verzekeringnemer de
kantoorwerkzaamheden van zijn eigen bedrijf voert
 De bij het woonhuis behorende tennisba(a)n(en)*
 Het bij het woonhuis behorende open of overkapte zwembad waarvan het bassin/zwembak zich in de
grond bevindt.*
 De bij het woonhuis behorende jacuzzi die in de grond is gemonteerd*
 De fundamenten van het gebouw*
* Voorwaarde voor dekking is dat de herbouwwaarde van het/de gebouw(en)/bouwsels en de
fundamenten zijn meegenomen in de verzekerde som.
OPS 2 Omvang van de dekking
Dekking tot het verzekerd bedrag
De dekking wordt uitgebreid met:
 De verzekering geeft recht op vergoeding van materiële schade door brand en storm aan de bij het
woonhuis behorende losstaande jacuzzi en/of het open zwembad op de grond geplaatst. Het zwembad
moet van dusdanig materiaal zijn dat het bestemd is voor permanent/seizoensgebruik.* Opblaasbaden
worden hier niet mee bedoeld.
* Voorwaarde voor dekking is dat de herbouwwaarde van de bouwsels zijn meegenomen in de verzekerde
som.
2.1.17 wordt vervangen door
Gedekt is schade door rook en roet als gevolg van
 Brand
 Het droogkoken van pannen
 Het plotseling uitstoten van rook en roet door een open haard of kachel die op de schoorste(e)n(en) is
aangesloten
Dekking Van buiten komende onheilen:
De dekking wordt uitgebreid met:
2.1.23.8Garantiedekking
Indien de oorzaak van de schade niet onder de dekking van deze verzekering valt maar aantoonbaar wel
op een andere soortgelijke opstalverzekering met een van buitenkomende onheilen dekking wordt
vergoed, dan zal onder deze verzekering alsnog tot vergoeding van de schade worden overgegaan.

Glasdekking
De glasdekking wordt vervangen door:
Indien uit het polisblad blijkt dat de glasdekking is meeverzekerd, is tevens gedekt:
 schade door breuk van glas, dienende tot lichtdoorlating. Als schade wordt in dit verband tevens verstaan
de kosten van noodvoorziening.
Niet gedekt is:
 eigen gebrek bij glas in lood, draadglas, isolerend glas;
 schade aan glas tijdens aan/verbouw van het gebouw en/of zolang het gebouw geheel of gedeeltelijk is
gekraakt of het gebouw geheel of grotendeels leeg staat, dan wel voor een aaneengesloten periode die
(naar verwachting) langer dan twee maanden zal duren, niet meer in gebruik is;
 schade aan glas tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, bewerking, versiering of kunstmatige
verhitting.
 breuk van glas in hobbykassen en kweekbakken
2.2.2.2 wordt vervangen door
 de kosten van tuinaanleg als gevolg van schade door brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen,
aanrijding, aanvaring, diefstal en vandalisme
2.2.3.6 wordt vervangen door
 de kosten voor noodzakelijke vervanging van gelijkwaardige sloten na diefstal of beroving van
huissleutels vergoeden wij tot maximaal € 600

Inboedeldekking
Bijzondere voorwaarden
Verbeteringen / uitbreiding
1.2 Het begrip Inboedel wordt uitgebreid met:
1.2.6 Medische apparatuur (in bruikleen), die niet ergens anders is verzekerd*
* Voorwaarde voor dekking is dat de aanwezigheid van de medische apparatuur is gemeld aan de
verzekeraar en de waarde van de medische apparatuur is meegenomen in de verzekerde som.
1.2.7 Kantoorinventaris, die niet ergens anders is verzekerd, tot een bedrag van € 2.500,INB 2 Omvang van de dekking: “Dekking Van buiten komende onheilen”:
De dekking Van buiten komende onheilen wordt uitgebreid met:
2.1.27.9Garantiedekking
Indien de oorzaak van de schade niet onder de dekking van deze verzekering valt maar aantoonbaar wel
op een andere inboedelverzekering met een van buiten komende onheilen dekking wordt vergoed, dan
zal onder deze verzekering alsnog tot vergoeding van de schade worden overgegaan.
2.2
Omvang van de dekking: “Dekking boven het verzekerd bedrag”:
2.2.3.6 wordt vervangen door
 de kosten van noodzakelijke vervanging van gelijkwaardige sloten na diefstal of beroving van huissleutels
vergoeden wij tot maximaal € 600, echter alleen indien verzekerde huurder is van het gebouw;
Glasdekking
De glasdekking wordt vervangen door:
Indien uit het polisblad blijkt dat de glasdekking is meeverzekerd, is tevens gedekt:
 schade door breuk van het tot de woning behorende glas dat dient tot lichtdoorlating. Als schade wordt in
dit verband tevens verstaan de kosten van noodvoorziening.
Niet gedekt is:
 Breuk van glas in windschermen, hobbykassen, kweekbakken, tuinhuisjes/prieeltjes en
terreinafscheidingen
 eigen gebrek bij glas in lood, draadglas, isolerend glas en kunststof;




schade aan glas tijdens aan/verbouw van het gebouw en/of zolang het gebouw geheel of gedeeltelijk is
gekraakt of het gebouw geheel of grotendeels leeg staat, dan wel voor een aaneengesloten periode die
(naar verwachting) langer dan twee maanden zal duren, niet meer in gebruik is;
schade aan glas tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, bewerking, versiering of kunstmatige
verhitting.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Bijzondere voorwaarden
Verbeteringen / uitbreiding
AVP 4 Aansprakelijkheid/schade wordt uitgebreid met
4.10
Garantiedekking
Indien de oorzaak van de schade niet onder de dekking van deze verzekering valt maar aantoonbaar wel
op een andere soortgelijke aansprakelijkheidsverzekering met soortgelijke dekking wordt vergoed, dan
zal onder deze verzekering alsnog tot vergoeding van de schade worden overgegaan.

Buitenshuisdekking BUI 0807:
Verbeteringen / uitbreiding
BUI 3
3.1 noot 1 : tekst wordt vervangen door:
Laptop met de daarbij horende randapparatuur en accessoires, waaronder CD’s, DVD’s, CD Roms en
Computergames, inclusief door de fabrikant of leverancier geïntegreerde programma’s die van fundamenteel
belang zijn voor de werking en het onderhoud van het systeem en die niet gevoelig zijn voor stroomstoring of
stroomuitval.
Toepassingsprogrammatuur, zoals bijvoorbeeld berekeningsprogramma’s en administratieprogramma’s vallen
niet onder de dekking.
3.1 2e bullet: foto-/film-/dvd-/videoapparatuur inclusief accessoires en geheugenkaarten wordt aangevuld met:
Onder accessoires zijn onder andere CD’s en DVD’s meeverzekerd.
3.1 Wordt aangevuld met een noot 3 bij “audioapparatuur”:
3 inclusief cd’s
BUI 3 Wordt uitgebreid met artikel 3.6:
3.6: Wanneer een voorwerp uit de caravan is gestolen, bestaat geen recht op schadevergoeding tenzij de caravan
waarin het voorwerp zich bevond daadwerkelijk is opengebroken en zichtbare sporen van braak aan de
buitenkant van de caravan aanwezig zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,BUI 8 Samenloop
8.1 wordt vervangen door:
Als u de schade vergoed kan krijgen op een speciale verzekering, die u voor een/de object(en) heeft gesloten
gaat die verzekering voor. Wij betalen dan alleen het verschil als uw aanspraak op vergoeding bij ons hoger is.
Het is daarvoor niet van belang of onze polis van een oudere datum is.
Hetzelfde geldt ook als u de schade ergens anders vergoed kan krijgen als deze verzekering niet zou bestaan.
Wij betalen dan alleen het verschil als uw aanspraak op vergoeding bij ons hoger is.
Het is daarvoor niet van belang of onze polis van een oudere datum is.
Als u dekking heeft op een speciale verzekering die ook bij REAAL is afgesloten dan komt een eventueel eigen
risico op die speciale verzekering wel voor vergoeding in aanmerking.

Vakantieverzekering
Polismantel VV januari 2016
Verbeteringen / uitbreiding
Pagina 2 ”Overzicht van dekkingen en verzekerde bedragen”:
De kolom “Volledige dekking” wordt vervangen door onderstaande kolom “Volledige dekking”
Er wordt een kolom aan toegevoegd, te weten, “Top”
Overzicht van dekkingen en verzekerde bedragen
Verzekerde bedragen gelden als maximum per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

Hulpverlening
Telecommunicatiekosten
Buitengewone kosten

Volledige Dekking
kostprijs
€
150,00
kostprijs

Bagage, totaal
€ 3.000,00 1
Waarvan ten hoogste voor:
■ foto-, film-, video- en
€ 1.250,001
computer- apparatuur (inclusief software)
■ (auto)telecommunicatieapparatuur, incl. mobiele telefoons, €
300,001
incl. prepaid beltegoed met een maximum van € 30,00
■ sieraden
€
300,001
■ horloges
€
300,001
■ per (zonne)bril/ set contactlenzen
€
300,00
■ kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen
€
300,00
■ hoorapparaten en beugels
€
300,00
■ muziekinstrumenten
€
500,00
■ per opblaasbare boot, zeilplank, kano,
(inclusief aan- en toebehoren)
€
300,00
■ per fiets, (inclusief aan- en toebehoren)
€
300,00
■ auto(slede)radio/ frontje, per polis
€
300,00
■ op reis meegenomen geschenken, per polis
€
300,00
Reisdocumenten
kostprijs
Huur tent, per reis, per polis
€
300,00
Geld, per reis, per polis
€
500,00
Schade logiesverblijven
Logies incl. inventaris, met franchise van € 25

€

250,00

Rechtsbijstand
Binnen Europa (Europa zoals gedefinieerd in artikel ALG 11) € 5.000,00
op basis van behandeling door DAS
Buiten Europa, per gebeurtenis Na overleg met DAS
€ 5.000,00
en op basis van kostendeclaratie achteraf door verzekerde
Ongevallen
Bij overlijden
■ 16 jaar of jonger
■ 70 jaar en ouder
■ zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een
cilinderinhoud van 50cc of meer
Bij algehele blijvende invaliditeit
■ 16 jaar of jonger
■ 70 jaar en ouder
■ zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een
cilinderinhoud van 50cc of meer
Geneeskundige kosten
Gemaakt buiten Nederland
Gemaakt in Nederland
Tandheelkundige kosten
Eigen risico, per gebeurtenis

Top Dekking
kostprijs
€
250,00
kostprijs
€ 5.000,001
€ 2.000,001
€

500,001

€
€
€
€
€
€

500,001
500,001
500,00
500,00
500,00
850,00

€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
kostprijs
€
500,00
€
850,00
€

250,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00

€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00

€
€
€
€

€
€
€
€

2.500,00
70.000,00
80.000,00
2.500,00

2.500,00
70.000,00
80.000,00
2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

kostprijs
€ 1.000,00
€
250,00
€
50,00

kostprijs
€ 1.000,00
€
250,00
€
50,00

Autohulp, indien meeverzekerd
Waarvan huur vervoermiddel per object per reis

kostprijs
€ 2.500,00

Garantieannulering
Maximale uitkering per polis per reis
€ 4.000,00
Maximaal per polis per jaar
€ 8.000,00
Uitkering wordt voor onderstaande gebeurtenissen op de navolgende wijze berekend:
Annuleringskosten voor aanvang van de reis
kostprijs
Ongenoten reisdagen:
■ vertreksvertraging > 8 uur
dagvergoeding (max.3 dagen)
■ ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting):
■ tot en met 3 overnachtingen
dagvergoeding
■ 4 overnachtingen of meer
100% aandeel in reissom
■ voortijdige terugkeer
100% aandeel in reissom
1 Per reis , per polis, maximaal twee keer dit bedrag.

kostprijs
€ 2.500,00
€ 4.000,00
€ 8.000,00
kostprijs
dagvergoeding (max.3 dagen)
dagvergoeding
100% aandeel in reissom
100% aandeel in reissom

