CLAUSULES HK ASSURADEUREN BV
Deze clausules gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, in aanvulling op de ‘Algemene voorwaarden
model HKA’.

Bedrijfsverzamelgebouw (B.VZ)
Verzekerde is verplicht een wijziging van de bestemming van het pand of van een deel van het pand
onmiddellijk aan de maatschappij door te geven. Na ontvangst van deze kennisgeving zal de
maatschappij aan de verzekerde mededelen of de verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet of
dat premie en/of voorwaarden zullen worden herzien. Indien hierover met de verzekerde geen
overeenstemming wordt bereikt, zal de verzekering, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van 2 maanden, door de maatschappij worden beëindigd. Elk recht op schadevergoeding vervalt
indien de verzekerde niet of niet tijdig de maatschappij schriftelijk in kennis heeft gesteld van een
wijziging als bovenbedoeld, tenzij de verzekerde van het optreden hiervan niet op de hoogte was en
dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. Het recht op schadevergoeding blijft echter bestaan voor zover
de verzekeraar de verzekering na een kennisgeving ongewijzigd zou hebben voortgezet. Zou de
maatschappij de verzekering slechts hebben voortgezet tegen een hogere premie en/of bijzondere
voorwaarden, dan bestaat er geen recht op schadevergoeding.
Beroep van predikant uitsluitend (222)
In tegenstelling tot hetgeen in de polisvoorwaarden staat vermeld, is onder deze verzekering slechts
de aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het beroep van predikant verzekerd.
Beroepsrisico (220)
Medeverzekerd is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het beroep van predikant.
Binnenbraakclausule (115)
In afwijking van de betreffende gedrukte tekst van de polisvoorwaarden, wordt schade ten gevolge
van diefstal slechts vergoed voor zover diefstal heeft plaatsgevonden na braak (d.w.z. dat uiterlijke
sporen van braak moeten zijn te constateren) aan het (de) door verzekerde in gebruik zijnde
perceelsgedeelte(n) waar verzekerde zaken zich overeenkomstig het in de polis vermelde bevinden.
Bonusbescherming (BON)
Op deze verzekering is de bonusbescherming van toepassing. Hierdoor leidt de eerste schuldschade
in een verzekeringsjaar niet tot wijziging van de B/M-trede. Bij twee of meer schuldschades in één
verzekeringsjaar wordt voor de terugval op de B/M-schaal één schade in mindering gebracht.
Collectegeld (107)
Op deze polis is op premier risque basis €. 226,-- aan collectegeld meeverzekerd, mits dit
Collectegeld per maand wordt afgedragen en mits aanwezig op het risicoadres.
Diefstal na braak (105)
In afwijking van de betreffende gedrukte tekst van de polisvoorwaarden, wordt schade ten gevolge
van diefstal slechts vergoed voor zover diefstal heeft plaatsgevonden na braak (d.w.z. dat uiterlijke
sporen van braak moeten zijn te constateren) aan het pand resp. het (de) door verzekerde in gebruik
zijnde perceelsgedeelte(n) waar verzekerde interesten zich overeenkomstig het in de polis vermelde
bevinden.
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Financieringsclausule
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat zolang het bij de polis verzekerde object eigendom is van de in de
verzekeringscontract vermelde financier eventuele uitkeringen wegens schade aan of verlies van het
verzekerde motorrijtuig aan deze op diens kwijting zullen worden betaald, welke decharge tevens
geldt ten aanzien van de afspraken met verzekerde zelf, zonder enige reserve. Voorts wordt
overeengekomen dat de polis binnen haar grenzen mede dekt de aansprakelijkheid van bedoelde
financier in diens hoedanigheid als eigenaar van het voertuig.
Geneeskundige kosten (GEN1)
De dekking van deze clausule is slechts van toepassing voor zover daarvan op het polisblad melding
is gemaakt en er voor verzekerde een primaire dekking van kracht is voor geneeskundige kosten bij
een Nederlandse ziektekostenverzekeraar, waaraan verzekerde rechten kan ontlenen.
1. Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 geneeskundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten van:
1.1.1 honoraria van artsen en door hen voorgeschreven behandelingen, onderzoeken, genees- en
verbandmiddelen
1.1.2 ziekenhuisopname en –operatie
1.1.3 vervoer naar en van de plaats waar geneeskundige behandeling wordt verleend in het land
waar verzekerde bij aanvang van het vervoer aanwezig was
1.1.4 eerste prothesen op basis van het Nederlands Orthobandatarief en elleboog- of okselkrukken,
noodzakelijk door een ongeval als omschreven in de rubriek Ongevallen.
1.1.5 Tandheelkundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten van honoraria van (tand)artsen
voor tandheelkundige behandeling aan het natuurlijk gebit en door hen voorgeschreven
geneesmiddelen en voor de behandeling noodzakelijk gemaakt röntgenfoto’s.
2. Dekking
2.1 Uitkering wordt verleend voor geneeskundige en tandheelkundige kosten gemaakt in het land
waar en zolang de verzekering van kracht is, maar uiterlijk tot op de 365e dag na aanvang van de
behandeling en voorzover de behandeling niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland.
2.2 Eveneens wordt uitkering verleend voor in Nederland gemaakte geneeskundige en
tandheelkundige kosten van nabehandeling tot uiterlijk de 365e dag nadat de behandeling in het
buitenland is aangevangen en tot maximaal de in het dekkingsoverzicht vermelde bedragen, als
verzekerde kan aantonen dat behandeling binnen de geldigheidsduur van de verzekering in het
buitenland is aangevangen.
Uitkering voor tandheelkundige kosten van nabehandeling wordt alleen verleend als deze het gevolg
zijn van een ongeval en als verzekerde kan aantonen dat dit ongeval heeft plaatsgevonden binnen de
geldigheidsduur van de verzekering.
2.3 Uitkering vindt plaats op basis van de verzekerde klasse van de ziektekostenverzekering van
verzekerde in Nederland, of bij het ontbreken hiervan op basis van de laagste klasse.
3. Bijzondere uitsluitingen
3.1 Geen uitkering wordt verleend voor kosten:
3.1.1 die verband houden met ziekte, aandoening of afwijking waarvoor verzekerde voor of tijdens
het afsluiten van de verzekering in het buitenland onder behandeling was, of als verzekerde op reis is
gegaan (mede) met het doel hiervoor behandeling te ondergaan.
3.1.2 waarvan voor of bij het begin van de verzekering vaststond, dat zij tijdens de reis zouden
moeten worden gemaakt.
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3.1.3 van geneeskundige en tandheelkundige behandeling gemaakt in het land waarvan verzekerde
de nationaliteit bezit door ziekte, aandoening of afwijking, die reeds bij of voor het begin van de
verzekering bestond of klachten veroorzaakte.
3.1.4 als de (tand)arts of het ziekenhuis niet als zodanig erkend is door de bevoegde instanties.
4. Bijzondere verplichtingen
Ten einde de kwaliteit van geneeskundige behandeling en de goede samenwerking met
ziekenhuizen en artsen te kunnen waarborgen, hebben SOS International, de Europeesche en EuroCenters het recht om te bepalen in welk ziekenhuis of door welke arts verzekerde zich moet laten
behandelen.
Individueel Appartementsrecht (2065)
1. Dominass assurantiën bv zal in evenredigheid met de verzekerde som tot aan de totale waarde
van het gebouw de schade aan het pand vergoeden, voorzover verzekerde deze verplicht is mede te
dragen uit hoofde van zijn deelname aan het gehele gebouw. Gaat de verschuldigde uitkering een
bedrag van € 11.345,- te boven dan geschiedt de uitkering op de wijze ,die bepaald wordt door alle
appartementsgerechtigden van het gebouw.
2. Daarnaast zal Dominass assurantiën bv verzekerde in evenredigheid met de verzekerde som tot de
waarde van zijn appartementsrecht de schade vergoeden aan die gedeelten van het gebouw
waarvan de verzekerde appartementsgerechtigd is, een en ander voorzover niet reeds gedekt onder
1. of op andere wijze vergoeden mits er sprake is van herbouw of herstek van het beschadigde
appartement van verzekerde.
3. Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden van deze polis zal Dominass assurantiën bv
tegenover alle appartementsgerechtigden volledig zijn gekweten.
Jagersrisico (JAG1)
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade waartoe het verrichten van
handelingen in het kader van jacht of beheer en schadebestrijding met gebruikmaking van een
geweer aanleiding kan geven. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de voorwaarden mocht zijn
bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Flora- en faunawet gestelde
eisen te voldoen.
Kamerbewoning (103)
Op de afzonderlijke kamers mogen geen losse kook- en/of verwarmingstoestellen worden gebruikt.
Meubelopslagplaats (110)
Ten aanzien van de inboedel aanwezig in een meubelopslagplaats dienen in geval van diefstal of
poging daartoe sporen van buitenbraak aan het gebouw of sporen van braak aan het
perceelsgedeelte waarin de inboedel zich bevindt te worden aangetoond.
Opschorting (444)
Deze verzekering is opgeschort per de in de polis genoemde datum. Vanaf deze datum kunnen er
geen rechten meer worden ontleend aan deze verzekering. De gereserveerde premie blijft
gedurende een periode van drie jaar na de opschortingsdatum beschikbaar, indien een ander
motorrijtuig ter verzekering wordt aangeboden. Deze gereserveerde premie zal dan worden
verrekend. Na deze periode van drie jaar vervalt ieder recht op de gereserveerde premie.
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Quad (QU1)
 Uitsluiting nieuwwaarderegeling
In afwijking van de polisvoorwaarden wordt bij verlies van de in de polis omschreven quad als
waarde voor de schadevergoeding altijd de dagwaarde aangehouden.
 Eigen risico off-road rijden of diefstal
In afwijking van de polisvoorwaarden is ingeval van cascoschade als gevolg van off-road rijden of
diefstal of poging daartoe een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis van toepassing.
Onder off-road rijden wordt verstaan het gebruik van de in de polis omschreven quad op onverharde
wegen, paden en dergelijke.
 Bijzondere uitsluitingen diefstal
In afwijking van de polisvoorwaarden is bepaald dat de in de polis omschreven quad op het vaste
stallingsadres gestald dient te worden in een goed afgesloten ruimte, Als aan deze verplichting niet
is voldaan wordt geen uitkering verleend voor diefstal op poging daartoe. Verder is bepaald dat geen
uitkering wordt verleend voor diefstal of poging daartoe buiten een goed afgesloten ruimte als de
quad niet met een goedgekeurd ART-motorslot was afgesloten. Als de quad was beveiligd met een
SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem wordt wel uitkering verleend voor diefstal op poging
daartoe.
Onder een goed afgesloten ruimte wordt verstaan een met een slot afgesloten ruimte met muren en
een dak die, anders dan door een bevoegde met behulp van een sleutel, niet kan worden betreden.
Uitkering ziekenhuisopname (403)
Verzekerd bedrag per ouder bij opname in een ziekenhuis € 15,- per dag.
Verh. uitk. bij blijv. Invaliditeit (402)
In aanvulling op hetgeen is omschreven in artikel 6 van de polisvoorwaarden ter zake van de
vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit, zal het vastgestelde percentage worden
verhoogd tot dan wel gebracht op de percentages als hieronder vermeld bij een
invaliditeitspercentage van:
a. tenminste 25 en minder dan 50, met 30%;
b. tenminste 50 en minder dan 75, met 40%;
c. tenminste 75 en minder dan 90, met 100%;
d. tenminste 90 en hoger worden de uitkeringspercentages gebracht op 250%;
Overigens blijven de polisvoorwaarden en eventuele bijzondere bepalingen onverminderd van
kracht.
Vonkenvanger (111)
Het gebruik van een open haard is toegestaan mits de schoorsteen;
-is voorzien van een deugdelijk vonkenvanger;
-ten minste 1 maal per stookseizoen door een erkend schoorsteenvegersbedrijf wordt geveegd.
Het gebruik van een met vaste brandstof gestookte kachel is slechts toegestaan na vooraf verkregen
toestemming van Dominass Assurantiën B.V.
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Waarnemer eerder terugkeren (WRN1)
U bent verzekerd voor eerder terugkeren bij de volgende onzekere gebeurtenissen die uw
waarnemer overkomen:
 bij overlijden, een ernstige ziekte of een ernstig ongeval van de waarnemer of zijn
familieleden in de 1e of 2e graad of zijn huisgenoten;
 als de waarnemer of zijn partner tijdens de zwangerschapcomplicaties krijgt;
 bij materiële beschadiging van eigendom of huurwoning van de waarnemer of het bedrijf
waar hij/zij werkt, waardoor het noodzakelijk is dat hij/zij thuis aanwezig is;
 als de waarnemer, zijn inwonende partner of zijn inwonend kind onverwacht een medische
ingreep moet ondergaan.
U bent alleen verzekerd voor eerder terugkeren als de naam (namen) van de waarnemer(s) bij ons
bekend zijn en op uw polisblad vermeld staan.

Werkrisico (WERK1)
In afwijking van hetgeen is vermeld in de polisvoorwaarden geeft de aansprakelijkheidsverzekering
ook dekking voor schade aan personen en zaken veroorzaakt tijdens het laden of lossen met de op
het verzekerde motorrijtuig gemonteerde laad-/losinstallatie. Deze aanvullende dekking geldt niet
indien eveneens dekking onder een andere verzekering wordt verleend of zou verleend zijn als deze
aanvullende dekking niet zou bestaan. Niet verzekerd is schade aan de lading of last die met het
verzekerde motorrijtuig of de daarop gemonteerde laad-/losinstallatie wordt vervoerd of verplaatst.
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