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Algemene voorwaarden bij
‘tHuis Pakket van Unigarant THP UGA

Artikel 1. Definities en begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. wij, ons, onze

Unigarant N.V., voor rekening en risico van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen;
b. u, uw

degene, die bij ons de verzekering heeft gesloten;
c. verzekerde

degene, die in de van toepassing verklaarde voorwaarden als zodanig is omschreven;
d. schadegebeurtenis

een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan
voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst
onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan;

e. atoomkernreacties
kernreacties waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;

f . bereddingskosten
kosten van maatregelen die redelijkerwijs geboden zijn om een onmiddellijk dreigende schadegebeurtenis af te
wenden of om de schade daarvan te beperken en die u, een verzekerde of iemand namens hen treft. Schade
aan zaken die worden gebruikt bij deze maatregelen zijn ook bereddingskosten;

g. brand
een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een vuurhaard, dat in staat is
zich uit eigen kracht voort te planten.
Onder brand wordt niet verstaan:
- het doorbranden van elektrische apparaten en motoren als gevolg van een kortsluiting;
- het oververhitten en doorbranden van ovens en ketels;

h. inbraak/braak
het zich zonder enige toestemming toegang verschaffen door het verbreken, met zichtbare beschadiging van
afsluitingen, zoals deuren, ramen, muren, daken en vloeren;

i. vandalisme
het plegen van vernielingen door iemand die zonder toestemming het woonhuis is binnengedrongen;

j. ontploffing
een korte, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, waarbij aan de volgende voorwaarden is/moet worden
voldaan: als de ontploffing binnen een vat is ontstaan, is er in de wand van het vat, onder druk van de zich
daarin bevindende gassen of dampen, een opening ontstaan. Door de opening moet de druk binnen en buiten
plotseling aan elkaar gelijk worden. Het doet daarbij niet ter zake hoe deze gassen binnen het vat ontstaan
zijn en of ze reeds voor de explosie aanwezig waren dan wel tijdens deze ontwikkeld werden. Is dit niet het
geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de ontploffing het onmiddellijke gevolg zijn
geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige
stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting zijn gebracht;

k. opruimingskosten
de niet reeds in de schadevaststelling begrepen kosten van afbraak, wegruimen, afvoeren, vernietigen en
storten van verzekerde zaken, voor zover afbraak, wegruimen, afvoeren, vernietigen en storten het noodzake-
lijke gevolg is van een gedekte schadegebeurtenis;

l. overstroming
het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, dammen, sluizen of andere waterkeringen;

m. storm
een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7);

n. hoofdvervaldatum
de datum waarop de verzekering in beginsel eindigt, maar stilzwijgend voor de overeengekomen termijn wordt
voortgezet, behoudens uitdrukkelijk andersluidend bericht van u of van ons;

o. vervaldatum
de datum waarop elk jaar de verzekering wordt voortgezet en de premie moet zijn betaald;

p. huurdersbelang
de voor rekening van u als huurder aangebrachte en/of overgenomen veranderingen en verbeteringen van het
door u gehuurde woonhuis, zoals metsel-, schilder-, behang- en witwerk, waterleiding, centrale verwarming-,
sanitaire-, keuken- en beveiligingsinstallaties, terreinafscheidingen - mits niet bestaande uit planten, bomen,
struiken en rietmatten - en alle andere nagelvast met het woonhuis verbonden voorzieningen;

q. premier risque
in geval van een schadegebeurtenis wordt maximaal het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag vergoed,
ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaken (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.
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Artikel 2. Grondslag en premiekorting
2.1 De grondslag voor de verzekering wordt gevormd door:

a. de door u verstrekte gegevens;
b. de gegevens die de verzekerde heeft verstrekt bij de keuring, indien een medische keuring heeft plaats gehad;
c. de polis die wij hebben afgegeven.

2.2 De premie voor deze verzekering is (mede) gebaseerd op het totaal aantal verzekerde modules. Indien
gedurende de looptijd van deze verzekering één of meer modules, ongeacht de aanleiding daartoe worden
beëindigd, hebben wij het recht de korting op de andere modules naar evenredigheid te verminderen en ook de
totale premie voor deze verzekering aan te passen aan die gewijzigde situatie.
Een dergelijke aanpassing geeft u niet het recht de verzekering voor de resterende modules te beëindigen.

Artikel 3. Algemene en bijzondere voorwaarden
Daar waar de bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, geldt wat in de bijzondere voorwaar-
den vermeld staat.

Artikel 4. Duur van de verzekering
De verzekering gaat in op de datum zoals op het polisblad vermeld te 00.00 uur. Indien een voorlopige dekkings-
bevestiging is afgegeven, dan gaat de verzekering in op het tijdstip zoals vermeld op deze dekkingsbevestiging.
Bij aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van
de polis.

Artikel 5. Einde van de verzekering
5.1 U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen

a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis aan u hebben

kenbaar gemaakt.
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum;

c. binnen 15 dagen na ingang van een premieverhoging en/of achteruitgang van condities.
5.2 Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen

a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis aan u hebben

kenbaar gemaakt;
c. als u uw verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
d. na constatering van niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering en daarbij

is gehandeld met opzet om ons te misleiden of wij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering
niet zouden hebben gesloten;

e. de verzekering eindigt bij een opzegging conform b. tot en met d. op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum.

5.3 Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering betalen wij, onder inhouding van kosten, de reeds betaalde
premie terug over de niet verstreken periode.

Artikel 6. Wijziging in premie en voorwaarden
Wij hebben het recht de premie en/of de voorwaarden ‘en bloc’ of individueel te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal
voor elke daarvoor in aanmerking komende verzekering ingaan op de door ons vastgestelde datum. U heeft het recht
de aanpassing te weigeren tot uiterlijk 30 dagen na onze schriftelijke kennisgeving.
Indien u van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering op de datum die wij in de mededeling hebben genoemd.
Heeft u van dit recht geen gebruik gemaakt, dan wordt u geacht met de aanpassing in te stemmen.

Artikel 7. Premiebetaling
1. Aanvangspremie

Onder aanvangspremie wordt verstaan de premie die u verschuldigd bent bij het aangaan van de verzekerings-
overeenkomst tot aan de hoofdpremievervaldag en geen vervolgpremie is. Hieronder zijn ook begrepen de
kosten en assurantiebelasting.
a. U dient de aanvangspremie vooruit te betalen. Als u de aanvangspremie niet heeft betaald binnen

14 kalenderdagen na ontvangst van de nota wordt er, zonder een nadere ingebrekestelling, vanaf de
ingangsdatum van de verzekering geen dekking verleend.

b. Indien wij besluiten om de aanvangspremie alsnog te innen zijn de artikelen 2 b, 2 e en 2 f op vergelijkbare
wijze van toepassing.

2. Vervolgpremie
Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie die u telkens verschuldigd bent op de hoofdpremievervaldag
inclusief de premies in verband met tussentijdse wijzigingen. Hieronder zijn ook begrepen de kosten en
assurantiebelasting.
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a. U dient de vervolgpremie vooruit te betalen. De vervolgpremie moet u uiterlijk op de dertigste kalenderdag
na ontvangst van de nota aan ons hebben betaald.

b. Indien wij genoodzaakt zijn het verschuldigde langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure
te innen zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening.

c. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor
gebeurtenissen die daarna plaatsvinden.

d. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend voor
schadegebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de vijftiende dag nadat wij u hebben aangemaand onder
vermelding van de gevolgen van niet betaling en betaling is uitgebleven.

e. U blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te voldoen.
f. De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons verschuldigd bent, mits wij deze

betaling accepteren. Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen
blijven van de dekking uitgesloten.

Artikel 8. Kennisgevingen
Kennisgevingen die wij aan u en/of de verzekerde(n) sturen, vinden rechtsgeldig plaats aan het adres dat ons het
laatst bekend is.

Artikel 9. Verplichtingen
U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
a. ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis

te stellen van de schadegebeurtenis waaruit voor ons een verplichting tot schadevergoeding kan
voortvloeien;

b. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven, dan wel de aanwijzingen van de
door ons aangestelde deskundige op te volgen;

c. ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden;
d. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan ons te verstrekken en stukken zoals bijvoorbeeld aansprakelijk-

stellingen (ook per e-mail) en dagvaardingen aan ons door te zenden;
e. in het geval van vermissing of verlies, dan wel van inbraak, diefstal, beroving, vandalisme, relletjes of een

ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;
f. zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze belangen kunnen schaden;
g. eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat repareren of restanten vernietigt

en/of daarvan afstand doet;
h. de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken;
i. ons van elke verhuizing zo spoedig mogelijk in kennis te stellen;
j. ons van de wijziging van gebruik, bestemming of bouwaard van het woonhuis in kennis te stellen.

Artikel 10. Schadevaststelling
10.1 De door een schadegebeurtenis veroorzaakte schade en kosten kunnen worden vastgesteld:

a.  in overleg tussen u en ons;
b. door een door ons benoemde deskundige;
c. door een deskundige die benoemd is door ons en één die door u benoemd is.  Komen uw en onze

deskundige niet tot overeenstemming, dan benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige (arbiter).
Deze derde deskundige zal over de hoogte van het schadebedrag een bindend advies uitbrengen. Dit
bedrag ligt binnen de grenzen van de door de twee deskundigen vastgestelde schadebedragen.

10.2 Wij betalen de kosten van de door u benoemde deskundige tot maximaal de kosten van de deskundige die
door ons is benoemd.  De kosten van de derde deskundige worden door beide partijen elk voor de helft
gedragen.

10.3 Het door de deskundige(n)  vastgestelde schadebedrag kan worden herzien, indien wij kunnen of u en/of
verzekerde(n) kunnen aantonen dat:
a. rekening gehouden werd met onjuiste gegevens;
b. rekenfouten zijn gemaakt.

Artikel 11. Schadebetaling
Zodra wij alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, beoordelen wij of de schade onder de dekking van deze
verzekering valt. Indien dit het geval is voldoen wij binnen 14 dagen de vastgestelde schadevergoeding.

Artikel 12. Vervaltermijn
De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing (7:942 Burgerlijk Wetboek). Een vordering verjaart na 6
maanden nadat wij deze per aangetekende brief hebben afgewezen.

Artikel 13. Overlijden
De verzekering eindigt niet wanneer u komt te overlijden, zolang de boedel niet is verdeeld onder de erfgenamen. De
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erven hebben wel het recht de verzekering tussentijds te beëindigen. Uiteraard blijft tot de datum van beëindiging
van deze overeenkomst de premie daarvoor verschuldigd en blijven de verzekeringsvoorwaarden van kracht.

Artikel 14. Algemene uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten:
a. toestemming / opzet / roekeloosheid

1. die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere belanghebbende(n) is veroorzaakt of
verergerd;

2. die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste
merkelijke schuld van u en/of verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n). Onder verzekerden worden in
dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, waarvan het
belang is meeverzekerd, ongeacht of zij krachtens de polisvoorwaarden als verzekerde worden aangemerkt;

b. niet nakomen verplichtingen
indien u en/of verzekerden zich niet houd(t)(en) aan de door ons opgelegde verplichtingen en daardoor onze
belangen scha(a)d(t)(en), kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze verzekering;

c. niet nakomen verplichtingen
een schade waarbij u zich niet houdt aan de verplichtingen die genoemd staan in, dan wel voortvloeien uit de
algemene en/of bijzondere voorwaarden, en wij daardoor in een redelijk belang zijn geschaad;

d. molest
schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/of verergerd is door: gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en/of muiterij van leden van enige gewapende macht zoals nader
omschreven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland is gedeponeerd op 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtsbank te ’s-Gravenhage;

e. atoomkernreacties
een schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;

f. aardbevingen en andere natuurrampen
een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door een aardbeving en andere natuurrampen. Deze uitsluiting is
niet van toepassing op de Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering en de Bijzondere voorwaar-
den bij de Ongevallenverzekering;

g. overstroming
een schade die is veroorzaakt door een overstroming, onverschillig of de overstroming de oorzaak dan wel het
gevolg is van een schadegebeurtenis. Als door de overstroming brand ontstaat en/of ontploffing, dan is
schade door deze brand en/of ontploffing wel gedekt. Deze uitsluiting is niet van toepassing op de Bijzondere
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering en de Bijzondere voorwaarden bij de Ongevallenverzekering.

Artikel 15. Dekking terrorismerisico
In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald over gedekte risico’s en
verzekerde bedragen geldt voor het risico van terrorisme onderstaande.
Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve
maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te
noemen het “terrorismerisico” is de uitkering/dekking beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad
terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.
De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Her-
verzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de
Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder nummer 6/2005 en onder nummer 79/2003. (deze tekst kunt u lezen
of downloaden via de website: www.terrorismeverzekerd.nl).

Artikel 16. Klachten en geschillen
Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Voor klachten en/of geschillen die betrekking hebben op
de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de directie van
Unigarant N.V., postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen, of indien de klacht of geschil betrekking heeft op een
rechtsbijstandverzekering tot de directie van DAS Rechtsbijstand, Postbus 23.000, 1100 DM Amsterdam.
Indien het antwoord van de directie niet bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Deze kan hier een niet bindend advies over uitbrengen aan de
partijen. Indien u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de behandeling of
uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
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Artikel 18.  Registratie persoonsgegevens
Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het
accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van
fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en
diensten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het
Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL te Den Haag, telefoon (070) 333 85 00).
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Bijzondere voorwaarden
bij de Woonhuisverzekering

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden van ‘t Huis
Pakket van Unigarant.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. woonhuis

het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), en ook de eventueel
aanwezige fundamenten, terreinafscheidingen -mits niet bestaande uit planten, bomen, struiken of rietmatten - ,
bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en bijgebouwen, bestemd en
geschikt voor particuliere bewoning en door u bewoond. Niet tot het woonhuis worden gerekend de grond en/of
het erf. Onder woonhuis wordt niet verstaan een woonboot, pleziervaartuig en (sta)caravan en een huis dat
van rechtswege geen woonbestemming meer heeft;

b. herstelkosten
onder herstelkosten vallen: alle kosten verbonden aan het in de oorspronkelijke staat, vorm, constructie en
indeling terugbrengen van het verzekerde woonhuis, waaronder ook begrepen de noodzakelijke opruimings-
kosten, teneinde herstel mogelijk te maken;

c. herbouwwaarde
het bedrag dat nodig is om het verzekerde woonhuis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming weer op
te bouwen;

d. glas
geplaatst in ramen, dakramen, deuren en koepels, die deel uitmaken van het op de polis genoemde woonhuis
(eventueel met inbegrip van kantoorruimte), alsmede van de eventueel aanwezige bijgebouwen. Ook licht-
doorlatende kunststof wordt hiertoe gerekend;

e. lekraken
de vermindering van doorzicht als gevolg van condensatie of aanslag van stofdelen aan de binnenzijde, dus
tussen de bladen, van het isolerend glas als bedoeld onder “glas”;

g. blikseminslag
optisch waarneembare sporen van elektrische ontlading;

h. inductie
de gevolgen van blikseminslag door bliksemontlading.

Artikel 2. Wat is verzekerd Brons Zilver Goud
De verzekering dekt de schade aan het woonhuis die veroorzaakt is door:
a. brand en brandblussing; Ja Ja Ja
b. schroeien, zengen of smelten, als gevolg van aanraking of hitte-uitstraling met

een brandend, gloeiend of heet voorwerp; Nee Ja Ja
c. blikseminslag, inclusief schade door overspanning op het net

als gevolg van blikseminslag (inductie); Ja Ja Ja
d. ontploffing; Ja Ja Ja
e. storm; Ja Ja Ja
f. luchtvaartuigen;

mits sprake is van een botsing met:
- een lucht- of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of neerstort en daarbij iets treft;
- een voorwerp dat verbonden is aan, losgemaakt van, geworpen of gevallen is
- uit een lucht- of ruimtevaartuig; Ja Ja Ja

g. neerslag;
1. door het plotseling en onvoorzien binnendringen van neerslag (regen,

sneeuw, smeltwater en hagel) in het woonhuis anders dan door openstaande
ramen, deuren en luiken; Ja Ja Ja

2. binnengekomen door openstaande ramen, deuren en luiken; Nee Nee Ja
h. water/stoom, dat:

1. gestroomd is uit gesprongen leidingen van een waterleidinginstallatie en/of
een centrale verwarmingsinstallatie, als gevolg van breuk, vorst, verstopping
of een ander plotseling optredend defect. Inclusief de kosten van de
opsporing hiervan en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk.
Schade door water gestroomd uit vul- en tuinslangen, al dan niet aangesloten
op een installatie wordt niet vergoed; Ja Ja Ja

2. gestroomd of overgelopen is uit toestellen die op bovengenoemde leidingen
zijn aangesloten, als gevolg van de eerder in dit lid genoemde oorzaken.
De kosten van herstel van deze toestellen zijn alleen meeverzekerd als de
schadegebeurtenis is ontstaan door vorst; Ja Ja Ja
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3. gestroomd is uit de afvoerslang van de (af)wasmachine, doordat deze
afvoerslang plotseling uit de daarvoor bestemde afvoerpijp is geschoten; Ja Ja Ja

4. is binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen
of daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen; Nee Ja Ja

5. dat is binnengedrongen via afvoerbuizen; Nee Ja Ja
6. onvoorzien uit een aquarium is gestroomd, doordat zich daarin een breuk

of ander defect heeft voorgedaan; Nee Ja Ja
7. onvoorzien uit een waterbed is gestroomd, doordat zich daarin een breuk of

ander defect heeft voorgedaan. Deze dekking geldt alleen als het waterbed
niet ouder is dan 10 jaar; Nee Ja Ja

i. olie, die onvoorzien gestroomd of gelekt is uit vast opgestelde verwarmings-
of kookinstallatie of de bijbehorende leidingen en tanks; Nee Ja Ja

j. rook en roet, die plotseling zijn uitgestoten door een op een afvoerkanaal
aangesloten vast opgestelde verwarmings- of kookinstallatie; Ja Ja Ja

k. vandalisme; Ja Ja Ja
1. U dient sporen van braak aan te tonen; Ja Ja Nee
2. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: ������ ����� ����

l. het omvallen van bomen, kranen en heistellingen; Ja Ja Ja
m. relletjes of opstootjes; Nee Ja Ja

Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: n.v.t. ����� ����
n. inbraak of pogingen daartoe; Ja Ja Ja

1. U dient zichtbare sporen van braak aan het woonhuis aan te tonen; Ja Ja Nee
2. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: ������ ����� ����

o. diefstal of pogingen daartoe van onderdelen die duurzaam verbonden zijn
met het woonhuis en beschadiging als gevolg hiervan; Ja Ja Ja
1. U dient zichtbare sporen van braak aan het woonhuis aan te tonen; Ja Ja Nee
2. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: ������ ����� ����

p. aanrijding en aanvaring, en ook een schadegebeurtenis door het afvallen
of uitvloeien van de lading; Ja Ja Ja

q. glasbreuk inclusief de gevolgen van deze breuk; Ja Ja Ja
r. lekraken van isolerend glas binnen 10 jaar na de fabricagedatum.

Er bestaat geen recht op schadevergoeding indien u op grond van de door
de leverancier en/of fabrikant gegeven garantie aanspraak kan maken op
volledige schadevergoeding. Indien u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke
schadevergoeding ontvangt u van ons een aanvullende schadevergoeding; Nee Ja Ja

s. een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, anders dan de bij a
tot en met  r genoemde oorzaken,  die van buitenaf op het woonhuis
inwerkt, of een gevolg is van een  eigen gebrek van het woonhuis
zelf met uitzondering van het eigen gebrek zelf. Nee Nee Ja

Artikel 3. Uitbreiding Brons Zilver Goud
3.1 Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij per schadegebeurtenis:

a. de bereddingskosten; Ja Ja Ja
De maximale vergoeding is: ���	
��� ���	
��� ���	
���

b. de opruimingskosten, inclusief de kosten van storting op door de overheid
toegestane plaatsen; Ja Ja Ja

          De maximale vergoeding als percentage van het verzekerd bedrag is: 10% 15% 20%
c. de afdichtingskosten:

de kosten van het noodzakelijk voorlopig afdichten van een ontstane
opening, als definitief herstel niet direct mogelijk is; Ja Ja Ja

d. de kosten die u moet maken voor tijdelijk vervangende woonruimte,
onder aftrek van de bespaarde kosten, indien uw woonhuis geheel of
gedeeltelijk onbewoonbaar is geworden; Ja Ja Ja
De maximale vergoeding bedraagt: ���
����� ���
����� ���
�����

e. de huurderving gedurende de herstelperiode met een maximum van 52 weken,
indien uw woonhuis in geval van gedeeltelijke verhuring, geheel of gedeeltelijk
onbewoonbaar is geworden; Nee Ja Ja
De maximale vergoeding bedraagt: �
�
�
 ���
����� ���
�����

3.2 Wij vergoeden bovendien als gevolg van een in artikel 2 genoemde gebeurtenis
de hieronder vermelde kosten.
Per onderdeel bedraagt de vergoeding maximaal 20% van het verzekerd bedrag: Ja Ja Ja
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       a. de kosten van noodvoorzieningen en noodzakelijke verbeteringen, die u op
last van de overheid of op advies van onze deskundige moet aanbrengen; Ja Ja Ja

b. de noodzakelijke verbeteringen en/of veranderingen, die u op last van de
overheid moet aanbrengen; Ja Ja Ja

c. de kosten van herstel van tuinaanleg en beplanting die behoren tot het
verzekerde woonhuis als gevolg van brand en brandblussing; Nee Ja Ja
Deze kosten worden ook vergoed als de schadegebeurtenis werd
veroorzaakt door storm, diefstal of poging daartoe, aanrijding en
aanvaring. Nee Nee Ja

Artikel 4. Beperkt verzekerd is Brons Zilver Goud
4.1 Aanbouw en verbouw

Gedurende de periode dat het woonhuis in aanbouw of verbouw is en niet
bewoond wordt, is het woonhuis uitsluitend verzekerd voor schade als gevolg
van brand, ontploffing, storm en luchtvaartuigen. Ja Ja Ja

4.2 Langer dan drie maanden leegstaand of onbewoond
Als het woonhuis langer dan drie maanden leegstaat, bent u verplicht dit aan
ons te melden. Te rekenen vanaf de eerste dag dat het woonhuis leegstaat, is
het woonhuis uitsluitend verzekerd voor schade als gevolg van brand, bliksem-
inslag, ontploffing, storm en luchtvaartuigen. Onder woonhuis wordt in dit
verband niet verstaan recreatiewoningen. Ja Ja Ja

4.3 Onbevoegde bewoning
Indien het woonhuis door onbevoegden in gebruik is genomen, bijvoorbeeld door
krakers bent u verplicht dit binnen 3 dagen nadat u daarvan heeft kennis
genomen, aan ons te melden. Wij kunnen de premie en/of voorwaarden herzien
binnen 14 dagen nadat wij uw bericht hebben ontvangen. De herziene premie
en/of herziene voorwaarden worden van kracht vanaf de tiende dag na de datum
van onze brief waarin wij u hebben medegedeeld dat de premie en/of de
voorwaarden zijn herzien.
In geval van onbevoegde bewoning is het woonhuis uitsluitend verzekerd
voor schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, storm en
luchtvaartuigen. Ja Ja Ja

Artikel 5. Bijzondere uitsluitingen Brons Zilver Goud
5.1 Uitgesloten is schade die veroorzaakt is door:

a. constructiefouten;
b. slecht onderhoud;
c. slijtage;
d. geleidelijk werkende (weers)invloeden;
e. vochtdoorlating van muren;
f. overstroming tengevolge van dijkdoorbraak of tengevolge van scheuren,

gaten of andere beschadigingen aan waterkeringen, ook als deze over-
stroming het (in)directe gevolg is van hevige plaatselijke regenval;

g. dieren die met goedvinden met een verzekerde in het woonhuis verblijven;
h. insecten, ongedierte, bacteriën virussen, schimmel- en zwamgroei en

plantvorming;
i. normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen,

of deuken;
j. ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van reiniging,

onderhoud en reparatie van het woonhuis;
k. grondverzakking, grondverschuiving en instorting;
Tevens is uitgesloten:
l. schade aan het verzekerde glas, gedurende de tijd dat het woonhuis
     in aan- of verbouw is, leegstaat of is gekraakt, alsmede ontstaan tijdens
     het (ver)plaatsen of bewerken van het glas. Ja Ja Ja

5.2 Van de verzekering is uitgesloten:
a. de kosten van op glas aangebrachte versiering, beschildering en belettering;
b. glas in windschermen, overkappingen (anders dan serredaken), broeikassen

en in afscheidingen op het balkon en het terras;
c. schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud van de ramen, dakramen,

deuren, koepels dan wel de kitvoegen;



10

d. schade die is ontstaan doordat het glas onjuist geplaatst is;
e. schade die is ontstaan tijdens plaatsing, verplaatsing, verandering, opslag,

bewerking of versiering;
f. schade die is ontstaan gedurende de tijd dat het woonhuis langer dan drie

maanden leeg staat dan wel onbewoond is. Ja Ja Ja

Artikel 6. Huurdersbelang Brons Zilver Goud
6.1 Indien het woonhuis niet uw eigendom is, vergoeden wij ook het huurdersbelang

tot maximaal � 25.000,- per schadegebeurtenis. Deze vergoeding wordt alleen
verstrekt, indien u als huurder van het woonhuis de schade en de kosten
voor uw rekening moet nemen en deze niet door een andere verzekering
worden gedekt. Ja Ja Ja

6.2 Tevens is onder “huurdersbelang” meeverzekerd de dekking voor “glas”.
Een en ander conform de dekking zoals omschreven in artikel 2.q van deze
bijzondere voorwaarden. Deze dekking geldt alleen als uit de
huurovereenkomst blijkt dat “schade aan glas” voor rekening van de huurder is
en de eigenaar van het woonhuis daartegen niet verzekerd is. Ja Ja Ja

Artikel 7. Indexering Brons Zilver Goud
Jaarlijks wordt op de vervaldatum de premie en het verzekerd bedrag aangepast
aan de algemene prijs-ontwikkelingen van woonhuizen. Dit vindt plaats
overeenkomstig het laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend
gemaakte prijsindexcijfer voor woonhuizen. Ja Ja Ja

Artikel 8. Schaderegeling Brons Zilver Goud
8.1 In geval van schade aan het woonhuis heeft u de keuze de schade te laten

vaststellen op basis van herbouwen (herstellen) of niet herbouwen.
Deze keuze dient u binnen 12 maanden na de schadedatum aan ons mee te
delen. Heeft u uw beslissing niet binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt,
dan wordt de omvang van de schade vastgesteld op het laagste bedrag van de
op basis van herbouw of niet herbouw berekende bedragen. Ja Ja Ja

8.2 Indien u besluit te gaan herbouwen of te gaan herstellen, wordt de omvang
van de schade vastgesteld op basis van het verschil tussen de herbouw-
waarde van het woonhuis onmiddellijk voor de gebeurtenis en het
overgebleven deel onmiddellijk na de gebeurtenis. Ja Ja Ja

8.3 Indien u besluit niet over te gaan tot herbouw of herstel, dan wordt de omvang
van de schade vastgesteld op basis van het verschil tussen de verkoopwaarde
van het woonhuis onmiddellijk voor de gebeurtenis en het overgebleven
deel onmiddellijk na de gebeurtenis. Echter de omvang van de schade is
gemaximeerd tot het bedrag zoals dit wordt vastgesteld op basis van
herbouw of herstel bij 8.2. Ja Ja Ja

Artikel 9. Schade-uitkering Brons Zilver Goud
9.1 Indien de vaststelling van de omvang van de schade heeft plaatsgevonden

op basis van de herbouwwaarde, wordt eerst 40% van het vastgestelde schade-
bedrag uitgekeerd. Dit geldt alleen indien het schadebedrag groter is dan
� 10.000,-. De uitkering van het overige zal plaatsvinden na verstrekking van
de nota’s. De totale uitkering zal nooit meer bedragen dan de werkelijk gemaakte
kosten, respectievelijk schade en zal nooit meer bedragen dan het verzekerd
bedrag. Indien aan het gestelde in artikel 8 wordt voldaan wordt hiervan afgeweken. Ja Ja Ja

9.2  Gebroken glas kan, zonder instemming van ons, zo spoedig mogelijk vervangen
worden door glas van dezelfde soort en kwaliteit. De schade wordt alleen
uitgekeerd op basis van originele nota’s. Ja Ja Ja

Artikel 10. Andere verzekeringen Brons Zilver Goud
Indien op het moment van de schadegebeurtenis het woonhuis ook onder één of
meer andere polis(sen) hiervoor is verzekerd, dan loopt deze verzekering in
gemeenschap met die andere polis(sen) ongeacht de ingangsdatum daarvan en
zal uit hoofde van deze overeenkomst een evenredig deel van het bedrag van de
schade en de kosten worden vergoed, maar nooit meer dan dat. Ja Ja Ja
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Artikel 11. Eigendomsoverdracht Brons Zilver Goud
Bij de verkoop van het woonhuis of enig andere eigendomsoverdracht eindigt de
verzekering op het moment dat het risico overgaat op de nieuwe eigenaar. Ja Ja Ja

Artikel 12. Eigen risico Brons Zilver Goud
Per schadegebeurtenis wordt een eigen risico in mindering gebracht op de
schade-uitkering. Voor een aantal verzekerde onderdelen geldt een extra
eigen risico per schadegebeurtenis. Het algemene eigen risico bedraagt: � 200,- � 100,- � 0,-
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Bijzondere voorwaarden bij de
Inboedelverzekering

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden van ‘t Huis
Pakket van Unigarant.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verzekerde

u en/of inwonende gezinsleden en/of personen die met u in gezinsverband samenwonen;
b. Inboedel

Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding en eigendom zijn van verzekerde, met inbegrip van:
- fietsen;
- losse onderdelen en accessoires in het woonhuis van: motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en

vaartuigen
(inclusief surfplanken);

- antennes en zonweringen;
- gereedschappen, materiaal en kleding voor de uitoefening van een beroep in loondienst. Hiervoor geldt dat

deze gereedschappen, materiaal en kleding uw eigendom moeten zijn;
Onder inboedel wordt niet verstaan:
- gekentekende motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen;
- dieren, behoudens het bepaalde in artikel 3.1.h.6 van de Bijzondere voorwaarden bij de Inboedelverzekering;

c. Lijfsieraden
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of
ten dele bestaan uit (edelmetaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen,
alsmede parels;

d. Woonhuis
Het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), alsmede de eventueel aan-
wezige bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en bijgebouwen;

e. Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit;

f. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering, slijtage of
economische ontwaarding als gevolg van snelle modelwisseling en technische vooruitgang;

g. (Kelder)box
Een (privé)bergruimte die deel uitmaakt van het woonhuis en die geen deel uitmaakt van het woongedeelte;

Artikel 2. Verzekerde bedragen en verzekerde onderdelen Brons Zilver Goud
Inboedel tot de op de polis vermeld verzekerd bedrag op basis van premier risque. Ja Ja Ja
Voor onderstaande zaken gelden maximale vergoedingen als onderdeel van het
verzekerd bedrag op het polisblad per schadegebeurtenis.
In het woonhuis:
Fietsen per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Losse onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens
en vaartuigen per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Surfplanken met toebehoren tot een maximum per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Gereedschappen, materiaal en kleding voor de uitoefening van een beroep in
loondienst per gebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Antiquiteiten per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Verzamelingen per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Audio- en audiovisuele apparatuur inclusief de randapparatuur tot  een maximum
per gebeurtenis tot maximaal; ��
����� ��
����� ��
�����
Beeld- , geluid- en datadragers per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Buiten het woonhuis:
Antennes en zonwering per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
In en buiten het woonhuis:
Lijfsieraden per schadegebeurtenis tot maximaal: ��
����� ��
����� ��
�����
Geld of geldswaardig papier per schadegebeurtenis tot maximaal: �������� �������� ��������
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Deze maximale vergoeding geldt ook voor:
- chipknips en chippers;
- geld en geldswaardig papier van derden die in uw bezit zijn en niet door de
- betrokken derden zijn verzekerd;
- een vergoeding voor het eigen risico bij diefstal van cheques. In geval van
- geldopname met gebruik van de pincode na diefstal van een betaalpasje,
- vindt geen schadevergoeding plaats.
Computerapparatuur inclusief de randapparatuur
per schadegebeurtenis tot maximaal:: ��
����� ��
����� ��
�����

Artikel 3. Wat is verzekerd bij een schadegebeurtenis Brons Zilver Goud
3.1   In het woonhuis:
De verzekering dekt de schade aan de inboedel die veroorzaakt is door:
a. brand en brandblussing; Ja Ja Ja
b. schroeien, zengen en smelten, als gevolg van aanraking of hitte-uitstraling

van een brandend, gloeiend of heet voorwerp; Nee Ja Ja
c. blikseminslag; inclusief schade door overspanning op het net als

gevolg van blikseminslag (inductie); Ja Ja Ja
d. ontploffing; Ja Ja Ja
e. storm; Ja Ja Ja
f. luchtvaartuigen;

mits sprake is van een botsing met:
- een lucht- of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, neerstort en daarbij iets treft;
- een voorwerp dat verbonden is aan, losgemaakt van, geworpen of gevallen
- is uit een lucht- of ruimtevaartuig; Ja Ja Ja

g. neerslag;
1. door plotseling en onvoorzien binnendringen van neerslag (regenwater,

sneeuw, smeltwater en hagel) in het woonhuis anders dan door openstaande
ramen, deuren en luiken; Ja Ja Ja

2. binnengekomen door openstaande ramen, deuren en luiken; Nee Nee Ja
h. water/stoom, dat:

1. gestroomd is uit gesprongen leidingen van een waterleidinginstallatie en/of
een centrale verwarmingsinstallatie, als gevolg van breuk, vorst, verstopping
of een ander plotseling optredend defect. Schade door water gestroomd
uit vul- en tuinslangen, al dan niet aangesloten op een installatie, wordt
niet vergoed; Ja Ja Ja

2. gestroomd of overgelopen is uit toestellen die op bovengenoemde leidingen
zijn aangesloten, als gevolg van de eerder in dit lid genoemde oorzaken.
De kosten van herstel van de toestellen die tot de inboedel behoren (zoals
was- of afwasmachines) zijn meeverzekerd, als de schadegebeurtenis is
ontstaan door vorst; Ja Ja Ja

3. gestroomd is uit de afvoerslang van de (af)wasmachine, doordat deze
afvoerslang plotseling uit de daarvoor bestemde afvoerpijp is geschoten; Ja Ja Ja

4. is binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen,
of daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen; Nee Ja Ja

5. dat is binnengedrongen via afvoerbuizen; Nee Ja Ja
6. onvoorzien uit een aquarium is gestroomd, doordat zich daarin een breuk

of defect heeft voorgedaan. Schade die hierdoor aan de inhoud (inclusief
de vissen en beplanting) is ontstaan, is ook verzekerd; Nee Ja Ja

7. onvoorzien uit een waterbed is gestroomd, doordat zich daarin een breuk
of ander defect heeft voorgedaan. Deze dekking geldt alleen als het
waterbed niet ouder is dan 10 jaar. Waterschade die hierdoor aan het
waterbed zelf is ontstaan, is ook meeverzekerd; Nee Ja Ja

i. olie, die onvoorzien gestroomd of gelekt is uit een vast opgestelde
verwarmings- of kookinstallatie of de bijbehorende leidingen en tanks; Nee Ja Ja

j. rook en roet, die plotseling zijn uitgestoten door een op een afvoerkanaal
aangesloten vast opgestelde verwarmings- of kookinstallatie; Ja Ja Ja

k. vandalisme; Ja Ja Ja
1. U dient sporen van braak aan te tonen; Ja Ja Nee
2. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: ������ ����� ����
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l. het omvallen van bomen, kranen en heistellingen; Ja Ja Ja
m. relletjes en opstootjes; Nee Ja Ja

Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: n.v.t. ����� ����
n. diefstal ten gevolge van inbraak; Ja Ja Ja

1. U dient sporen van braak aan te tonen; Ja Ja Nee
2. diefstal van inboedel uit (kelder)boxen en uit ruimten die voor derden

toegankelijk zijn, na het aantonen van sporen van binnen braak, is verzekerd
tot maximaal per schadegebeurtenis: ��
����� ��
����� ��
�����

3. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: ������ ����� ����
o. aanrijding en aanvaring; schade aan de inboedel door het afvallen of

uitvloeien van de lading; Ja Ja Ja
p. breuk van ruiten; (niet aan de schade aan de ruiten zelf). Hieronder valt de

schade toegebracht aan de inboedel; Ja Ja Ja
q. breuk van spiegels die tot de inboedel behoren, met inbegrip van de schade

aan het glas zelf; Ja Ja Ja
r. gewelddadige beroving en afpersing; waarbij sprake dient te zijn van geweld

gericht tegen verzekerde; Ja Ja Ja
s. een defect van diepvriezers en koelkasten of Nee Ja Ja

1. stroomuitval als gevolg van een technisch defect van langer dan 6 uur,
waardoor er schade (bederf) is toegebracht aan de levensmiddelen die
zich hierin bevinden; Nee Ja Ja

2. Maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis: n.v.t. ������ ������
t. een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis anders dan bij a t/m s genoemde

oorzaken, die van buitenaf op de inboedel inwerkt of een gevolg is van een
eigen gebrek van de inboedel met uitzondering van het eigen gebrek zelf. Nee Nee Ja

3.2 Buiten het woonhuis:
a. Inboedel die zich bevindt op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf,

onder afdaken (alle behorende tot het woonhuis) en aan de buitenkant
van het woonhuis,
is verzekerd tegen alle schadegebeurtenissen als gevolg van in artikel 3.1.
genoemd, met uitzondering van storm, neerslag, diefstal of een poging
daartoe en vandalisme. Ja Ja Ja
Echter tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenmasten en -stokken en
wasgoed die zich bevinden in de tuin of op het balkon van het woonhuis,
zijn verzekerd tegen alle schadegebeurtenissen als gevolg van in artikel 3.1.
genoemd, met uitzondering van storm en neerslag. Ja Ja Ja

b. Bij tijdelijk verblijf van de inboedel elders in Nederland, geldt voor een
periode van  maximaal 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de
inboedel elders in Nederland verblijft, het volgende: Ja Ja Ja

1. in bewoonde woonhuizen is de inboedel verzekerd tegen alle schade-
gebeurtenissen als gevolg van onder artikel 3.1. genoemd, uitge-
zonderd de inboedel van het door onbevoegden, bijvoorbeeld krakers,
bewoonde woonhuis; Ja Ja Ja

2. in overige gebouwen is de inboedel ook verzekerd tegen alle schade-
gebeurtenissen als gevolg van onder artikel 3.1. genoemd, mits diefstal
of een poging daartoe en vandalisme vooraf zijn gegaan door braak
aan de buitenzijde van het gebouw; Ja Ja Ja

3. op andere plaatsen zoals in de open lucht, in tenten, strandhuisjes,
voer- en vaartuigen en caravans is de inboedel verzekerd tegen alle
schadegebeurtenissen als gevolg van brand, brandblussing, schroeien,
zengen, smelten, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, geweld-
dadige beroving en afpersing. Echter: Ja Ja Ja

a. tijdens verhuizing of gedurende het vervoer van of naar een
herstel- of bewaarplaats, is de inboedel bovendien verzekerd tegen
schadegebeurtenissen als gevolg van een ongeval dat het vervoer-
middel is overkomen, het uit de strop schieten en het onklaar raken
van hijsgerei of van een ander hulpmiddel dat wordt gebruikt bij
het laden en lossen; Ja Ja Ja
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: ������ ����� ����
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b. de inboedel, met uitzondering van geld of geldswaardig papier
in auto’s is bovendien verzekerd tegen het risico van diefstal na braak
in Nederland. Deze dekking geldt ook als de diefstalschade is ontstaan
tijdens een dagtrip naar België, Luxemburg of Duitsland. Nee Ja Ja
Maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis: ���� ������ ��
�����
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: n.v.t. ����� ����

c. bij tijdelijk verblijf van de inboedel buiten Nederland maar binnen
Europa, is de inboedel gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen
vanaf de eerste dag dat de inboedel buiten Nederland verblijft, verzekerd
voor schade ten gevolge van brand, brandblussing, schroeien, zengen,
smelten, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen. Ja Ja Ja

Artikel 4. Extra verzekerd is Brons Zilver Goud
4.1  Naast de schade als gevolg van een in artikel 3. genoemde schade-

gebeurtenissen vergoeden wij boven het verzekerd bedrag: Ja Ja Ja
a. de bereddingskosten;

De maximale vergoeding is: ���	
��� ���	
��� ���	
���
b. de opruimingskosten; Ja Ja Ja

De maximale vergoeding is: ��
����� ���
���������
�����
4.2 Wij vergoeden bovendien als gevolg van een in artikel 3 genoemde

gebeurtenissen de hieronder vermelde kosten;
a. de extra noodzakelijk gemaakte kosten van verblijf in een hotel of pension,

indien de inboedel geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden en u met
uw gezin voorlopig elders moet intrekken; Ja Ja Ja
De maximale vergoeding bedraagt: ��
����� ��
����� ���
�����

b. de kosten van vervoer en opslag van de inboedel, die zijn gemaakt in
verband met geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van het woonhuis; Ja Ja Ja
De maximale vergoeding bedraagt: ��
����� ��
����� ���
�����

c. de kosten voor het vervangen van de sleutels en de sloten van de woning,
noodzakelijk als gevolg van diefstal van de sleutels. Deze vergoeding is
beperkt tot 50% van de kosten tot maximaal � 250,-. Ja Ja Ja

Artikel 5. Beperkt verzekerd is Brons Zilver Goud
5.1 Aanbouw en verbouw

Gedurende de periode dat het woonhuis in aan- of verbouw is en niet permanent
bewoond wordt, is de inboedel uitsluitend verzekerd tegen de gevolgen van
brand, ontploffing, blikseminslag, storm en luchtvaartuigen. Ja Ja Ja

5.2 Langer dan drie maanden niet bewoond
Als het woonhuis langer dan drie maanden niet bewoond is, te rekenen vanaf
de eerste dag dat het woonhuis leegstaat of onbewoond is, is de inboedel
uitsluitend verzekerd tegen de gevolgen van brand, ontploffing, blikseminslag,
storm en luchtvaartuigen. Ja Ja Ja

5.3 Recreatiewoningen
De inboedel in recreatiewoningen of voor recreatie gebruikte stacaravans die
langer dan drie maanden niet bewoond zijn, is wel verzekerd tegen alle in
artikel 3 genoemde gebeurtenissen, met uitzondering van diefstal van
audio-, audiovisuele apparatuur en computer- en beelddragende apparatuur,
lijfsieraden, geld of geldswaardig papier en beeld-, geluid- en datadragers. Ja Ja Ja

Artikel 6. Bijzondere uitsluitingen Brons Zilver Goud
Uitgesloten is schade die veroorzaakt is door: Ja Ja Ja
a. constructiefouten;
b. slecht onderhoud;
c. slijtage;
d. geleidelijk werkende (weers)invloeden;
e. vochtdoorlating van muren;
f. overstroming tengevolge van dijkdoorbraak of tengevolge van scheuren,

gaten of andere beschadigingen aan waterkeringen, ook als deze over-
stroming het (in)directe gevolg is van hevige plaatselijke regenval;

g. dieren;
h. insecten, ongedierte, bacteriën virussen, schimmel- en zwamgroei en

plantvorming;
i. normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen,

of deuken en gewone slijtage;
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j. ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van
reiniging, onderhoud en reparatie van de inboedel;

k. doorbranden van elektrische apparaten en motoren (kortsluiting);
l. verlies of vermissing;
m. zakkenrollerij;
Tevens is uitgesloten:
n. schade aan zaken, die werden beschadigd tijdens en in verband met het

gebruiken, bewerken, hanteren, behandelen, dragen of reinigen daarvan.

Artikel 7. Indexering Brons Zilver Goud
Jaarlijks wordt per premievervaldatum de premie en het verzekerd bedrag aangepast
aan de algemene prijsontwikkelingen van inboedels. Dit vindt plaats overeenkomstig
het laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte
prijsindexcijfer voor woninginboedels. Ja Ja Ja

Artikel 8. Schaderegeling Brons Zilver Goud
8.1 Schade aan de inboedel wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde.

Voor de volgende inboedel echter zal de schade vastgesteld worden op basis
van de dagwaarde:
a. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren;
b. zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt

dan 40% van de nieuwwaarde. Ja Ja Ja
8.2 Inboedel die niet ouder is dan 12 maanden wordt vergoed op basis van

de nieuwwaarde. Ja Ja Ja
8.3  Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen zijn verzekerd op basis

van de marktprijs bij aankoop door u van voorwerpen zoals die waren
onmiddellijk voor de schade. Hieronder wordt verstaan: de prijs die uitdrukking
geeft aan de prijs op de inkoopmarkt, vermeerderd met de gemaakte kosten.
Als de waarde voor de schadegebeurtenis overeenkomstig artikel 274 of 275 uit
het Wetboek van Koophandel door deskundigen is getaxeerd zal de schade
vastgesteld worden op de, in bedoelde voortaxatie, vastgestelde waarde.
Vindt de schadegebeurtenis plaats na 36 maanden sedert de opmaak van
het taxatierapport conform artikel 275 Wetboek van Koophandel, dan geldt
als waarde van de betreffende zaken voor het ontstaan van de schade de
waarde conform artikel 274 Wetboek van Koophandel tot een maximum van de
getaxeerde waarde van het oorspronkelijke taxatierapport. Ja Ja Ja

8.4  Voor zover de inboedel hersteld kan worden, staat het ons vrij de herstelkosten
te vergoeden, eventueel vermeerderd met een bedrag voor waardevermindering
die door de schadegebeurtenis werd veroorzaakt en door de reparatie niet
werd opgeheven. Ja Ja Ja

8.5 De schade aan de inboedel wordt vastgesteld conform artikel 10 van de
Algemene voorwaarden. Ja Ja Ja

Artikel 9. Eigen risico Brons Zilver Goud
Per schadegebeurtenis wordt een eigen risico in mindering gebracht op de
schade-uitkering. Voor een aantal verzekerde onderdelen geldt een afwijkend hoger
eigen risico per schadegebeurtenis. Het algemene eigen risico bedraagt: ������ ������ ����

Artikel 10. Andere verzekeringen Brons Zilver Goud
Indien op het moment van de schadegebeurtenis de inboedel ook onder één of
meer andere polis(sen) tegen de gedekte schadegebeurtenis is verzekerd, dan
loopt deze verzekering in gemeenschap met die andere polis(sen) ongeacht de
ingangsdatum daarvan en zal uit hoofde van deze overeenkomst een evenredig
deel van het bedrag van de schade en de kosten worden vergoed. Ja Ja Ja

Artikel 11. Inboedel van derden Brons Zilver Goud
Inboedel die eigendom van derden is, en aanwezig is in het woonhuis, is
meeverzekerd tegen alle in artikel 2.1 genoemde schadegebeurtenissen tot
maximaal � 2.500,- per gebeurtenis.
Deze dekking geldt echter alleen voor zover deze inboedel niet elders
verzekerd is. Ja Ja Ja
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Artikel 12. Huurdersbelang Brons Zilver Goud
Indien het woonhuis niet uw eigendom is, vergoeden wij ook het huurders-
belang tot maximaal � 2.500,- per schadegebeurtenis. Deze vergoeding
wordt alleen verstrekt, indien u als huurder van het woonhuis de schade
voor uw rekening moet nemen en deze niet door een andere verzekering
worden gedekt. Ja Ja Ja
Tevens is onder huurdersbelang glasbreuk meeverzekerd voor glas dat
voor rekening van u als huurder is aangebracht, inclusief de gevolgen van
deze breuk. Ja Ja Ja

Artikel 13. Kostbare inboedel
1. Kostbare inboedel

Onder kostbare inboedel wordt verstaan al die zaken die volgens de aan ons ver-
strekte specificatie zijn verzekerd, tegen de op het polisblad genoemde bedragen.

2. Wat is verzekerd
De kostbaarheden zijn binnen en buiten het woonhuis verzekerd tegen schade
als gevolg van diefstal, verlies, vermissing alsmede tegen materiële bescha-
diging van de kostbaarheden ten gevolge van plotselinge en onvoorziene van
buiten komende gebeurtenissen.

3. Extra verzekerd
Naast de schade als gevolg van in artikel 3 Gouddekking van de Bijzondere
voorwaarden bij de Inboedelverzekering genoemde schadegebeurtenissen
vergoeden wij boven de verzekerde som de kosten zoals genoemd in artikel 4
van de Bijzondere voorwaarden bij de Inboedelverzekering.

4. Beperkt verzekerd
Als het woonhuis langer dan drie maanden niet bewoond is, te rekenen vanaf
de eerste dag dat het woonhuis leegstaat of onbewoond is, is de kostbare
inboedel uitsluitend verzekerd tegen de gevolgen van brand, ontploffing,
blikseminslag, storm en luchtvaartuigen.

5. Bijzondere uitsluitingen
Uitgesloten is schade die veroorzaakt is door:
a. slecht onderhoud;
b. geleidelijk werkende (weers)invloeden;
c. vochtdoorlating van muren;
d. dieren;
e. insecten, ongedierte, bacteriën virussen, schimmel- en zwamgroei en

plantvorming;
f. normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen,

of deuken en gewone slijtage;
g. ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van

reiniging, onderhoud en reparatie van de inboedel;
h. doorbranden van elektrische apparaten en motoren (kortsluiting);
i. eigen gebrek en eigen bederf van de verzekerde zaak, behalve als dit

brand of ontploffing tot gevolg heeft;
Tevens is uitgesloten schade :

j. als gevolg van mechanische gebreken en het opwinden van veren;
k. terwijl de kostbaarheden voor beroeps- of semiberoepsdoeleinden

werden gebruikt;
l. aan de muziekinstrumenten tijdens het vervoer, indien het instrument niet

deugdelijk was verpakt;
m. aan haren en snaren, trommelvellen, lampen en snoeren, behalve

als gevolg van brand, diefstal, verlies of vermissing van het gehele
verzekerde zaak, of schade die is ontstaan door een ongeval dat het
vervoermiddel is overkomen tijdens het vervoer van de verzekerde zaak.

n. aan kostbaarheden in een sta-caravan, recreatie- of gelijksoortige woning
die niet permanent bewoond is.
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Bijzondere voorwaarden
Aansprakelijkheidverzekering

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden van ‘t Huis
Pakket van Unigarant.

Verzekerde bedragen
Brons. Maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis �    500.000,-
Zilver. Maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis � 1.000.000,-
Goud. Maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis � 2.500.000,-

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekerd als gezin

Indien u als gezin verzekerd bent, dan zijn de verzekerden:
a. u;
b. uw echtgeno(o)t(e) of partner waarmee u duurzaam samenwoont;
c. de met u in gezinsverband samenwonende personen;
d. de ongehuwde kinderen van u en/of van uw echtgeno(o)t(e) en/of  partner die bij u inwonen, waaronder

pleeg- en stiefkinderen;
e. de onder d. genoemde kinderen, die voor studie dan wel stage uitwonend zijn;
f. de bij u inwonende grootouders, ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of uw

echtgeno(o)t(e) of partner;
g. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
h. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van

een verzekerde.
1.2 Verzekerd als alleenwonende

Indien u verzekerd bent als alleenwonende, dan zijn de verzekerden:
a. u;
b. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
c. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van

een verzekerde.
1.3 Schade

Onder schade wordt verstaan:
a. schade aan personen

schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;

b. schade aan zaken
schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de
verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
Onder een schade wordt nadrukkelijk niet verstaan: zuivere vermogensschade.

1.4 Aansprakelijkheid
de aansprakelijkheid van u of een verzekerde naar burgerlijk recht, niet uit contract of overeenkomst.

1.5 Huisdier
Naar Nederlandse maatstaven algemeen aanvaard dier, om particulier te houden in uw woonhuis, waarop geen
wettelijke beperkingen (onder andere: muilkorf, import- of fokverbod) van toepassing is en die uw eigendom is.

Artikel 2. Hoedanigheid
2.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier.

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die verband houdt met:
a. het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
b. het verrichten van betaalde handenarbeid;
c. het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht.

2.2 De beperkingen die genoemd staan in artikel 2.1 gelden niet voor:
a. uw huispersoneel;
b. de onder artikel 1.1.d en e genoemde kinderen, indien zij tijdens vakantie, vrije tijd of stagewerkzaamheden

voor anderen dan de verzekerden verrichten al dan niet tegen betaling. Aanspraken van de werkgever of
diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.

Artikel 3. Wat is verzekerd
3.1 Aansprakelijkheid/schade

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in de hiervoor genoemde hoedanigheid voor schade
veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur en zich openbaart tot 1 jaar na de schadegebeurtenis.
Voor alle verzekerden tezamen wordt per schadegebeurtenis niet meer uitgekeerd dan het verzekerd bedrag.



19

3.2    (Huis)dieren
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor een schade veroorzaakt door (huis)dieren is meeverzekerd,
mits deze niet worden gehouden voor de uitoefening van een bedrijf of beroep.

3.3 Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend meeverzekerd voor de door de
betrokken verzekerden geleden schade aan personen. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens
huispersoneel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade aan zaken
meeverzekerd.

3.4 Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
a. de kosten van gerechtelijke procedures die zijn gevoerd met goedvinden of op verlangen van ons;
b. de kosten van rechtsbijstand die in onze opdracht is verleend;
c. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.

3.5 Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een schadegebeurtenis het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter
waarborging van de rechten van benadeelden, zullen wij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van
het verzekerd bedrag. De verzekerde is verplicht ons te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra
deze wordt vrijgegeven. Bovendien zal hij alle medewerking moeten verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

3.6 Verzekeringsgebied
De verzekering heeft een wereldwijde dekking.

3.7 Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de aansprakelijkheid van een verzekerde:
a. als bezitter van:

- het door hem bewoonde woonhuis met de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een deel daarvan
- wordt verhuurd;
- een in Europa gelegen tweede woonhuis, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex
- mits deze niet dienen tot verhuur aan derden noch daadwerkelijk aan een derde wordt verhuurd op het
- moment dat de schadegebeurtenis zich voordoet.

Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken, waaronder de aansprakelijkheid
voor schade door onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn niet gedekt.
b. voor schadegebeurtenissen veroorzaakt door brand, uitsluitend aan de door hem voor vakantiedoeleinden

gehuurde, in het buitenland gelegen woonhuis en de daartoe behorende inboedel.
3.8    Vriendendienst

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een verzekerde, zullen wij ons niet beroepen op de omstan-
digheid dat de schade is toegebracht terwijl er sprake is van het verlenen van een vriendendienst door
verzekerde.

        Voor het toekennen van de schadevergoeding geldt:
- alle aanspraken op vergoeding, die benadeelde uit andere hoofde heeft , worden eerst in mindering

gebracht;
- er wordt geen schade vergoed wanneer de vorderende partij een ander is dan de rechtstreeks bij de

gebeurtenis betrokken benadeelde;
- er wordt per gebeurtenis nooit meer uitgekeerd dan � 10.000,- voor alle benadeelden tezamen.

Artikel 4. Wat is niet verzekerd
4.1 Opzet, seksuele gedragingen en groepsaansprakelijkheid

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor gedragingen jegens personen:
a. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn opzettelijk en tegen een

persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;
b. van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of  voortvloeiende uit

opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot
de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of,
in geval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen onder invloed van
alcohol of andere stoffen verkeert/verkeerde. Daarnaast is van de verzekering uitgesloten de
aansprakelijkheid;

c. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook;

d. van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de groep behorende
personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

4.2 Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade:
a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van:

een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van
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gebruik en bewoning);
b. aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
c. aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, luchtvaartuigen en motor- en zeilvaartuigen

(waaronder surfplanken), die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft;
d. die bestaat uit en/of het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren,

bank-, giro- en betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft anders
dan in de gevallen bedoeld onder a, b, c en d zijn verzekerd tot een bedrag van � 15.000,- per
schadegebeurtenis.
De dekking van de aansprakelijkheid voor brandschade aan de gehuurde vakantiewoning, voor schade door
een antenne, vlaggenstok of zonnescherm aan het gehuurde pand (zie artikel 3.7.b) en voor  schade als
passagier (zie artikel 4.3, 4.4 en 4.5) blijft onverminderd van kracht.

4.3 Motorrijtuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde
in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
De verzekering is echter wel van kracht voor de aansprakelijkheid van:
a. de verzekerde als passagier van een motorrijtuig. Het bepaalde in artikel 3.3 en 4.2 blijft echter onverkort

van toepassing;
b. u, uw echtgeno(o)t(e) of partner en de met u in gezinsverband samenwonende personen voor schade

veroorzaakt door huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan uitsluitend het huispersoneel zelf de
houder of bezitter is;

c. de verzekerde voor schade veroorzaakt met of door motorisch voortbewogen maaimachines,
kinderspeelgoed op afstand bediende modelauto’s en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij niet  sneller
kunnen dan 10 kilometer per uur;

d. de verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joy-riding met een motorrijtuig, mits de veroorzaker jonger
is dan 18 jaar. Onder joy-riding wordt verstaan elk zonder toestemming gebruik maken van een motorrijtuig,
zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen.

Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
- in geval van diefstal of verduistering;
- voor schade aan het motorrijtuig zelf.
In geval van joy-riding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet als voor het motorrijtuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.

4.4 Vaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig.
De verzekering is echter wel van kracht voor de aansprakelijkheid voor:
a. schade veroorzaakt door of met roeiboten, kano’s, surfplanken en op afstand bediende modelboten;
b. schade aan personen, veroorzaakt met of door zeilboten, waarvan:

- het zeiloppervlakte maximaal 16 m2 bedraagt;
- de eventuele (buitenboord)motor een vermogen heeft van maximaal 3 kW (ongeveer 4 pk);

c. schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig. Het bepaalde in de artikelen 3.3 en 4.2 blijft echter
onverkort van toepassing.

4.5 Luchtvaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, zoals bijvoorbeeld
een  (model)vliegtuig, een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger, een
luchtschip, een (model)raket en een ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde
toestand.
De verzekering is echter wel van kracht voor de aansprakelijkheid voor:
a. schade veroorzaakt door of met modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;
b. schade veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig. Het bepaalde in artikel 3.3 en 4.2 blijft echter

onverkort van toepassing.
4.6 Andere verzekeringen

Van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet bestond, aanspraak zou
kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering of voorziening. In
dat geval wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering
of voorziening te boven gaat.

4.7 Woonplaats niet langer in Nederland
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft,
met dien verstande dat dan de verzekering voor hem eindigt 30 dagen na het vertrek uit Nederland.

4.8 Wapens
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of gebruik van
wapens.

4.9 Niet nakomen overeenkomst
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door het niet, niet goed of niet tijdig nakomen van een
overeenkomst.
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Artikel 5. Schadevaststelling en schaderegeling
Wij belasten ons met de regeling en vaststelling van de schade. Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen dan wel tegen hen te procederen.
Daarbij houden wij uw belangen in het oog. U geeft ons middels de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst een
onherroepelijke volmacht om in uw naam voormelde handelingen te verrichten. Zonodig verleent u ons of de door ons
ingeschakelde derden uitdrukkelijke schriftelijke volmacht in uw naam het door ons nodig geachte te verrichten.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Ongevallenverzekering

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden van ‘t Huis
Pakket van Unigarant.

Verzekerde bedragen Overlijden Blijvende invaliditeit
Brons. Maximaal verzekerd bedrag per verzekerde �   5.000,- �   25.000,-
Zilver. Maximaal verzekerd bedrag per verzekerde � 10.000,- � 125.000,-
Goud.  Maximaal verzekerd bedrag per verzekerde � 20.000,- � 200.000,-

Artikel 1. Begripsomschrijving
1.1 Verzekerden

Afhankelijk van de gekozen dekking (alleenstaande of gezin), worden als verzekerden beschouwd:
a. u, voor zover u bij aanvang van de verzekering de 65-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt;
b. uw echtgeno(o)t(e) of partner waarmee u duurzaam samenwoont, voor zover bij aanvang van de

verzekering de 65-jarige leeftijd nog niet is bereikt;
c. de kinderen van u of van uw echtgeno(o)t(e) of partner die bij u inwonen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
d. de onder c. genoemde kinderen, die voor studie dan wel stage uitwonend zijn.

1.2 Ongeval
Een plotseling, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, van buiten rechtstreeks op het lichaam inwerkend
fysiek geweld, dat blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg heeft.

1.3 Blijvende invaliditeit
Een in aard en plaats volgens geneeskundige normen objectiveerbaar vast te stellen blijvend lichamelijk
functieverlies volgens de toepasselijke tabellen van de AMA, NOV en/of NVvN, voor zover dit functieverlies
het directe en uitsluitende gevolg is van het onder artikel 1.2 en artikel 3.2 bedoelde ongeval.

1.4 Begunstigden
De verzekerde is de begunstigde voor alle uitkeringen. Bij overlijden van de verzekerde, zal de uitkering aan
de nalatenschap van de verzekerde worden gedaan.

Artikel 2. Verzekeringsgebied
De verzekering heeft een wereldwijde dekking.

Artikel 3. Wat is verzekerd
3.1 Verzekerde bedragen

Per ongeval keren wij in geval van overlijden of bij blijvende invaliditeit maximaal 100% van de daarvoor
geldende verzekerd bedrag per verzekerde uit.

3.2 Ongeval
Met een ongeval wordt gelijkgesteld:
a. acute vergiftiging, tenzij deze is veroorzaakt door ziekteverwekkers of door het gebruik van

geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen;
b. besmetting door ziekteverwekkers, mits deze besmetting uitsluitend het rechtstreeks gevolg is van een

onvrijwillige val in het water of in een andere stof, of het zich daarin gegeven ter redding van mens of dier;
c. het ongewild van buitenaf binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, met uitzondering van  ziekteverwekkers,

in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor in een ogenblik letsel
wordt toegebracht;

d. wondinfectie, bloedvergiftiging of tetanus die is veroorzaakt door een ongeval;
e. verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding (mits niet ten gevolge van de

inwerking van stralen), veretsing en elektrische ontlading;
f. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een natuurramp;
g. verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en bandweefsel, als gevolg waarvan plotseling letsel is

ontstaan;
h. complicaties en verergeringen van het ongevalletsel als rechtstreeks gevolg van geboden eerste

hulpverlening of medisch noodzakelijke behandeling indien deze is uitgevoerd door een medisch bevoegd
deskundige;

i. rechtmatige niet door u zelf uitgelokte zelfverdediging of bij handelingen tot redding van mens of dier;
j. moord, doodslag, mishandeling, of pogingen daartoe, gijzelingen en terreuracties door niet-militairen,

ongeacht met welke middelen deze ten opzichte van de verzekerde zijn gepleegd;
k. het als amateur beoefenen van sport, waaronder ook wordt begrepen het  voorbereiden van en het

deelnemen aan wedstrijden. Uitzondering hierop vormen de sporten die genoemd zijn in artikel 4.1 en het
bepaalde in artikel 4.m.
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Artikel 4. Wat is niet verzekerd
4.1 Geen uitkering vindt plaats indien het ongeval dat de verzekerde is overkomen het gevolg is van of mede is

veroorzaakt door:
a. een ziekelijke toestand waarin de verzekerde verkeerde of van een geestelijke of lichamelijke afwijking;
b. een ziekelijke toestand die is veroorzaakt door besmetting met ziekteverwekkers, met uitzondering van

hetgeen dat genoemd is in artikel 3.2.c;
c. het (mede)plegen van een misdrijf door de verzekerde;
d. grove roekeloosheid, tenzij het een ongeval betrof bij zijn poging tot redding van een mens of dier;
e. gebruik van alcohol of gebruik van geneesmiddelen of van bedwelmende, verdovende of opwekkende

middelen anders dan op medisch voorschrift;
f. zelfdoding of een poging daartoe;
g. een vechtpartij waaraan de verzekerde deelnam, tenzij hij kan aantonen dat dit ongeval het gevolg is  van

rechtmatige zelfverdediging. Deze uitsluiting geldt niet voor kinderen jonger dan 14 jaar;
h. het besturen van een motor of bromfiets;
i. het verblijf in een luchtvaartuig;

Wij keren wel uit als de verzekerde tijdens het ongeval als passagier verbleef in een vliegtuig, ingericht
voor passagiersvervoer en bestuurd door een beroepspiloot. Tevens dient dit vliegtuig ten tijde van het
ongeval gebruikt te zijn:
- door een particuliere onderneming of staatsinstelling die bevoegd is tot exploitatie van een
- luchtvaartbedrijf;
- door een onderneming ten behoeve van haar eigen bedrijf binnen Europa en Noord-Amerika;

j. het deelnemen aan jachtactiviteiten;
k. het verblijf van de verzekerde in militaire dienst en het ongeval hiermee rechtstreeks en uitsluitend verband

houdt. Indien de verzekerde of de belanghebbende echter aannemelijk maakt dat het ongeval niet
veroorzaakt is door vuurwapens of explosieven of tijdens militaire oefeningen, zullen wij geen beroep doen
op deze uitsluiting;

l. sportbeoefening waarvoor betaling wordt ontvangen;
m. de beoefening van de volgende sporten: boksen, worstelen, ijshockey, rugby, bergsport, bobsleeën,

parasailing, hanggliding, parachutespringen, ijszeilen, skispringen, skivliegen, figuurspringen en andere
sporten met een soortgelijk verhoogd ongevallenrisico;

n. voorbereidingen van en deelneming aan snelheidswedstrijden of recordritten bijvoorbeeld met motorrijtuigen,
skelters, te paard, per rijwiel of per motorboot;

o. het beroepsmatig werken als onder andere: boomrooier, circusartiest, dakdekker, duiker, glazenwasser,
houtbewerker, slachter, visser, en alle andere werkzaamheden met een soortgelijk verhoogd
ongevallenrisico;

p. niet als een ongeval of ongevalgevolg zullen worden beschouwd: ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van
een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).

4.2 Woonplaats niet langer in Nederland
De verzekering eindigt zodra u uw woonplaats niet langer in Nederland heeft.

4.3 Heelkundige kosten
De kosten van heelkundige behandeling worden niet vergoed.

Artikel 5. Uitkering bij overlijden
5.1 Recht op uitkering

In geval van overlijden bestaat er recht op uitkering, mits dit overlijden een direct en uitsluitend gevolg is van
het onder artikel 1.2 bedoelde ongeval en het overlijden heeft plaatsgevonden binnen 2 jaar na het ongeval.

5.2 Omvang van de uitkering
Het volle verzekerde bedrag voor overlijden wordt uitgekeerd. Indien dit van toepassing is, wordt een reeds
gedane uitkering voor blijvende invaliditeit hierop in mindering gebracht. Terugvordering van een reeds gedane
uitkering zal niet plaatsvinden.

Artikel 6. Uitkering bij blijvende invaliditeit
6.1 Recht op uitkering

In geval van blijvende invaliditeit, bestaat er recht op uitkering, indien en voor zover deze blijvende invaliditeit
direct en uitsluitend het gevolg is van het onder artikel 1.2 bedoelde ongeval en is ontstaan binnen 2 jaar na
het ongeval.

6.2 Omvang van de uitkering
In geval van blijvende invaliditeit worden aan de getroffen verzekerde de volgende percentages van het
verzekerd bedrag uitgekeerd, met dien verstande dat de uitkering nooit meer dan 100% van het verzekerd
bedrag zal bedragen:
- bij blijvende invaliditeit van de hierna genoemde lichaamsdelen:
� een arm tot in het schoudergewricht 75%
� een arm tot in het ellebooggewricht 65%
� een arm tussen elleboog- en schoudergewricht 65%
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� een arm tussen pols en ellebooggewricht 60%
� een hand tot in het polsgewricht 60%
� een been tot in het heupgewricht 70%
� een been tot in het kniegewricht 60%
� een been tussen knie- en heupgewricht 60%
� een been tussen enkel- en kniegewricht 50%
� een voet tot in het enkelgewricht 50%

- bij blijvende invaliditeit van de hierna genoemde lichaamsdelen:
� een duim 25%
� een wijsvinger 15%
� een middelvinger 12%
� een ringvinger of pink 10%

Bij blijvende invaliditeit van meer dan één vinger van een hand wordt maximaal 60% van het verzekerd bedrag
uitgekeerd.
� een grote teen 8%
� andere tenen dan de grote teen 4%
� het gezichtsvermogen van een oog 30%
� het gezichtsvermogen van beide ogen 100%
� het gehoor van een oor 20%
� het gehoor van beide oren 50%
� het reuk- en smaakvermogen 20%
� het verlies van het seksuele vermogen 25%

- bij de hierna genoemde letsels of combinatie van letsels:
� totaal verlies van de geestelijke vermogens 100%
� verlies van beide armen of handen 100%
� verlies van beide benen of voeten 100%
� verlies van een arm of hand, tezamen met een been of voet 100%

- Bij gedeeltelijke invaliditeit van de in dit artikel genoemde lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, vastgesteld
volgens algemeen aanvaarde medische maatstaven, wordt een gedeelte van de genoemde uitkerings-
percentages evenredig aan de mate van de invaliditeit uitgekeerd. Gedeeltelijk verlies van de reuk, de smaak
of van beide wordt niet als invaliditeit beschouwd.

- In geval van blijvende invaliditeit van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens als gevolg van een letsel of een
combinatie van letsels die niet als zodanig in het voorgaande zijn omschreven, is het uitkeringspercentage
van het verzekerde bedrag gelijk aan het percentage blijvende invaliditeit, dat is vastgesteld volgens de
Nederlandse richtlijnen dan wel, in het geval er geen Nederlandse richtlijnen beschikbaar zijn, volgens in
Nederland gebruikelijke richtlijnen. Daarbij blijven het beroep, werkzaamheden en/of hobby’s van de verzekerde
buiten beschouwing.

6.3 Reeds aanwezige invaliditeit
Voor gehele of gedeeltelijke invaliditeit die reeds voor het ongeval aanwezig was, wordt alleen een uitkering
verleend, indien en voor zover deze invaliditeit reeds voor het ongeval bestaande blijvende invaliditeit te
boven gaat.

Artikel 7. Psychisch letsel en cosmetische afwijkingen
7.1 Psychisch letsel

a. Er vindt geen uitkering plaats in geval van verlies van de geestelijke, kennende of cognitieve vermogens.
Deze uitsluiting geldt niet als dit verlies is veroorzaakt door, volgens algemeen aanvaarde neurologische
opvattingen, aantoonbare organische beschadiging van het centrale zenuwstelsel.

b. Ook vindt er geen uitkering plaats als gevolg van psychische stoornissen.
7.2 Cosmetische afwijkingen

Er vindt geen uitkering plaats voor cosmetische afwijkingen.

Artikel 8. Vaststelling uitkering
8.1 Vaststelling invaliditeit

Het uitkeringspercentage zal door onze medisch adviseur worden vastgesteld op basis van de als definitief
medische eindtoestand van de getroffene, voor zover mogelijk binnen 2 jaar na het ongeval. Indien na twee
jaar na het ongeval geen medische eindtoestand is ingetreden kan een voorschot worden verstrekt.
Dit voorschot wordt dan in mindering worden gebracht op eventuele toekomstige vergoedingen.

8.2 Definitieve medische eindtoestand
Het is mogelijk dat na de beëindiging van de geneeskundige behandeling nog geen definitieve medische
eindtoestand is ingetreden. In dat geval wordt de wettelijke rente over het uiteindelijk te betalen bedrag
vergoed vanaf de dag waarop de geneeskundige behandeling wordt beëindigd tot de dag waarop de
uitkering plaatsvindt.
Blijkt er in onze opdracht uitgevoerde medische onderzoek nog geen definitieve medische eindtoestand is, dan
zal uiterlijk binnen 5 jaar na de ongevaldatum in onze opdracht een nieuwe medisch onderzoek plaatsvinden.
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De invaliditeit die bij dat onderzoek wordt vastgesteld zal dan gelden als definitieve medische eindtoestand,
ook al vermeldt de medisch specialist dat er nog geen definitieve medische eindtoestand is ingetreden.

8.3 Medische expertise
Om de omvang van de invaliditeit vast te stellen kunnen wij het noodzakelijk achten om u te laten onderzoe-
ken door een door ons nader aan te wijzen medisch specialist. U dient zich door deze te laten onderzoeken of
zich voor onderzoek te laten opnemen in een door ons nader aan te wijzen instelling of inrichting. De kosten
hiervan komen voor onze rekening.

Artikel 9. Verplichtingen
9.1 Melding

a. U bent verplicht ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen in kennis te stellen van een ongeval
dat tot uitkering uit hoofde van deze verzekering kan leiden. Daarbij dient een nauwkeurige omschrijving van
het ongeval te worden overgelegd met zo mogelijk vermelding van de oorzaken en de gevolgen;

b. Is de verzekerde door een ongeval overleden, dan dient dit aan ons te zijn gemeld binnen 48 uur;
c. Indien de aangifte later plaatsvindt, behoudt de verzekerde recht op uitkering mits hij kan aantonen dat:

- de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
- de gevolgen van een ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestes-
- gesteldheid vergroot zijn;
- de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd;
- de melding achterwege is gebleven ten gevolge van buitengewone omstandigheden.

Ieder recht op uitkering vervalt indien de melding meer dan 5 jaar na het ongeval plaatsvindt.
9.2 Overige

a. De verzekerde is verplicht zich na een ongeval zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling te
stellen en volledig aan zijn herstel mee te werken;

b. De verzekerde is verplicht aan ons of aan een door ons aangewezen arts alle gewenste inlichtingen
volledig en naar waarheid te verstrekken;

c. De begunstigde(n) is/zijn verplicht toestemming te verlenen tot en medewerking te verlenen aan alle
maatregelen die wij nodig achten voor de vaststelling van de doodsoorzaak.
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Algemene Voorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering

Deze algemene voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis naast de algemene voorwaarden van
‘t Huis Pakket van Unigarant. Daar waar de algemene voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering afwijken van de
algemene voorwaarden van ‘t Huis Pakket van Unigarant geldt wat in de algemene voorwaarden bij de rechtsbijstand-
verzekering staat vermeld.

Verzekerde vormen Rechtsbijstandverzekering
Brons. Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers
Zilver. Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Goud. Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren PLUS

Artikel 1. Het begrip rechtsbijstand
1.1 Rechtsbijstand houdt in:

a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat de
verzekerde betreft;

b. het behartigen van uw juridische belangen in een geschil waarin u betrokken bent geraakt, door:
- het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen;
- het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens hem indienen en verdedigen van
- verzoek- en bezwaarschriften;
- het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken;

c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de bovengenoemde
activiteiten, zoals nader omschreven in artikel 4.

1.2 De toepasselijke bijzondere voorwaarden bepalen nader de omvang van de dekking;
1.3 Ingeval van twijfel over het bestaan van een geschil maakt u op ons verzoek het geschil aannemelijk door

middel van een rapport van een deskundige, die benoemd is in overleg met ons;
1.4 Wij / ons / onze

Waar in deze algemene- en bijzondere voorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering wordt gesproken over
“wij”, “ons”, “onze” wordt, in tegenstelling tot hetgeen in de algemene voorwaarden bij ‘t Huis Pakket staat
vermeld, bedoeld: DAS rechtsbijstand te Amsterdam.

Artikel 2. Het verzekerde risico en de gebeurtenis
2.1 Verzekerd is het risico dat u in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten

gevolge van een gebeurtenis, mits:
- de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de

looptijd van de verzekering;
- de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet voorzien kon

worden.
2.2 Onder gebeurtenis wordt verstaan het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de

wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de
behoefte aan rechtsbijstand.

Artikel 3. De verlening van rechtsbijstand
3.1 Rechtsbijstand wordt door ons verleend. Wij garanderen daarbij de inzet van alle in loondienst aan ons

verbonden deskundigen. Met u wordt overlegd over de wijze van behandeling en u wordt geïnformeerd over de
haalbaarheid van het gewenste resultaat.

3.2 Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening
gestaakt.

3.3 Wij zijn bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de
(verder) te maken kosten van rechtsbijstand. Wij stellen dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het
belang van de zaak.

3.4 Als de behandeling niet door de maatschappij zelf kan worden voltooid in verband met het procesmonopolie,
dragen wij deze over aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige.
In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of
kantoor houden, als de zaak hier dient of die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak
daar dient. Onder rechtens bevoegde deskundige wordt verstaan een ter zake kundige die krachtens
toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de
noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen.

3.5 Alleen wij zijn bevoegd, na overleg met u, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde
deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds namens u gegeven. U machtigt
ons hiertoe onherroepelijk.

3.6 Ingeval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige, zoals vermeld in artikel 60 en
61 Wet Toezicht Verzekeringswezen, volgen wij uw keuze. In andere gevallen of ingeval van een opdracht aan
een andere externe deskundige bepalen wij de keuze.
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3.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door een externe deskundige.

Artikel 4.  De kosten van rechtsbijstand
4.1 Behoudens het bepaalde in lid 2 komen voor vergoeding in aanmerking:

a. de interne kosten: de kosten van de aan ons in loondienst verbonden deskundigen;
b. de navolgende externe kosten:

- de honoraria en verschotten, voor zover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd, van de
- externe deskundigen, die door ons worden ingeschakeld;
- de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen;
- de proceskosten die ten laste van u blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld;
- de noodzakelijke, in overleg met ons te maken, reis- en verblijfkosten als uw persoonlijk verschijnen voor
- een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat;
- de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis.

4.2 Niet voor vergoeding komen in aanmerking:
a. de in lid 1 sub b bedoelde externe kosten die een overeengekomen kostenmaximum per aanspraak op

rechtsbijstand te boven gaan, alsmede de kosten die beneden de grens van het eigen risico blijven; als uit
één feit of feitencomplex meerdere aanspraken op rechtsbijstand voortkomen dan geldt het kostenmaximum
voor deze aanspraken tezamen;

b. de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 591en 591a
Wetboek van Strafvordering) verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTW-afdracht) of door anderen
vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand); wij
schieten deze kosten voor.

Artikel 5. Niet verzekerd is
Wij verlenen geen (verdere) rechtsbijstand in de gevallen die omschreven zijn in de toepasselijke bijzondere
voorwaarden. Voorts verlenen wij geen rechtsbijstand:

a. als u handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor onze belangen schaadt. Daarvan is in
ieder geval sprake als de zaak zó laat is aangemeld dat wij alleen maar met meer inspanningen of meer
kosten rechtsbijstand zouden kunnen verlenen;

b. als het rechtsprobleem een gevolg is van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer, muiterij, natuurrampen en atoomkernreacties;

c. als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van een motorrijtuig terwijl de bestuurder niet
bevoegd was het motorrijtuig te besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als:

    - in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen van een motorrijtuig;
    - u die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder

- onbevoegd bestuurde;
d. in een geschil over de onderhavige verzekeringsovereenkomst (wij vergoeden echter alsnog de redelijk

gemaakte kosten van rechtsbijstand als u in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt);
e. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van uw handelen of nalaten of u het

ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te
behalen. In een strafzaak doen wij op het voorgaande een beroep als het strafbare feit waarvan u wordt
verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel u het feit willens en wetens heeft gepleegd. Wij
vergoeden achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak
deze omstandigheden afwezig blijken te zijn;

f.  in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door cessie, schuld
vernieuwing, subrogatie of borgtocht;

g. in fiscale of  fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook begrepen worden geschillen over heffingen en
heffingsvrije hoeveelheden (bijvoorbeeld mest-/melkquota), retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en
accijnzen.

Artikel 6. Wachttijd
6.1 Wij verlenen geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis, die

zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Ingeval van een
arbeidsrechtelijk geschil is deze termijn zes maanden en in een geschil over onteigening twaalf maanden.

6.2 Op het bepaalde in het vorige lid doen wij geen beroep:
- als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en u daaraan bij voortbestaan dezelfde

rechten had kunnen ontlenen;
- als u het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering.
Op ons verzoek moet u dit aantonen.

Artikel 7.  Uw verplichtingen
7.1 Indien u een beroep op de verzekering doet, dient u dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurte-

nis bij ons aan te melden.
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7.2 Als u het verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt, zijn wij niet meer verplicht
rechtsbijstand te verlenen.

7.3 Indien u een beroep op de verzekering doet, verleent u alle medewerking die door ons gevraagd wordt of de
namens ons ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat u:
- alle gegevens en stukken verstrekt die op uw verzoek betrekking hebben;
- ons machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over uw zaak ter beschikking heeft;
- zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten

van rechtsbijstand op derden;
- alles nalaat wat onze belangen kan schaden.

7.4 U bent verplicht de door ons voorgeschoten kosten, voor zover u die ontvangt, aan ons te restitueren.
Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten.

Artikel 8. Belangenconflicten
Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand bij ons.
Dan geldt:
- als er een geschil is tussen u en één van de medeverzekerden op één polis, verlenen wij alleen rechtsbijstand

aan u;
- als er een geschil is tussen twee medeverzekerden op één polis, verlenen wij alleen rechtsbijstand aan de

persoon die door u wordt aangewezen;
- als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden

bevoegd te verlangen dat aan hen rechtsbijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde
deskundige naar eigen keuze op onze kosten.

Artikel 9. Geschillen
9.1 Als u het oneens blijft met ons oordeel over de haalbaarheid of de wijze van behandeling, dan kunt u

verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar uw keuze.
9.2 Wij leggen dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat, en

verzoeken hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt u ook zijnerzijds nog eens het verschil van
mening. Het oordeel van de advocaat is voor ons bindend. De kosten zijn steeds voor onze rekening.

9.3 Als u zich niet met het oordeel van de advocaat kunt verenigen, kunt u de zaaksbehandeling voor eigen
rekening en risico voortzetten. Wordt u daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betalen
wij alsnog, tot ten hoogste het verzekerde kostenmaximum, de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

9.4 Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter
voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat wij ons standpunt schriftelijk bekend hebben gemaakt.

Artikel 10. De positie van de tussenpersoon
10.1 U en de medeverzekerden machtigen de tussenpersoon die in de polis vermeld staat, voor hen alle mededelin-

gen en betalingen in ontvangst te nemen, tenzij anders is of wordt overeengekomen.
10.2 De correspondentie over de zaaksbehandeling wordt steeds met en door de tussenpersoon gevoerd, tenzij

anders wordt verlangd.

Artikel 11. Indexering
Wij zijn bevoegd jaarlijks de verschuldigde premie aan te passen overeenkomstig de stijging van de consumenten
prijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden van
‘t Huis Pakket van Unigarant en de algemene voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering.

Artikel 1. Begripsomschrijving
In de zin van de Rechtsbijstandverzekering wordt verstaan onder:
1. Rechtsbijstand:

a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat u
betreft;

b. het behartigen van de juridische belangen van u in een geschil waarin u betrokken bent geraakt, door:
- het voeren ven verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen;
- het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens u indienen en verdedigen van
- verzoek- en bezwaarschriften;
- het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken.

c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand die voortvloeien uit de bovengenoemde
activiteiten, zoals nader omschreven in artikel 9,

2. U, Uw:
a. verzekeringnemer;
b. echtgeno(o)t(e) of partner die met de verzekeringnemer duurzaam samenwoont;
c. inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en stiefkinderen;
d. niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg-en stiefkinderen, die in Nederland een dagstudie

volgen of in een verpleeginrichting verblijven;
e. inwonende (schoon)ouders;
f.  een au-pair gedurende de tijd dat deze bij u woont; en voorts:
g. de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig dat aan u toebehoort, uitsluitend voor de

rechtsbijstand die genoemd is in artikel 3 lid 1:
- de reisgenoot, die vanuit Nederland meereist in uw persoonlijke reisgezelschap op een (vakantie)reis,
- gedurende deze reis;
- het huispersoneel in dienst van de verzekeringnemer;

h. de nagelaten betrekkingen van u, indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in
de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering
aanspraak op rechtsbijstand bestaat,

3. Rechtens bevoegde deskundige:
een terzake kundige die krachtens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke
of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen.

Artikel 2. Verzekeringsgebied
2.1 In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee,

mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is:
a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst met betrekking tot uw voertuig;
d. geschillen uit vervoersovereenkomst;
e. geschillen uit overeenkomsten door u aangegaan in rechtstreeks verband met een (vakantie)reis.

2.2 In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter
bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.

Artikel 3. Verzekerde activiteiten en beperkingen
Als u betrokken bent geraakt in een geschil bij het uitoefenen van de hierna genoemde activiteiten, heeft u
aanspraak op rechtsbijstand, tenzij die aanspraak verband houdt met de uitoefening van een vrij beroep of een
bedrijf of de verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst.
De verzekerde activiteiten zijn:
1. de deelname aan het weg- of watervervoer;
2. het zijn van passagier in een luchtvaartuig:
3. het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van een voertuig;
4. het maken van een (vakantie)reis.
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Verzekerd is het risico dat u in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van
een gebeurtenis, mits:
- de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de looptijd

van de verzekering;
onder gebeurtenis wordt verstaan het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de
wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de
behoefte aan rechtsbijstand;

- de behoefte aan rechtsbijstand bij aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet voorzien kon
worden.

Artikel 4. Onvermogen
Aan u wordt vergoedt de schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, voorzover de schade het
eigen risico van � 125,- te boven gaat tot ten hoogste � 1.250,-.
Dit als de verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij u de schade op een andere manier
vergoed kunt krijgen.

Artikel 5. Waarborgsom
Wij schieten aan u een bedrag van ten hoogste � 25.000,- voor, als door een buitenlandse overheid in verband met
een gedekte strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, de teruggave van zijn
rijbewijs of de opheffing van een beslag op een aan u toebehorend voertuig.
1. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt u ons onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer

wordt vrijgegeven en aanvaardt u de verplichting, uw volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van
onverwijlde restitutie aan ons.

2. U bent verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat
het is verstrekt.

Artikel 6. Franchise
U kunt in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van uw verzoek ten
minste � 110,- beloopt.

Artikel 7. Bijzondere uitsluitingen
Wij verlenen geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies):
a. in geschillen over exploitatie van een voertuig (verhuur, vervoer examens, les, enz.);
b. in geschillen over de aanschaf van tweedehands voer- en vaartuigen, tenzij gekocht onder schriftelijke

garantie bij een officiële dealer;
c. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, of daarvoor in de plaats komende

regresacties;
d. als u handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor onze belangen schaadt. Daarvan is in

ieder geval sprake als de zaak zo laat is aangemeld dat wij alleen maar met meer inspanningen of meer
kosten rechtsbijstand zouden kunnen verlenen;

e. als het rechtsprobleem een gevolg is van een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer, muiterij, natuurrampen en aan atoomkernreacties;

f. als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van een motorrijtuig terwijl de bestuurder niet
bevoegd was het motorrijtuig te besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als:
- in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen van een motorrijtuig;
- u die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder
- onbevoegd bestuurde;

g. in een geschil over de onderhavige verzekeringsovereenkomst (wij vergoeden echter alsnog de redelijk
gemaakte kosten van rechtsbijstand als u in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt);

h. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van uw handelen of het nalaten daarvan
of u het ontstaan van deze behoefte willens en  wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden
of te behalen. In een strafzaak doen wij op het voorgaande een beroep als het strafbare feit waarvan u
wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel u het feit willens en wetens heeft gepleegd. Wij
vergoeden achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak
deze omstandigheden afwezig blijken te zijn;

i. in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door cessie, schuld
vernieuwing, subrogatie of borgtocht.

Artikel 8. Verlening van rechtsbijstand
a. De rechtsbijstand wordt door ons verleend. Wij garanderen daarbij de inzet van alle in loondienst aan ons

verbonden deskundigen, ongeacht de daarmee gemoeide kosten. Er wordt met u overlegd over de wijze van
behandelingen en u wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat.

b. Wij vergoeden de daaruit voortvloeiende externe kosten onbeperkt.
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c. Wij behoeven geen rechtsbijstand te verlenen als naast u ook andere belangstellenden actie (willen) voeren.
 Wij vergoeden u dan naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

d. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening
gestaakt.

e. Wij zijn bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de
(verder) te maken kosten van rechtsbijstand. Wij stellen dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het
belang van de zaak.

f. Als de behandeling niet door ons kan worden voltooid in verband met het procesmonopolie, dragen wij deze
over aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens
bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, eis de zaak hier dient of die
bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak daar dient.

g. Alleen wij zijn bevoegd, na overleg met u, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde
deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds namens u gegeven. U machtigt
ons hiertoe onherroepelijk.

h. Ingeval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige, zoals vermeld in artikel 60
en 61 Wet Toezicht Verzekeringswezen, volgen wij uw keuze. In andere gevallen of ingeval van een
opdracht aan een andere externe deskundige bepalen wij de keuze.

i. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door een externe deskundige.

Artikel 9. Kosten van Rechtsbijstand
9.1 Behoudens het bepaalde in lid 2 komen voor vergoeding in aanmerking:

a. de interne kosten: de kosten van de aan ons in loondienst verbonden deskundigen;
b. de navolgende externe kosten:

- de honoraria en verschotten, voor zover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd, van de
- externe deskundigen, die door ons worden ingeschakeld;
- de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen;
- de proceskosten die ten laste van u blijven of waartoe u in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld;
- de noodzakelijke, in overleg met ons te maken, reis- en verblijfkosten als het persoonlijk verschijnen voor
- een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat;
- de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis.

9.2 Niet voor vergoeding komen in aanmerking:
a. de in lid 1 sub b bedoelde externe kosten die een overeengekomen kostenmaximum per aanspraak op

rechtsbijstand te boven gaan, alsmede de kosten die beneden de grens van het eigen risico blijven. Als uit
één feit of feitencomplex meerdere aanspraken op rechtsbijstand voortkomen dan geldt het kostenmaximum
voor deze aanspraken tezamen;

b. de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591a
Wetboek van Strafvordering) verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTW-afdracht) of door anderen
vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand); wij
schieten deze kosten voor.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden van
‘t Huis Pakket van Unigarant en  de algemene voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering.

Artikel 1. Verzekerden
U, Uw:
a. verzekeringnemer;
b. echtgeno(o)t(e) of partner die met de verzekeringnemer duurzaam samenwoont;
c. inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en stiefkinderen;
d. niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg-en stiefkinderen, die in Nederland een dagstudie

volgen of in een verpleeginrichting verblijven;
e. inwonende (schoon)ouders;
f. een au-pair gedurende de tijd dat deze bij u woont; en voorts:
g. de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig dat aan u toebehoort, uitsluitend voor de

rechtsbijstand die genoemd is in artikel 6 lid 1 van deze polisvoorwaarden:
- de reisgenoot, die vanuit Nederland meereist in het persoonlijke reisgezelschap van u op een

(vakantie)reis, gedurende deze reis;
- het huispersoneel in dienst van verzekeringnemer;

h. de nagelaten betrekkingen van u, indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in
de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering
aanspraak op rechtsbijstand bestaat.

Artikel 2. Verzekerde activiteiten
Als u betrokken bent geraakt in een geschil bij het uitoefenen van uw particuliere activiteiten, heeft u aanspraak op
rechtsbijstand, tenzij die aanspraak verband houdt met de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of de
verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst.

Artikel 3. Franchise
U kunt alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van uw verzoek ten minste � 225,- beloopt. Deze
bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

Artikel 4. Uitsluitingen
Wij verlenen geen rechtsbijstand:
a. in een geschil over het in eigendom hebben, bezitten, houden, (ver)kopen van luchtvaartuigen en voorts

van pleziervaartuigen met een huidige nieuwwaarde van meer dan � 200.000,-;
b. in geschillen over de aanschaf van tweedehands voer- en vaartuigen, tenzij gekocht onder schriftelijke

garantie bij een officiële dealer;
c. in geschillen over onroerende zaken, tenzij deze betrekking hebben op:

- de door u zelf bewoonde woning, laatstelijk bewoonde of te bewonen woning;
- het voor eigen gebruik bestemde vakantieverblijf;
- onbebouwde grond waarop een door u te bewonen woning wordt gebouwd;

mits voornoemde onroerende zaken zijn gelegen in Nederland;
d. in geschillen over de verhuur of exploitatie van goederen of zaken door u en vermogensbeheer (de

eigendom, het bezit, de aan- of verkoop van effecten, aandelen, obligaties en pandbrieven daaronder mede
begrepen);

e. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen
vorderingen op grond van artikel 5:37 BW, of daarvoor in de plaats komende regresacties;

f. in geschillen over het huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, beëindiging van samenleving buiten huwelijk
en verplichtingen tot levensonderhoud of daarvoor in de plaats komende vorderingen met uitzondering van
een eenmalig juridisch advies;

g. in een (arbeidsrechtelijk) geschil waarin volgens artikel 131 of artikel 241 boek 2 B.W. de rechtbank bevoegd
is in verband met uw huidige of voormalige hoedanigheid van statutair bestuurder van een vennootschap;

h. in erfrechtelijke geschillen als de erflater vóór de ingangsdatum van de verzekering is overleden.

Artikel 5. Verlening van rechtsbijstand
Wij verlenen rechtsbijstand aan u overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de hierna volgende bepalingen:
a. wij garanderen daartoe de inzet van alle in loondienst aan ons verbonden deskundigheid, ongeacht de

daarmee gemoeide kosten;
b. wij vergoeden de daaruit voortvloeiende externe kosten tot ten hoogste � 12.500,- per aanspraak op

rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle aanspraken tezamen, die voortvloeien uit één feit of
feitencomplex. Dit kostenmaximum geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor
strafzaken;
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c. in alle geschillen, met uitzondering van verhaal van schade ontstaan in het verkeer en strafzaken, geldt
een eigen risico van � 110,- over de advocaatkosten per aanspraak op rechtsbijstand;

d. wij behoeven geen rechtsbijstand te verlenen als naast u ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren.
Als wij geen rechtsbijstand verlenen, vergoeden wij aan u naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte
kosten van de rechtsbijstand.

Artikel 6. Rechtsbijstandgebied, bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee,

mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is:
a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatie-overeenkomst met betrekking tot een voertuig van u;
d. geschillen uit vervoersovereenkomst;
e. geschillen uit overeenkomsten door u aangegaan in rechtstreeks verband met een (vakantie)reis.

2. In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen wordt rechtsbijstand alleen verleend in
Nederland, Duitsland, België en Luxemburg, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht
van één van die landen van toepassing is.

3. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter
bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.

Artikel 7. Onvermogen
Wij vergoeden aan u de schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, voorzover de schade een
eigen risico van � 125,- te boven gaat tot ten hoogste � 1.250,-. Dit als de verhaalsactie strandt door onvermogen
van de wederpartij, tenzij u de schade op een andere manier vergoed kunt krijgen.

Artikel 8. Waarborgsom
1. Wij schieten aan u een bedrag tot ten hoogste � 25.000,- voor, als door een buitenlandse overheid in verband

met een gedekte strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangt voor uw vrijlating, de teruggave
van de u toebehorende zaken of de opheffing van een beslag daarop.

2. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt u ons onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer
wordt vrijgegeven en aanvaardt u de verplichting, uw volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van
onverwijlde restitutie aan ons.

3. U bent verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat
het is verstrekt.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Rechtsbijstand verzekering voor particulieren PLUS

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden van ‘t Huis
Pakket van Unigarant en de algemene voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering.

In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in de bijzondere polisvoorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering
voor Particulieren (verder te noemen de bijzondere polisvoorwaarden) wordt het navolgende bepaald.

Artikel 10. Uitbreiding rechtsbijstandgebied
Artikel 6 van de bijzondere polisvoorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:
1. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in de gehele wereld:

a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatie-overeenkomsten met betrekking tot uw voertuig;
d. geschillen uit vervoersovereenkomsten;
e. geschillen uit overeenkomsten door u aangegaan in rechtstreeks verband met een (vakantie)reis.

2. In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen wordt rechtsbijstand alleen verleend in de
Europese Unie, mits de rechter van één van de daartoe behorende landen bevoegd is en het recht van één
van de daartoe behorende landen van toepassing is.

3. In geval rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig het bepaalde van lid 1 naar aanleiding van een feit
buiten Europa of de landen rond de Middellandse Zee, dan wel overeenkomstig het vorige lid, geldt in  afwijking
van artikel 3 van de bijzondere polisvoorwaarden een franchise van � 450,-. Voorts worden de externe kosten
in afwijking van het bepaalde inzake het kostenmaximum vergoedt tot ten hoogste � 50.000,- per aanspraak
op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle aanspraken tezamen die voortvloeien uit één feit of
feitencomplex als hiervoor bedoeld.

4. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter
bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.

Artikel 11. Verhogen onvermogendekking
Het in artikel 7 van de bijzondere polisvoorwaarden genoemde maximaal uit te keren bedrag wegens onvermogen
wordt gesteld op � 12.500,-. Deze bepaling geldt niet voor aanspraken op rechtsbijstand op grond van artikel 14 van
deze Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren PLUS.

Artikel 12. Verweer tegen vorderingen o.g.v. onrechtmatige daad
1. Het bepaalde in artikel 4 sub e van de bijzondere polisvoorwaarden vervalt.
2. Wij verlenen in zaken waarin u zich wenst te verweren tegen een vordering gebaseerd op onrechtmatige daad

alleen bijstand indien en voor zover de vordering niet bestaat uit een vordering tot vergoeding van  schade
aan personen of aan zaken, zoals bedoelt in uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Artikel 13. Eigen bijdrage
Het bepaalde in artikel 5 sub c van de bijzondere polisvoorwaarden vervalt.
Voor de rechtsbijstand in fiscale zaken als genoemd in artikel 15 van deze Rechtsbijstandverzekering
voor Particulieren-PLUS, geldt het daar bepaalde inzake de eigen bijdrage.

Artikel 14. Vermogensbeheer
1. Artikel 4 sub d van de bijzondere polisvoorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling: in geschillen

over verhuur of exploitatie van goederen of zaken door een verzekerde;
2. U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen over vermogensbeheer met in Nederland toegelaten

instellingen. Onder vermogensbeheer wordt verstaan: beheren, beleggen, kopen, verkopen van effecten en
adviseren ter zake.

Artikel 15. Fiscaal recht
1. Artikel 5 sub g van de Algemene Voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekeringen wordt vervangen de volgende

bepaling: in fiscale en fiscaalrechtelijke geschillen, tenzij deze betrekking hebben op een belasting of heffing
die van verzekerde bij de uitoefening van zijn particuliere activiteiten wordt geheven en voorzover deze geen
verband houden met de uitoefening van een beroep of de verwerving van inkomsten buiten regelmatige
loondienst.
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2. Voorts gelden in fiscale en fiscaalrechtelijke zaken de volgende bijzondere bepalingen:
a. als gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering

wordt hier aangemerkt de beslissing van de belastingautoriteit waartegen u beroep wenst aan te tekenen;
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de algemene voorwaarden bij de rechtsbijstand

verzekering zijn wij bevoegd de rechtsbijstand te doen verlenen door een externe deskundige in onze
opdracht. Wij vergoeden de externe kosten van deze rechtsbijstand tot ten hoogste � 50.000,- per

    aanspraak op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle aanspraken tezamen die voortvloeien uit
één feit of één feitencomplex;

c. In alle geschillen geldt een eigen risico van 10% over de externe kosten per aanspraak op rechtsbijstand;
d. Rechtsbijstand wordt alleen verleend als de beslissing van de belastingautoriteit waartegen beroep wordt

aangetekend alsmede de periode waarop die beslissing betrekking heeft, geheel binnen de looptijd van de
dekking liggen;

e. Wij verlenen uitsluitend rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure voor de Nederlandse belastingrechter,
mits het Nederlands recht van toepassing is.

Artikel 16. Echtscheidingsmediation
1. Hierna wordt verstaan onder:

- echtscheidingsmediation: de bemiddeling door een mediator aan de verzekeringnemer en zijn of haar
echtgeno(o)t(e) die gezamenlijk trachten hun onderlinge geschillen op te lossen, voortvloeiend uit hun
voorgenomen beëindiging van het huwelijk, gericht op het indienen van het gemeenschappelijke verzoek-
schrift tot echtscheiding door een advocaat;

- huwelijk: het naar Nederlands recht gesloten huwelijk of het in Nederland geregistreerde partnerschap
tussen verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk  geregistreerde partner;

- beëindiging van het huwelijk: de beëindiging op gemeenschappelijk verzoek van een huwelijk tussen
verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde partner.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 sub f van de bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstand voor
particulieren is verzekerd het risico dat een verzekerde behoefte heeft aan echtscheidingsmediation in
verband met de beëindiging van het huwelijk, mits het huwelijk ten minste 3 jaar heeft geduurd sinds het
afsluiten van de rechtsbijstandverzekering voor particulieren PLUS.

3 . Als verzekerden het huwelijk wensen te beëindigen kunnen zij gezamenlijk aanspraak maken op
echtscheidingsmediation, mits het verzoek daartoe door hen beiden tegelijk wordt gedaan.

4. Verzekerden richten een door hen beiden ondertekend schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot
echtscheidingsmediation aan ons. In dit verzoek kan volstaan worden met een opgave en overlegging van:
- de namen van de verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e) respectievelijk geregistreerde partner;
- een kopie van het trouwboekje of een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand, waaruit de datum

van de huwelijkssluiting blijkt;
- de wens om door een gemeenschappelijk verzoek het huwelijk te doen beëindigen;
- het toepasselijke polisnummer.

5. De echtscheidingsmediation wordt verleend aan de verzekeringnemer en de medeverzekerde gezamenlijk door
een mediator die is ingeschreven in het Nederlands Mediaton Instituut. Verzekerden kunnen een gezamenlijke
keuze maken voor een mediator uit de lijst met mediators, die wij hen voorleggen.

6. Wij geven namens de verzekerden de opdracht tot mediation, waarbij de mediator wordt verplicht ons
desgevraagd te informeren over de voortgang en de afloop van de mediation. Verzekerden machtigen hem
daartoe uitdrukkelijk. Wij respecteren overigens de vertrouwelijkheid die de mediator gehouden is te bewaren
over de tijdens de echtscheidingsmediation  verkregen gegevens.

7. De kosten van de mediator worden vergoed tot ten hoogste � 2.000,-. Wij  vergoeden slechts de kosten van
één  mediator.

8. Wij verlenen geen echtscheidingsmediation indien ter zake van hetzelfde huwelijk een eerder verzoek tot
mediation is gedaan, welke echtscheidingsmediation niet heeft geleid tot een gezamenlijke vaststellings-
overeenkomst.
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