INLEGBLAD BRILJANT-STER GEBOUWEN
Model BSG 02-1
1.

Verruimde dekking waterschade

a. Neerslag (regen, sneeuw, hagel, smeltwater), onvoorzien
binnengedrongen;
b. water en stoom , als gevolg van onvoorziene breuk,
springen door vorst, verstopping of defect gestroomd of
overgelopen uit (binnen en buiten het gebouw gelegen)
aan- en afvoerbuizen en -leidingen van de waterleiding en
centrale verwarming en daarop aangesloten installaties,
toestellen en sanitair, alsmede uit putten en riolen.
Niet gedekt zijn :
- reparatiekosten van daken, dakgoten en afvoerpijpen, en
schaden door;
- overstroming, zoals vermeld in de voorwaarden van
verzekering onder "Nadere omschrijving";
- neerslag, door openstaande ramen, deuren en luiken het
gebouw binnengekomen;
- vochtdoorlating ("doorslaan") van muren en slecht
onderhoud van het gebouw;
- grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerbuizen of
daarop aangesloten sanitair.
2.

Verruimde dekking kosten opsporing, breek- en
herstelwerk

a. de kosten , bij waterschade door breuk, springen door
vorst of defect aan een leiding, van opsporing breuk of
defecten van daarmee verbandhoudend breek- en
herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen
van het gebouw;
b. de kosten , bij springen door vorst, van herstel van
leidingen, toestellen en sanitair van waterleiding- en
centrale verwarmingsinstallaties.
3.

Uitbreiding gedekte gebeurtenissen

Het op het polisblad omschreven gebouw is bovendien
verzekerd tegen schade veroorzaakt door :
ongeregeldheden bij werkstaking.
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4.

Glasbreuk

De verzekering dekt mede alle ruiten dienende tot lichtdoorlating aanwezig in ramen en deuren van het omschreven
gebouw (met inbegrip van aan- en bijgebouwen) tegen breuk
veroorzaakt door alle gebeurtenissen.
In afwijking hiervan is tot een maximum van € 500,--per
gebeurtenis verzekerd:
- breuk van gebrandschilderd, geëtst en versierd glas;
- breuk van gebogen glas;
- het - na breuk - opnieuw aanbrengen van
beschilderingen en beletteringen.
De verzekering dekt tevens:
- de kosten van noodvoorzieningen na breuk;
- breuk van ruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen;
- breuk van kunststof ruiten, waaronder kunststof dakramen en lichtkoepels;
- vervanging van het zonwerend materiaal tussen dubbelwandige ruiten, na breuk.
Niet gedekt is breuk:
- ten gevolge van eigen gebrek bij glas in lood, draadglas
en kunststof;
- tijdens aanbouw of verbouw;
- tijdens langer dan 2 maanden durende leegstand.
Op een te verlenen schadevergoeding zal, indien van
toepassing op deze polis:
- geen eigen risico in mindering worden gebracht;
- geen aanvullende dekking worden verleend.
AMEV zal het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas
van dezelfde soort en hoedanigheid doen vervangen dan wel zulks ter keuze van AMEV - de prijs van het glas vermeerderd met
de inzetkosten in geld vergoeden.

