Algemene Rubrieksvoorwaarden Glasverzekering
(5610-B)
Indien deze rubriek is verzekerd zijn naast deze algemene rubrieksvoorwaarden glasverzekering tevens de algemene voorwaarden van het verzekeringspakket van toepassing.
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Artikel 1
Begripsomschrijving

Glas
Het op het polisblad omschreven glas.
Bij verzekering van glas in woonhuizen wordt hieronder verstaan
het tot het op het polisblad genoemde woonhuis behorende glas,
dienende tot lichtdoorlating of afsluiting alsmede kunststof lichtkoepels en dakramen. Tot het woonhuis worden ook gerekend
de daarbij behorende praktijkruimten, kantoorruimten, schuurtjes
en garages.

Artikel 4
Risicowijziging

Wijziging(en) in gebruik of bestemming van het (de) vermelde
gebouw(en) dienen terstond ter kennis gebracht te worden van
de Maatschappij, welke alsdan de voorwaarden kan herzien. Niet
vergoed worden schaden veroorzaakt door een vorenbedoelde
wijziging, waardoor het risico voor de Maatschappij belangrijk
wordt verzwaard, tenzij vooraf overeenstemming over het gewij
zigde is bereikt.

Artikel 5
Indexclausule

De premie wordt jaarlijks op de premievervaldag aangepast overeenkomstig een percentage, dat wordt vastgesteld aan de hand
van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek, over een 12
maandelijkse periode van april tot mei, direkt aan de premievervaldag voorafgaand, berekende bouwkostenindex-cijfers.

Artikel 2
Omvang van de dekking

De verzekering dekt de materiële schade aan de verzekerde
zaken door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval. Als
schade gelden tevens de kosten van noodvoorzieningen. Deze
verzekering heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, geen
betrekking op:
A De op de ruiten aangebrachte beschilderingen, opschriften
en/of versieringen, w.o. begrepen etswerk;
B Meerwandig isolerend glas, (zoals thermopane, polyglas e.a.),
glas in voorzetramen, gebogen glas, gebrandschilderd glas,
gehard of gelaagd glas, spiegeldraadglas en overige luxe glassoorten;
C Liggend glas, dienende tot afdekking met een oppervlakte van
meer dan 1 m2, alsmede glas in windschermen en balkon- en
terreinafscheidingen.

Artikel 3
Uitsluitingen

De Maatschappij is niet tot het vergoeden van de schade ver
plicht, wanneer:
A Deze is te wijten aan verplaatsing of bewerking van het verzekerde glas, of is ontstaan ten gevolge van aanbouw, bijbouw,
verbouwing of reparatie van het in de polis vermelde gebouw
waarin het glas zich bevindt, voordat deze werkzaamheden
geheel zijn beëindigd;
B De bestemming van het in de polis vermelde gebouw is gewijzigd;
C Het in de polis vermelde gebouw leeg staat;
D Deze het gevolg is van brand, brandblussing, blikseminslag
en ontploffing;
E Deze het gevolg is van aardbeving, vulkanische uitbarsting
of overstroming;
F Schade ontstaan door eigen gebrek komt niet ten laste van
de verzekering. Ten aanzien van glas in lood betekent dit,
dat schade, hetzij aan het glas dan wel aan het lood of aan
beide, hetwelk het gevolg is van of verergerd is door slijtage
of ander gebrek van het lood, niet wordt vergoed.
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