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Toepassingsgebied  

Deze clausule is slechts van toepassing op de rubrieken ‘Gebouw’, ‘Inhoud’ en ‘Waarden’ zoals omschreven in de bijzondere 
voorwaarden, voor de waarborgen die erin voorzien zijn in de geglobaliseerde onderschrijving, voor de waarborg natuurrampen 
(behalve Tariferingsbureau) alsook voor ‘Diefstal’.

1. Vrijstelling

Wanneer het bedrag van de te vergoeden schade hoger is dan het bedrag de in de algemene voorwaarden bepaalde geïndexeerde 
vrijstelling, wordt geen vrijstelling toegepast.

2. Materieel verzekerd in nieuwwaarde

In weerwil van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, wordt het materieel verzekerd in nieuwwaarde. Voor 
elektrische en electronische toestellen wordt vanaf het vierde jaar desalniettemin de slijtage in mindering gebracht.

3. Ziekenhuisopname en overlijden

In geval van ziekenhuisopname of overlijden van een verzekerde ten gevolge van een gedekt schadegeval of ten gevolge van een 
vergiftiging door koolstofmonoxide, wordt u een forfaitair bedrag betaald ten belope van:

-29,69 EUR (ABEX 665) per dag en per in het ziekenhuis opgenomen verzekerde, en dit gedurende maximum 90 dagen na het 
schadegeval of de vergiftiging.

-2.968,75 EUR (ABEX 665) per verzekerde die hetzij is overleden bij op het ogenblik van het schadegeval of de vergiftiging hetzij 
binnen het jaar volgend op het schadegeval of de vergiftiging is overleden aan de gevolgen ervan. Dit bedrag kan gecumuleerd 
worden met het in geval van een ziekenhuisopname voorziene bedrag. Het wordt betaald aan de verzekeringsnemer, bij ontstentenis, 
aan zijn echtgenoot of samenwonende partner, bij ontstentenis, aan hun kinderen in gelijke delen. Conform de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst wordt de uitkering in geval van overlijden van een verzekerde van minder dan 5 jaar beperkt tot de 
terugbetaling van de begrafeniskosten.

4. Valse bankbiljetten

De door de verzekerde in het kader van de uitoefening van zijn professionele activiteiten te goeder trouw aangenomen valse 
bankbiljetten, dewelke evenwel het uitzicht hebben van een geldig bankbiljet en waarvan de waarde werd uitgedrukt in euro, worden, 
op voorlegging van een door de bankinstelling waar deze valse bankbiljetten werden afgegeven afgeleverd attest, vergoed zonder 
aftrek van de vrijstelling ten belope van 2.000,00 EUR (ABEX 665) per vestiging en per loopjaar van de verzekering.
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