Polisvoorwaarden
Glasverzekering
voor bedrijven
dV-GLVB 0213

Bijzondere voorwaarden

dV-GLVB 0213

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan
ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede één geheel
te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde Algemene voorwaarden en clausules
maken deel uit van dat geheel.

2

Inhoud

Artikel 1 / Begrippen
Artikel 2 / Omvang van de dekking
Artikel 3 / Uitsluitingen
Artikel 4 / Schaderegeling

dV-GLVB 0213

Artikel 5 / Index

3

Deze bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien
hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Indien van toepassing
verklaard vormen deze voorwaarden een onlosmakelijk geheel met de van
Algemene voorwaarden Brandverzekering voor Bedrijven.
Artikel 1 / Begrippen
1.1 / Glas
Ruiten, dienende tot daglichtdoorlating, in ramen en deuren. Onder glas is
tevens te verstaan daglicht doorlatend kunststof in koepels en dakramen.
1.2 / Noodvoorziening
Een na een gedekte gebeurtenis noodzakelijkerwijze getroffen voorlopige
voorziening bestaande uit een afdichting van een door de gebeurtenis
ontstane opening in het glas.
1.3 / Nadere omschrijvingen
De ‘Nadere omschrijvingen’ waarnaar hieronder wordt verwezen, zijn in
de algemene voorwaarden opgenomen.
Artikel 2 / Omvang van de dekking
De verzekering geeft recht op vergoeding van schade door breuk van glas,
aanwezig in het op het polisblad omschreven gebouw, als onmiddellijk
en uitsluitend gevolg van een onvoorziene gebeurtenis, alsmede op de
kosten van een deugdelijke noodvoorziening.
Artikel 3 / Uitsluitingen
Naast het bepaalde in artikel 18 van de algemene voorwaarden is van de
verzekering uitgesloten schade:
ͭͭ aan op het glas aangebrachte versieringen, etswerk, beschilderingen,
beletteringen, folie en dergelijke, tenzij op het polisblad anders is
bepaald;
ͭͭ aan glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen;
ͭͭ ontstaan tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, bewerking,
versiering of als gevolg van kunstmatige verhitting van het glas;
ͭͭ door eigen gebrek bij glas in lood, draadglas, isolerend glas en
kunststof;
ͭͭ aan gebrandschilderd en gezandstraald glas;
ͭͭ aan glas in een leegstaand of gekraakt gebouw of in een gebouw in
aanbouw en/of verbouwing;
ͭͭ als gevolg van brand, brandblussing of ontploffing, zoals gedefinieerd
in de ‘Nadere omschrijvingen’;
ͭͭ aan liggend en/of gebogen glas, behoudens in kunststof lichtkoepels.
Artikel 4 / Schaderegeling
In geval van schade zal de verzekeraar het gebroken glas doen vervangen
door glas van dezelfde soort en kwaliteit dan wel – zulks ter keuze van de
verzekeraar - een vergoeding verlenen gelijk aan de kostprijs van het glas
vermeerderd met de inzetkosten.
Artikel 5 / �ndex
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Jaarlijks wordt de premie per de hoofdpremievervaldatum verhoogd of
verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers voor
bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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