VOORWAARDEN ANWB MOBIELE APPARATUUR VERZEKERING
MAP ANC
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1.

3.

Begripsomschrijvingen

De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder
aangegeven.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Wij, ons, onze of verzekeraar:
Unigarant N.V. (vergunningnummer AFM 12011826), Postbus 50.000, 7900
RP Hoogeveen voor rekening en risico van UVM Verzekeringsmaatschappij
N.V. (vergunningnummer AFM 12000595) te Hoogeveen.
U, uw:
degene die de verzekering heeft gesloten.
Verzekerde:
degene die in de van toepassing zijnde voorwaarden als zodanig is
omschreven.
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.
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.
Schriftelijk:
per brief of kaart alsmede per fax of e-mail. Indien wij u een bericht sturen
doen wij dit naar het ons laatst bekende adres.

Artikel 2.

Grondslag

4.

5.

De verzekering eindigt:
a. op het moment van (technisch) totaal verlies van het verzekerde object;
b. op het moment van eigendomsovergang (verkoop), tenzij u een ander
object ter verzekering opgeeft en de wijziging door ons wordt
geaccepteerd;
c. indien u komt te overlijden en zodra de erfgenamen geen belang meer
hebben bij het verzekerd object. De erfgenamen en wij kunnen
bovendien de overeenkomst opzeggen binnen 9 maanden na
bekendheid met het overlijden;
d. als u zich definitief in het buitenland vestigt.
U bent verplicht binnen 8 dagen na verkoop van uw verzekerd object,
zonder dat u een ander object ter verzekering aanbiedt, daarvan ons
schriftelijk in kennis te stellen.
Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verlenen wij restitutie van
premie onder aftrek van kosten. Wij verlenen geen restitutie indien:
a. een uitkering is gedaan op basis van totaal verlies; of
b. is opgezegd wegens opzet om ons te misleiden.
Schorsing
U kunt uitsluitend bij verkoop, diefstal of totaal verlies van een verzekerde
motorrijtuig en caravan de dekking schorsen. De ongebruikte premie blijft
dan gereserveerd. Als de verzekering 3 jaar is geschorst eindigt de
verzekering automatisch, zonder restitutie van premie.

Artikel 6.

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.
U kunt geen gebruik maken van dit recht als de wijziging:
1.
voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
2.
een verlaging van de premie of een verruiming van de dekking inhoudt.

De grondslag voor de verzekering wordt gevormd door:
1.
de door u of namens u verstrekte gegevens;
2.
de polis.

Artikel 7.

Artikel 3.

1.

Algemene en Bijzondere voorwaarden

Daar waar de bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden,
geldt wat in de bijzondere voorwaarden vermeld staat.
Artikel 4.
1.
2.

1.

2.

Begin van de verzekering en bedenktijd

De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op het polisblad te 0.00 uur
tenzij anders is overeengekomen.
Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14
kalenderdagen gerekend vanaf het moment van ontvangst van het
polisblad.

Artikel 5.

Einde van de verzekering

U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. tenminste 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een
schadegebeurtenis 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.
Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. tenminste 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.
De verzekering eindigt bij een opzegging conform b tot en met d op de in
de opzeggingsbrief genoemde datum.
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Wijziging van premie en voorwaarden

2.

Premiebetaling

Eerste premie
Onder eerste premie wordt verstaan de premie die u verschuldigd bent
vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot aan de eerste
premievervaldag. Hieronder zijn ook begrepen de kosten en
assurantiebelasting.
a.
U dient de eerste premie vooruit te betalen. Als u de eerste premie
niet heeft betaald binnen 14 kalenderdagen nadat deze verschuldigd
is wordt er, zonder een nadere ingebrekestelling, vanaf de
ingangsdatum van de verzekering geen dekking verleend.
b.
Indien wij besluiten om de eerste premie alsnog te innen zijn de
artikelen 7.2.b en 7.2.e op vergelijkbare wijze van toepassing.
De dekking gaat in 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons
verschuldigd bent, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd.
Vervolgpremie
Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie, niet zijnde de eerste
premie, die u telkens verschuldigd bent op de premievervaldag inclusief de
premies in verband met tussentijdse wijzigingen. Hieronder zijn ook
begrepen de kosten en assurantiebelasting.
a.
U dient de vervolgpremie vooruit te betalen. De vervolgpremie moet
u uiterlijk op de dertigste kalenderdag nadat deze verschuldigd is
aan ons hebben betaald.
b.
Indien wij genoodzaakt zijn de premie 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 schadegebeurtenissen 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.
De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons
verschuldigd bent, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd.
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Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de dekking was
vervallen blijven van de dekking uitgesloten.
Artikel 8.

Verplichtingen in geval van schade

U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
1.
ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in
kennis te stellen van de schade;
2.
de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven,
dan wel de aanwijzingen van de door ons aangestelde expert op te volgen;
3.
ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze
belangen zou kunnen schaden;
4.
binnen een redelijke termijn alle gegevens aan ons te verstrekken en
stukken zoals bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen (ook per e-mail) en
dagvaardingen naar ons te sturen;
5.
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;
6.
zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze
belangen kunnen schaden;
7.
eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat
repareren of restanten vernietigt en/of daarvan afstand doet;
8
de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken;
9.
ons mee te delen op welke andere verzekering(en) de schade mogelijk
gedekt is.
Artikel 9.
1.

Schadevaststelling

De schade en kosten kunnen worden vastgesteld:
a. in overleg tussen u, ons en/of tegenpartij;
b. door een door ons benoemde deskundige(n);
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.
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.
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.

2.

3.

4.

5.
6.

b. schade 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.
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.
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
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 136/1981.
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;
Aardbevingen en andere natuurrampen
Een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door een aardbeving en andere
natuurrampen.
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.

Artikel 14.

Dekking terrorismerisico

Zodra wij alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, beoordelen wij of een
schade onder de dekking van deze verzekering valt. Indien dit het geval is voldoen
wij binnen 14 dagen de vastgestelde schadevergoeding.
Indien de schade betrekking heeft op diefstal van het verzekerd object, geldt een
wachttijd van 30 dagen vanaf de dag van melding van de diefstal bij ons.

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 gedragen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schadevergoeding/dekking
beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.. De afwikkeling
van schademeldingen op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig
het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V.. Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd
op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10
januari 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
Het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. is op 12 juni 2003
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer
79/2003. (deze tekst kunt u lezen of downloaden via de website:
www.terrorismeverzekerd.nl).

Artikel 11.

Artikel 15.

2.
3.

Artikel 10.

Schadebetaling

Verjaring

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

Andere verzekering

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.
Artikel 13.

Algemene uitsluitingen

Klachten en geschillen

Voor klachten en/of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling,
totstandkoming, inhoud of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden
tot klachtenmanagement van Unigarant N.V., postbus 50.000, 7900 RP
Hoogeveen.
Indien het antwoord vanuit Unigarant N.V. niet bevredigend voor u is, kunt u zich
wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus
93257, 2509 AG Den Haag (telefoonnummer 0900-3552248, website
www.kifid.nl). 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 16.

Toepasselijk recht

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

In onderstaande situaties is schade niet verzekerd.
1. Toestemming / opzet / roekeloosheid
a. schade die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere
belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd;
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Artikel 17.

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).

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Artikel 18. Begripsomschrijvingen
De begrippen in deze bijzondere voorwaarden hebben een omschrijving zoals
hieronder aangegeven.

herstelkosten van de schade, die tijdens de periode van verdwijning aan de
mobiele apparatuur is ontstaan.
Artikel 21. Verzekerd is
Schade ten gevolg van:
1. Brand
schade ontstaan door brand;
2. Diefstal
diefstal van de verzekerde mobiele apparatuur uit een recreatieverblijf of
afgesloten voertuig is alleen verzekerd indien sporen van braak aanwezig zijn;
3. Neerslag en storm
a. schade door neerslag, behalve door geleidelijke inwerking (art. 22.2.a);
b. schade door storm en vallende voorwerpen door storm;
4. Andere oorzaken
schade door enig ander plotseling van buitenkomend onheil.
Artikel 22. Niet verzekerd is

De verzekering is van kracht in de gehele wereld, mits de mobiele apparatuur zich
buiten de vaste woning bevindt.

Schade ten gevolg van:
1. Onvoldoende zorg
Indien u bij diefstal, vermissing of verduistering, niet aannemelijk kunt maken,
dat voldoende zorg is betracht met betrekking tot het beheer van de mobiele
apparatuur.
Als onvoldoende zorg wordt ondermeer beschouwd, het onbeheerd achterlaten
van de mobiele apparatuur in het personen-compartiment van een deugdelijk
afgesloten auto, alsmede het langer dan 24 uur achterlaten van deze
apparatuur in de afgedekte en deugdelijk afgesloten kofferruimte of het
dashboardkastje van de auto. Mobiele apparatuur opgeborgen in het interieur
van een kampeerauto, bestelbus/-auto of caravan moet van buitenaf aan het
zicht zijn onttrokken door een aangebrachte deugdelijke voorziening;
2. Weer en milieu
a. door geleidelijke inwerking van verontreinigde bodem, water en lucht, tenzij
de geleidelijke inwerking wordt ingezet door een plotselinge, hevige uiting
van verontreiniging en u de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet kunt
voorkomen;
b. door geleidelijke inwerking van licht en vocht;
3. Krassen, schrammen
a. uitsluitend bestaande uit slijtage, krassen, schrammen, deuken en
soortgelijke oorzaken als gevolg van normaal gebruik;
b. voortvloeiende uit slijtage, indien het niet vervangen van het aan slijtage
onderhevige deel aan u is te wijten;
4. Verhuur
verhuur van de mobiele apparatuur;
5. Waardevermindering
bestaande uit waardevermindering, alsmede uit geldelijk nadeel wegens het
niet kunnen gebruiken van de mobiele apparatuur;
6. Eigen gebrek
door eigen gebrek;
7. Reiniging, bewerking, herstel
door of tijdens reiniging, bewerking of herstel, tenzij dit geschiedt na een
verzekerde schade;
8. Dieren
door insecten en knaagdieren.

Artikel 20. Verplichtingen van verzekerde

Artikel 23. Schadevergoeding

1. Voorkoming van schade
U dient dermate zorgvuldig met uw mobiele apparatuur om te gaan,
respectievelijk de meest veilige bewaarplaats te gebruiken, dat diefstal, verlies
en beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen en/of beperkt.
2. Bij schade
De volgende documenten in te zenden:
a. afschrift(en) van proces(sen)-verbaal respectievelijk bewijzen van aangifte;
b. nota’s en/of andere bewijsmiddelen met betrekking tot de omvang van de
schade of de schadeoorzaak;
3. Eigendomsoverdracht
Indien wij dit wensen dient u beschadigde mobiele apparatuur aan ons over te
dragen. Bij verlies verplichten wij ons, als de verloren mobiele apparatuur
terechtkomt en u dat uitdrukkelijk wenst, het betreffende eigendom aan u terug
te geven. Heeft de schade-uitkering inmiddels plaatsgevonden, dan dient het
schadebedrag terugbetaald te worden, eventueel onder aftrek van de

1. Beschadiging
In geval van beschadiging van de verzekerde mobiele apparatuur worden de
herstelkosten vergoed tot ten hoogste de vastgestelde waarde onder aftrek van
de restanten. Zijn de herstelkosten hoger dan 50% van deze waarde dan is er
sprake van totaal verlies.
2. Totaal verlies
In geval van totaal verlies wordt de nieuwwaarde vergoed, tenzij de waarde van
de mobiele apparatuur voor de gebeurtenis minder bedraagt dan 50% van de
nieuwwaarde. In dat geval wordt de dagwaarde vergoed. De waarde van de
restanten wordt op het vastgestelde schadebedrag in mindering gebracht.

1. Verzekerde:
a. u;
b. zijn/haar echtgeno(o)t(e) of huisgeno(o)t(e) en hun ongehuwde inwonende
kinderen.
2. Mobiele apparatuur:
objecten die worden gebruikt voor het vastleggen of weergeven van beeld en/of
geluid, zoals:
a. mobiele navigatiesystemen;
b. mobiele telefoons;
c. draagbare dvd spelers,verwijderbare LCD schermen;
d. MP3/4 spelers, Ipod;
e. laptops
f. foto-, film- en videoapparatuur;
g. draagbare radio’s, t.v.’s en andere audio(visuele) apparatuur;
Gespecificeerde mobiele apparatuur zijn objecten waarvan de oorspronkelijke
aankoopprijs meer bedraagt dan € 250,- per object.
Ongespecificeerde mobiele apparatuur zijn objecten waarvan de
oorspronkelijke aankoopprijs minder bedraagt dan € 250,- per object.
3. Dagwaarde:
De huidige nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering, slijtage of economische ontwaarding
door modelwisseling of technische vooruitgang.
4. Nieuwwaarde:
het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van een nieuw voorwerp van
dezelfde soort en kwaliteit.
5. Vaste woning:
het adres waarop verzekerde in het bevolkingsregister geregistreerd staat.
Artikel 19. Verzekeringsgebied
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Artikel 24. Eigen risico
Per schadegebeurtenis wordt het op het polisblad vermelde eigen risico op het
schadebedrag in mindering gebracht.
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