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Omvang van de verzekering
De in de polis omschreven roerende zaken, aanwezig in het
gebouw op het risico-adres, zijn verzekerd tegen de
materiële schade, veroorzaakt door:
inbraak, alsmede door daarna gevolgde diefstal of
vandalisme.
Onder inbraak wordt verstaan: buitenbraak (dat is forcering
van deuren en ramen) van het gebouw op het risico-adres of
van een daarmee binnenshuis gemeenschap hebbend
gebouw.
Uitbreiding van het begrip inbraak
Met inbraak wordt gelijk gesteld: inklimming, ondergraving,
het zich laten insluiten en het gebruik van valse sleutels en
andere voor opening van het slot niet bestemde voorwerpen.
Voorts wordt met inbraak gelijk gesteld: het gebruik van de
echte sleutels, mits deze zijn verkregen als gevolg van
diefstal, afdreiging, afpersing, overrompeling, bedwelming of
op andere onrechtmatige wijze.
Bewoond
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geldt de verzekering
alleen, indien het gebouw bewoond is.
Hieronder wordt verstaan, dat in de regel iemand bij dag en
bij nacht op geoorloofde wijze in het gebouw aanwezig is en
binnenshuis vrij toegang heeft tot het gedeelte, waarin de
verzekerde zaken zich bevinden.
Indien het gebouw tijdelijk onbewoond is, blijft de verzekering nog gedurende ten hoogste 180 dagen van kracht;
daarna wordt de dekking automatisch opgeschort.
Gedurende deze 180 dagen zijn geld en geldswaardig papier
en lijfsieraden alleen verzekerd, indien deze opgeborgen zijn
in een brandkast of kluis.

Art. 4

Lijfsieraden
Bij diefstal van lijfsieraden wordt ten hoogste f 5.000,(€ 2.268,90`) per schadegeval uitgekeerd. Bij samenloop van
meer verzekeringen wordt dit bedrag naar verhouding
verminderd.

Art. 5
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Verzekering buiten het gebouw of elders
De verzekering geldt tegen de gedekte evenementen
eveneens in bijgebouwen, trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimten, mits sporen van buitenbraak aan de
buitenkant van het gebouw aanwezig zijn.
Inboedelzaken (exclusief geld en geldswaardig papier), die
zich tijdelijk elders binnen Nederland bevinden, zijn tegen de
gedekte evenementen tot ten hoogste 10% van het
verzekerd bedrag, alleen verzekerd in een bewoond gebouw.
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Uitbreiding van de verzekering
Boven het verzekerd bedrag is/zijn gedekt:
Opruimingskosten, als uiteengezet in de Algemene voorwaarden onder “Nadere omschrijvingen”, tot ten hoogste
10% van het verzekerd bedrag;
Braakschade aan het gebouw, voorzover voor rekening van
de verzekeringsnemer komend en mits niet elders verzekerd,
tot ten hoogste f 1.000,- (€ 453,78) per schadegeval.

J-3116-01-01

Voorwaarden modelnummer BR948E

AGV

AGRARISCHE GOEDEREN VERZEKERING
CONDITIE E
INBRAAKVERZEKERING

