Voorwaarden Rubriek Helm, Kleding en Schoenen Motor
(2500/2070-C)
Indien deze rubriek is verzekerd zijn naast de algemene rubrieksvoorwaarden motorverzekering tevens de algemene voorwaarden
van het verzekeringspakket van toepassing.
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het polisblad is
vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
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Artikel 4
Waardepaling bij schade

Basis voor de berekening van een uitkering is de dagwaarde
onmiddellijk voor de schade.

Artikel 5
Regeling van de schade

De maximale uitkering is:
1. bij totaal verlies de volgens artikel 4 vastgestelde waarde,
minus de waarde van de restanten.
2. bij beschadiging, de herstelkosten tot maximaal het volgens 1 uit te keren bedrag.

Artikel 1
Begripsomschrijvingen

In deze rubriek wordt verstaan onder:
A Verzekerde
1. De verzekeringsnemer;
2. De eigenaar, bezitter, houder van het motorrijwiel;
3. De bestuurder;
4. Zij die door het motorrijwiel worden vervoerd.

Artikel 2
Omvang van de verzekering

Tot maximaal het verzekerde bedrag als vermeld op de polis wordt
uitkering verleend voor schade aan en verlies, diefstal of vermissing van helm, kleding en schoenen door onverschillig welke
plotselinge onzekere van buiten komende oorzaak. In geval van
diefstal uit een gebouw wordt hiervoor uitkering verleend indien
sporen van braak aanwezig zijn.

Artikel 3
Bijzondere uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene rubrieksvoorwaarden motorverzekering en art. 3 van de Algemene
voorwaarden van het verzekeringspakket is voorts van de verzekering uitgesloten:
1. schade (in)direct verband houdende met inbeslagname,
verbeurdverklaren en het willens en wetens bijwonen van
kaping, staking of terreurdaad;
2. schade ontstaan door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg;
3. schade ontstaan door bewerking, reiniging of reparatie;
4. schade ontstaan door normale slijtage of enige geleidelijk
inwerkende invloed, alsmede door mot of ander ongedierte;
5. schade ontstaan door eigen gebrek, materiaal- of constructiefout;
6. schade ontstaan door beschadigingen zoals krassen,
vlekken en andere ontsieringen, tenzij het beschadigde
daardoor ongeschikt is geworden voor het daartoe bestemde gebruik;
7. indien verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of
beschadiging niet de normale voorzichtigheid in acht heeft
genomen en bovendien onder de gegeven omstandigheden
in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen.
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