DEKKINGSOVERZICHT REISBAGAGEVERZEKERING VOOR VLIEGEND PERSONEEL
Behorende bij en één geheel uitmakend met de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en de polis van ELVIA Reisverzekering Maatschappij gevestigd te Amsterdam.

REISBAGAGE

Verzekerde bedragen
(p.p. per reis, tenzij anders wordt vermeld)

(Premier Risque)

Verzekerd bedrag (minimaal € 455,- ; maximaal € 2.725,-)

Volgens polis

Eigen risico per gebeurtenis

€

22,50

Waaronder:
•

Foto-, film-, video- en computerapparatuur

€

910,-

•

Kostbaarheden

€

230,-

•

Telecommunicatie-apparatuur

€

230,-

•

Contactlenzen en brillen

€

230,-

•

Muziekinstrumenten

€

340,-

•

Reisdocumenten

Kostende Prijs

•

(Tand)prothesen/gehoorapparatuur

€

•

Gereedschappen en overige artikelen genoemd in artikel 1.8

€

230,-

•

Fietsen en overige artikelen genoemd in artikel 1.9 (franchise € 34,- per gebeurtenis)

€

230,-

•

Geld en reischeques (uitsluitend indien de toeslagpremie is voldaan en dit blijkt uit de
invulling van de polis):

230,-

•

per reis per polis

€

230,-

•

per polis per jaar

€

455,-

Eigen risico voor Geld en reischeques

Geen

•

Medische apparatuur

€

230,-

•

Goederen die tijdens de reis zijn aangeschaft

€

340,-

•

Giften voor derden

€

230,-

•

Uitrusting die gebruikt wordt bij de beoefening van bijzondere (winter)sporten

€

230,-

€

230,-

Extra dekking:
•

Vergoeding vervangende kleding en/of toiletartikelen

P.RBVP-01/02

WAARSCHUWING: Neem altijd de normale voorzichtigheid in acht, laat nimmer bagage onbeheerd
achter, ook niet in auto´s. Raadpleeg te allen tijde de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, met name de
verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen en de rubrieksvoorwaarden Reisbagage.
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Internet: www.elvia.nl – E-mail info.nl@elviatravel.com – F. van Lanschot Bankiers 63.26.61.852 – Postbank 559917 – KvK Amsterdam nr 33094603

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN REISBAGAGEVERZEKERING VOOR VLIEGEND PERSONEEL

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijvingen.
In de voorwaarden van deze verzekering wordt verstaan onder:
“Maatschappij”
:
ELVIA Reisverzekering Maatschappij, gevestigd
aan de Poeldijkstraat 4, 1059 VM te Amsterdam.
“Verzekeringnemer” :
degene, die de verzekeringsovereenkomst met de
Maatschappij is aangegaan.
“Verzekerde”
:
de op de polis als zodanig vermelde persoon.
Artikel 2. Grondslag van de verzekering.
2.1. De Maatschappij verleent uitsluitend dekking voor de afgesloten
rubrieken indien dit blijkt uit het dekkingsoverzicht en/of de polis. Er
zijn evenveel verzekeringen afgesloten als er verzekerden op de polis
staan. Een verzekering geldt alleen voor degene op wiens naam ze
staat: verzekeringen zijn niet verbrugbaar en niet overdraagbaar. Wat
voor de ene verzekerde is bepaald, geldt niet voor de andere
verzekerde, tenzij dat uitdrukkelijk vermeld is.
2.2. Het aanvraagformulier met de daarin door de verzekeringnemer of
verzekerde gedane, al dan niet eigenhandig geschreven
mededelingen, alsmede eventuele schriftelijke gegevens, daarbij
afzonderlijk door de verzekeringnemer of verzekerde verstrekt, maken
onderdeel uit van deze verzekering en worden geacht met de polis
één geheel uit te maken. De Maatschappij is geen vergoeding van
kosten verschuldigd en is bevoegd de verzekering zonder
inachtneming van een opzegtermijn op een door haar te bepalen
tijdstip te beëindigen, indien het aanvraagformulier en de
mededelingen, dan wel de afzonderlijke gegevens in strijd met de
waarheid waren, of omstandigheden verzwegen werden, die van dien
aard zijn, dat de verzekering niet, of niet onder dezelfde voorwaarden
zou zijn gesloten, indien de Maatschappij daarvan kennis had
gedragen.
Artikel 3. Geldigheid van de verzekering.
3.1. De Maatschappij verzekert alleen personen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering ingeschreven staan in een
Nederlands bevolkingsregister als wonend of werkelijk verblijvend in
de woonplaats in Nederland, die ook op de polis staat.
3.2. De verzekering is niet geldig als de Maatschappij verzekerde al eens
heeft laten weten hem niet meer te willen verzekeren. In dat geval
betaalt de Maatschappij de eventueel al betaalde premie terug zodra
verzekerde hierom vraagt.
3.3. De verzekering is geldig tijdens privé-reizen en/of –verblijf, alsmede
tijdens reizen en/of verblijf als vliegend personeelslid van de
luchtvaartmaatschappij waarvoor verzekerde werkzaam is.
Artikel 4. Aanvang, geldigheidsduur en einde van de verzekering.
4.1. De geldigheidsduur van de verzekering vangt aan op de in de polis
genoemde ingangsdatum. De verzekering is aangegaan voor de in de
polis genoemde termijn.
4.2. Na verloop van de in de polis genoemde termijn wordt de verzekering
geacht stilzwijgend, telkens voor een periode van twaalf maanden, te
worden voortgezet, tenzij verzekeringnemer haar uiterlijk 30 dagen
voor de vervaldatum schriftelijk aan de Maatschappij heeft opgezegd.
4.3. De Maatschappij is gerechtigd de verzekering te allen tijde schriftelijk
op te zeggen. In dat geval zal de verzekering na 2 maanden,
gerekend
vanaf
de
datum
van
opzegging,
eindigen.
Verzekeringnemer heeft dan recht op terugbetaling van een
evenredig deel van de reeds betaalde premie.
4.4. Indien de Maatschappij schadevergoeding heeft geweigerd met een
beroep op artikel 11.3, dan is de Maatschappij gerechtigd de
verzekering met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. In dat
geval eindigt de verzekering 14 dagen na de datum van opzegging.
4.5. De verzekering eindigt automatisch zodra verzekerde zich buiten
Nederland vestigt.
4.6. De verzekering eindigt automatisch zodra verzekerde is overleden.
Artikel 5. Dekkingsperiode.
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering vangt de dekkingsperiode
telkens aan zodra verzekerde en/of bagage zijn woon- en/of verblijfplaats
verlaten en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage hierin weer
terugkeren. De dekkingsperiode eindigt bovendien direct na een
aanééngesloten periode van reizen en/of verblijf van 180 dagen. Van deze
termijn wordt uitsluitend afgeweken doordat het openbaar vervoer waarmee
verzekerde reist vertraging krijgt; in dat geval blijft de dekking automatisch
geldig tot de eerst mogelijke terugkeer van verzekerde.
Artikel 6. Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de GEHELE WERELD.
Binnen Nederland is de verzekering uitsluitend van kracht indien de reis
en/of het verblijf in Nederland een direct onderdeel vormen van en één
geheel uitmaken met een buitenlandse reis.

Artikel 7. Het betalen of terugkrijgen van premie.
De verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting
bij vooruitbetaling aan de Maatschappij of aan een door haar aangestelde
agent te voldoen zodra deze verschuldigd zijn. Indien deze niet worden
voldaan binnen 30 dagen na de datum waarop zij verschuldigd zijn wordt de
dekking van de verzekering vanaf die datum opgeschort; de plicht tot het
betalen van premie blijft bestaan. De dekking gaat weer in op de dag,
volgend op die waarop de premie, kosten, assurantiebelasting en eventuele
incassokosten door de Maatschappij of haar agent zijn ontvangen.
Gedurende de periode dat de dekking van de verzekering is opgeschort
kunnen aan de verzekering geen rechten ontleend worden. Behoudens het
bepaalde in artikel 2.2, 3.1, 3.2, 4.3, 4.5 en 4.6 zal de Maatschappij nimmer
restitutie van premie verlenen.
Artikel 8. Herziening van premie en voorwaarden.
Indien de Maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen
van dezelfde soort als deze verzekering herziet en in gewijzigde vorm
bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van deze
verzekering aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te verlangen en wel
met ingang van de eerste premievervaldatum na de invoering van de
wijziging. De Maatschappij zal van deze aanpassing melding maken aan
verzekeringnemer. Indien verzekeringnemer de aanpassing weigert, dient hij
dit schriftelijk binnen 30 dagen na de premievervaldatum aan de
Maatschappij bekend te maken. De verzekering eindigt dan op de op het
polisblad vermelde premievervaldatum om 00.00 uur.
Artikel 9. Algemene verplichtingen in geval van schade.
In geval van schade moet(en) verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) het
volgende doen:
9.1. het schadeformulier volledig en naar waarheid invullen, ondertekenen
en opsturen naar de Maatschappij. Het schadeformulier is
verkrijgbaar bij de Maatschappij of een agent daarvan.
9.2. Al het mogelijke om de schade te beperken, alle aanwijzingen van de
Maatschappij opvolgen, de Maatschappij alle medewerking verlenen,
en verder niets doen dat de belangen van de Maatschappij zou
kunnen schaden.
9.3. Alle aanspraken op vergoeding (tot ten hoogste het bedrag van de
vergoeding) overdragen aan de Maatschappij. Dit is alleen nodig als
de Maatschappij niet door betaling van de vergoeding in de rechten
van verzekerde is getreden. Verzekerde moet alle bewijsstukken van
bovengenoemde aanspraken aan de Maatschappij overleggen.
Als verzekerde bovengenoemde verplichtingen niet nakomt zal de Maatschappij
niet tot vergoeding overgaan.

Artikel 10. Termijn waarbinnen schade gemeld moet worden.
Wanneer er iets gebeurt waarvoor men verzekerd is, moet deze gebeurtenis
binnen 28 dagen na de eerste terugkeer in Nederland schriftelijk door
verzekerde of diens rechtverkrijgende(n) bij de Maatschappij gemeld
worden:
Als de schade niet op tijd bij de Maatschappij is aangemeld, keert de
Maatschappij niet uit, tenzij verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) kunnen
aantonen dat zij er in redelijkheid niets aan konden doen dat te laat werd
gemeld. In ieder geval vervalt het recht op vergoeding onherroepelijk, indien
de schademelding niet binnen uiterlijk 180 dagen na de gebeurtenis door de
Maatschappij is ontvangen.
Artikel 11. Algemene uitsluitingen – Verval van recht op vergoeding.
11.1. De dekking van de verzekering strekt zich niet uit tot:
a. schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder
wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen
van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel
van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd. Wanneer verzekerde tijdens bovengenoemde
gebeurtenissen schade lijdt, die hiermee geen enkel verband houdt,
keert de Maatschappij slechts uit wanneer verzekerde kan bewijzen
dat de schade daadwerkelijk niets met deze gebeurtenissen te maken
had.
b. schade die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door
het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen
van hi-jacking, kaping, staking of terreur.
c. schade die direct of indirect verband houdt met inbeslagnemen en/of
verbeurdverklaren.
d. schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan.
e. schade ten gevolge van het deelnemen aan of het begaan van
strafbare feiten of het doen van pogingen daartoe.
11.2. Het recht op vergoeding vervalt indien bij de aanvang van de reis
zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren dat het maken
van de kosten redelijkerwijs te verwachten viel.
11.3. Het recht op vergoeding vervalt ten aanzien van de gehele claim als
door verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) onjuiste gegevens of
feiten zijn verstrekt.
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11.4. Het recht op vergoeding vervalt alleen ten aanzien van dat gedeelte
van de schadeclaim indien door de Maatschappij opgevraagde
voorwerpen en/of bescheiden niet binnen 180 dagen na datum van
opvragen zijn ontvangen.
11.5. De verzekering biedt geen dekking voor schade ten gevolge van
opzet, grove schuld of nalatigheid van verzekerde of van degene die
bij de vergoeding belang heeft.
Artikel 12. Verzekerd voor hetzelfde risico bij verschillende
maatschappijen.
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen
worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere
verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan is deze
verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend de
schade voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te
boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden.
Artikel 13. Meer dan één verzekering voor hetzelfde risico.
Als voor een verzekerde bij de Maatschappij meerdere verzekeringen zijn
afgesloten dan kan hij ten hoogste de volgende bedragen uitgekeerd
krijgen:
REISBAGAGE
Kostbaarheden
Foto-, film- en video-apparatuur
Computerapparatuur
Geld en reischeques

€
€
€
€
€

4.540,680,2.725,2.725,680,-

Artikel 14. Betaling van de vergoedingen.
De Maatschappij betaalt de vergoedingen aan verzekerde, tenzij hij de
Maatschappij heeft laten weten dat deze aan iemand anders moeten
worden betaald. Als verzekerde is overleden worden de vergoedingen aan
de wettige erfgenamen betaald.
Artikel 15. Verval van rechten.
Als bij de Maatschappij door verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) een
vordering wordt ingediend, zal de Maatschappij reageren met een (aanbod
tot) betaling ter definitieve regeling of met een afwijzing. De vordering van
verzekerde of zijn rechtverkrijgenden vervalt 180 dagen nadat de
Maatschappij haar standpunt (betaling of afwijzing) heeft duidelijk gemaakt,
tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.
Artikel 16. Persoonsgegevens.
16.1. De bij de aanvang of het wijzigen van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door de Maatschappij verwerkt ten
behoeve
van
het
aangaan
en
het
uitvoeren
van
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding
van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het
klantenbestand.
16.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
“Verwerking persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing.
In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het
Verbond van Verzekeraars, Postbus 94350, 2509 AL Den Haag,
telefoon: 070 – 3338777, www.verzekeraars.nl.
Artikel 17. Geschillen.
Geschillen, die uit deze verzekeringsovereenkomst voortkomen, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de partijen het eens worden
over een andere manier om het conflict op te lossen.
Voor klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kan verzekerde zich
schriftelijk wenden tot de directie van de Maatschappij en/of:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG.

REISBAGAGE
Op deze rubrieksvoorwaarden zijn mede van toepassing de Algemene
Bepalingen, tenzij daarvan in deze rubrieksvoorwaarden wordt
afgeweken.
Artikel 1. Aard en omvang van de verzekering.
Onder reisbagage wordt verstaan: de reisbagage, die verzekerde voor zijn
persoonlijk gebruik meeneemt op reis.
Wanneer de verzekerde reisbagage schade ondervindt door diefstal, verlies,
vermissing of beschadiging, vergoedt de Maatschappij deze schade tot ten
hoogste het verzekerde bedrag dat op het dekkingsoverzicht vermeld staat
onder de afgesloten verzekering. In geval van schade aan of verlies van een
verzekerd voorwerp met toebehoren kan uitsluitend één verzekerde
aanspraak maken op vergoeding.
Zolang de verzekering van kracht is, is verzekerde ook tegen schade
verzekerd aan bagage die tegen ontvangstbewijs per boot, trein, bus of
vliegtuig vooruit- of nagezonden wordt.
Voor de in artikel 1.1 t/m 1.14 genoemde reisbagage gelden de maximale
verzekerde bedragen die daarvoor op het dekkingsoverzicht onder de

afgesloten verzekering vermeld staan, met inachtneming van de eventueel
hieronder vermelde bepalingen:
1.1. Foto-, film-, video- en computerapparatuur. Hierbij worden alle
voorwerpen, die tezamen een uitrusting vormen, beschouwd als één
verzekerd voorwerp, zoals camera's, objectieven, filters, statieven,
filmzonnen, recorders, draagtassen etc. Onder computerapparatuur
wordt verstaan: computers (waaronder organizers) inclusief
randapparatuur en software.
1.2. Kostbaarheden:
sieraden,
horloges,
bontwerk,
radioen
televisietoestellen, voorwerpen van goud, zilver of platina, edelstenen,
parels, kijkers, geluids- en beeldapparatuur (met uitzondering van
foto-, film-, video-, computer- en telecommunicatie-apparatuur),
typemachines en andere kostbaarheden.
1.3. Telecommunicatie-apparatuur.
1.4. Contactlenzen en brillen.
1.5. Muziekinstrumenten: muziekinstrumenten met toebehoren (met
uitzondering van trommelvellen, snaren en mondstukken).
1.6. Reisdocumenten. Hieronder wordt o.m. verstaan: rij- en
kentekenbewijzen, kentekenplaten, vervoerbiljetten die speciaal voor
gebruik tijdens de reis zijn aangeschaft, identiteitsbewijzen,
toeristenkaarten, paspoorten, laissez-passers, skipassen en visa. De
kosten van het opnieuw aanschaffen worden vergoed, met
uitzondering van reis-, verblijf- en telecommunicatiekosten.
1.7. (Tand)prothesen en gehoorapparatuur: (tand)prothesen, tandbeugels,
stifttanden, tandkronen en gehoorapparaten.
1.8. Gereedschappen, in de auto ingebouwde geluids- en videoapparatuur, beeld-, geluids- en informatiedragers en reserveonderdelen van vervoermiddelen. Deze artikelen zijn uitsluitend
verzekerd wanneer zij zich buiten Nederland bevinden.
1.9. Fietsen met toebehoren, opblaasbare en opvouwbare boten met
toebehoren, surfplanken met toebehoren, imperiaal, skiboxen,
sneeuwkettingen en jetbags. De Maatschappij vergoedt uitsluitend
schaden die hoger zijn dan de op het dekkingsoverzicht genoemde
franchise.
1.10. Geld en reischeques, echter uitsluitend indien de hiervoor
verschuldigde extra premie is voldaan en dit duidelijk blijkt uit de
invulling van de polis. Onder geld en reischeques wordt mede
verstaan de chipknip en de chipper. Indien meeverzekerd gelden de
op het dekkingsoverzicht vermelde verzekerde bedragen naast het
verzekerde bedrag voor Reisbagage.
1.11. Medische apparatuur: medische apparatuur inclusief reparatiekosten.
Onder reisbagage wordt ook verstaan:
1.12. Goederen die tijdens de reis zijn aangeschaft.
1.13. Giften voor derden: goederen die verzekerde vóór of tijdens de reis
heeft aangeschaft, en die bedoeld zijn als gift/cadeau voor derden.
1.14. Eigen of gehuurde sportuitrusting die gebruikt wordt bij de beoefening
van bijzondere (winter)sporten.
Bijzondere sporten zijn bergbeklimmen, klettern, ijsklimmen, abseilen,
speleologie,
bungee-jumping,
parachutespringen,
paragliding,
hanggliding, ultralight-vliegen, zweefvliegen alsmede andere sporten
die een meer dan normaal risico met zich meebrengen.
Bijzondere wintersporten zijn skeleton, bobslederijden, ijshockey,
speedskiën,
speedraces,
skijöring,
skispringen,
skivliegen,
figuurspringen bij free-styleskiën, ski-alpinisme, paraskiën, heliskiën,
alsmede andere wintersporten die een meer dan normaal risico met
zich meebrengen.
1.15. Onderwatersportuitrusting:
eigen
of
gehuurde
onderwatersportuitrusting. Deze dekking valt onder het verzekerde
bedrag voor Reisbagage, met dien verstande dat voor duikhorloges
het maximum verzekerd bedrag inzake kostbaarheden en voor
onderwatercamera’s en duikcomputers het maximum verzekerd
bedrag inzake foto-, film-, video- en computerapparatuur geldt.
Artikel 2. Eigen risico.
Voor alle schade volgens artikel 1, met uitzondering van artikel 1.6 en 1.9
gelden de eigen risico´s die worden vermeld op het dekkingsoverzicht.
Artikel 3. Vervangende kleding en toiletartikelen.
De Maatschappij vergoedt bovendien vervangende kleding en toiletartikelen,
voor zover deze moeten worden aangeschaft tijdens de dekkingsperiode
van de verzekering, omdat de bagage tijdens het transport per openbaar
vervoer vermist werd of met vertraging aankwam. De vergoeding zal nooit
hoger zijn dan het hiervoor op het dekkingsoverzicht vermelde bedrag, dat
geldt naast het verzekerd bedrag voor Reisbagage.
Artikel 4. Verzekerde waarde.
In geval van niet-herstelbare beschadiging, verlies, vermissing of diefstal
wordt vergoeding verleend op basis van de verzekerde waarde. Onder
verzekerde waarde wordt verstaan de nieuwwaarde, onder aftrek van een
bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage; deze
aftrek zal niet worden toegepast als de verloren of beschadigde goederen
nog geen jaar oud zijn. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag
benodigd voor het verkrijgen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en
kwaliteit. Er zal geen hoger bedrag worden betaald dan het verzekerde
voorwerp oorspronkelijk gekost heeft. In geval van herstelbare beschadiging
wordt vergoeding verleend op basis van de herstelkosten. Er zal echter niet
meer worden betaald dan in geval van niet-herstelbare beschadiging. De
Maatschappij heeft het recht de schade in natura te vergoeden.
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7.8.
Artikel 5. Overdracht van verzekerde voorwerpen.
Als de verzekerde voorwerpen zijn beschadigd, kunnen deze niet aan de
Maatschappij worden overgedragen, tenzij de Maatschappij dit wenst.
Wanneer de Maatschappij aan verzekerde een vergoeding heeft betaald
voor verloren, beschadigde of vermiste goederen, moet verzekerde het
eigendomsrecht op deze goederen overdragen aan de Maatschappij. Zodra
verzekerde weet dat de verloren of vermiste goederen zijn teruggevonden,
moet hij dit aan de Maatschappij melden. Als de goederen worden
teruggevonden binnen 3 maanden na de dag waarop ze verdwenen, moet
verzekerde ze terugnemen en de uitbetaalde vergoeding aan de
Maatschappij terugbetalen.
Artikel 6. Bijzondere verplichtingen in geval van schade.
6.1. Bij verlies, diefstal of vermissing moet verzekerde onmiddellijk ter
plaatse aangifte doen bij de politie-autoriteiten. Indien aangifte ter
plaatse onmogelijk is moet verzekerde direct bij de eerstkomende
gelegenheid aangifte doen. Van deze aangifte moet hij een verklaring
aan de Maatschappij overleggen.
6.2. Wanneer verzekerde zijn bagage door verlies, diefstal of vermissing
kwijt raakt in een hotel, dient hij dit direct aan te geven bij de
hoteldirectie. Van deze aangifte moet hij een verklaring aan de
Maatschappij overleggen. Het in artikel 6.1 bepaalde blijft
onverminderd van kracht.
6.3. Wanneer de bagage met een openbaar vervoermiddel of een ander
middel van transport meegaat, moet verzekerde bij het in ontvangst
nemen van zijn bagage controleren, of deze nog in goede staat is en
of er niets ontbreekt. Als hij schade of vermissing constateert, moet hij
hiervan direct aangifte doen bij de vervoersonderneming. Van deze
aangifte moet hij een verklaring aan de Maatschappij overleggen.
6.4. De bewijslast van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van
bagage alsmede van de omvang van de schade en het feit dat hij
deze werkelijk bezat rust te allen tijde op verzekerde. Verzekerde is
voorts verplicht de schade aan te tonen door middel van originele
rekeningen of duplicaten daarvan, garantiebewijzen, verklaringen van
deskundigen over de mogelijkheid van reparatie en andere door de
Maatschappij verlangde bewijsstukken. Tevens is verzekerde
verplicht de Maatschappij bij beschadiging in staat te stellen de
bagage te onderzoeken voordat reparatie c.q. vervanging plaatsvindt.
Artikel 7. Bijzondere uitsluitingen.
Niet verzekerd is:
7.1. Schade aan of verlies van ski’s, skischoenen, skistokken, postzegels,
documenten, foto's, waardepapieren, zoals abonnementen voor het
openbaar vervoer, OV-jaarkaarten, kaarten waarmee reductie kan
worden verkregen, seizoenkaarten, entreebewijzen, pasjes, etc.,
handelswaar, verhuisgoederen, monstercollecties en voorwerpen van
kunst- of verzamelwaarde, behoudens het bepaalde in artikel 1.12 en
1.13.
7.2. Schade aan of verlies van voertuigen en/of aanhangers, waaronder
caravans (inclusief tentgedeelte), luchtvaartuigen, boten en andere
vervoermiddelen of onderdelen of toebehoren daarvan. De in
artikel 1.8 en artikel 1.9 genoemde voorwerpen zijn wel verzekerd.
Lakschade aan fietsen en schade aan of diefstal van tijdens de
dekkingsperiode van de verzekering gehuurde fietsen, gehuurde
opblaasbare/opvouwbare boten en gehuurde surfplanken wordt
nimmer vergoed.
7.3. Schade door langzaamwerkende weersinvloeden of andere invloeden
(natuurgeweld uitgezonderd), slijtage, eigen gebrek, eigen bederf,
mot, knaagdieren, insecten, enz.
7.4. Andere schaden dan die aan de goederen zelf.
7.5. Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van geld en reischeques,
als er geen proces-verbaal kan worden overgelegd en als het bezit
van geld en reischeques niet kan worden bewezen met giro- of
bankafschriften, wisselbriefjes of andere, door de Maatschappij
gevraagde bewijzen.
7.6. Schade zoals ontsieringen, krassen, deuken, vlekken, enz. tenzij de
goederen door deze beschadiging niet langer te gebruiken zijn.
7.7. Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van reisbagage welke
wordt achtergelaten in of op een motorrijtuig dan wel in een
aanhanger waarmee de reisbestemming niet bereikt wordt.

7.9.

Breuk van breekbare voorwerpen en/of de gevolgen daarvan met
uitzondering van schade veroorzaakt door een ongeluk aan het
middel van vervoer overkomen, inbraak, diefstal, beroving of brand.
Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van goederen die tijdens
de dekkingsperiode van de verzekering in bruikleen zijn ontvangen
c.q. zijn afgestaan, tenzij degene van wie de goederen in bruikleen
zijn ontvangen of aan wie de goederen in bruikleen zijn afgestaan ten
tijde van het evenement eveneens bij de Maatschappij voor hetzelfde
risico en op dezelfde polis is verzekerd.

Artikel 8. Voorzichtigheidsclausule.
Geen recht op vergoeding bestaat in de volgende gevallen:
8.1. Normale voorzichtigheid:
Indien verzekerde (of degene van wiens hulp verzekerde gebruik
maakt) niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter
voorkoming van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van de
verzekerde reisbagage. Van normale voorzichtigheid is in ieder geval
geen sprake indien de verzekerde reisbagage onbeheerd wordt
achtergelaten anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte.
8.2. Betere maatregelen:
Indien van verzekerde in redelijkheid verlangd mag worden dat hij
onder de gegeven omstandigheden betere maatregelen had kunnen
en moeten treffen ter voorkoming van diefstal, verlies, vermissing of
beschadiging van de verzekerde reisbagage.
8.3. Transport per openbaar vervoer:
Schade aan of verlies, diefstal of vermissing van reisdocumenten,
kostbaarheden en foto-, film-, video-, computer- en telecommunicatieapparatuur die tijdens het vervoer per boot, trein, bus of vliegtuig niet
als handbagage zijn meegenomen.
8.4. Diefstal van of uit motorrijtuigen:
a. Diefstal van geld en reischeques van of uit motorrijtuigen.
b. Diefstal van de overige verzekerde reisbagage van of uit
motorrijtuigen, tenzij verzekerde kan aantonen dat:
- deze van buitenaf niet zichtbaar is achtergelaten in een
deugdelijk afgesloten kofferruimte*, de diefstal tussen
07.00 uur en 22.00 uur locale tijd heeft plaatsgevonden en er
sporen van braak aanwezig zijn. Er bestaat echter nimmer
recht op vergoeding indien de verzekerde reisbagage langer
dan 24 uur onbeheerd is achtergelaten.
- deze onbeheerd is achtergelaten tijdens een korte
onderbreking van de reis om te pauzeren dan wel tijdens een
noodsituatie en er sporen van braak aanwezig zijn. In dit
geval bestaat voor kostbaarheden, reisdocumenten, foto-,
film-, video-, computer- en telecommunicatie-apparatuur
uitsluitend recht op vergoeding indien deze van buitenaf niet
zichtbaar zijn achtergelaten in een deugdelijk afgesloten
kofferruimte*.
* Bij motorrijtuigen met een derde of vijfde deur of bij een stationcar dient de
kofferruimte bovendien afgedekt te zijn met een hoedenplank of een
soortgelijke vastgemonteerde voorziening.
8.5. Diefstal uit caravans en campers:
a. Diefstal van kostbaarheden, reisdocumenten en geld en
reischeques uit een caravan of camper tenzij deze zaken binnen
de afgesloten caravan of camper zijn opgeborgen in een kluis en
er sporen van braak aanwezig zijn.
b. Diefstal van foto-, film-, video-, computer- en telecommunicatieapparatuur uit een caravan of camper tenzij deze zaken binnen
de afgesloten caravan of camper zijn opgeborgen in een van een
slot voorziene opbergruimte en er sporen van braak aanwezig
zijn.
8.6. Diefstal uit tenten:
Diefstal van kostbaarheden, geld en reischeques, reisdocumenten,
foto-, film-, video- computer- en telecommunicatie-apparatuur, indien
deze onbeheerd zijn achtergelaten in een (voor)tent.
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