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Voorwaarden Glasverzekering
Dit zijn de voorwaarden glasverzekering van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de algemene
voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.
Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten:
- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels;
- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en
welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;
- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.
De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet
met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het
polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.
Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht
op hebt.

Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden
wat u zoekt.

Wilt u meer informatie?
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via
een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Uitleg van gebruikte begrippen
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden
uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.
-

-

Glas: glas zoals omschreven op het polisblad en glas in gebouwen, dat behoort tot het op het polisblad
vermelde gebouw en dat dient om licht door te laten in het gebouw. Hieronder vallen ook kunststof
ruiten in dakramen en in dakkoepels.
Gebouw: het gebouw op het risicoadres dat op het polisblad staat vermeld. Daaronder vallen ook de
bijgebouwen, garages en schuurtjes.

Algemeen
In deze voorwaarden leest u wat de glasverzekering inhoudt. U leest wat er wel en niet verzekerd is en
welke kosten wij vergoeden.

1.

Wat is verzekerd?
De glasverzekering dekt schade aan glas door breuk.
Wij vergoeden ook de kosten van tijdelijke noodvoorzieningen om een opening, die door breuk is
ontstaan, dicht te maken.

2.

Wat valt buiten de verzekering?
Wij betalen geen schadevergoeding bij schade aan:
- beschilderingen, opschriften, versieringen en etswerk op glas;
- gebrandschilderd glas;
- glas in gemeenschappelijke trappenhuizen en bergruimten;
- glas in windschermen, balkon- of terreinafscheidingen.
Wij doen dat wel, als we dat met u hebben afgesproken. Dit staat op het polisblad vermeld.
Daarnaast betalen wij geen schadevergoeding bij schade:
- ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van glas;
- ontstaan tijdens de verbouwing van het gebouw;
- door enig gebrek bij glas in lood, draadglas of kunststof ruiten;
- aan glas in gebouwen die leeg staan;
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3.

Wat zijn de regels bij schade?
Wij zorgen ervoor dat het glas zo spoedig mogelijk vervangen wordt door glas van dezelfde soort
en kwaliteit. Wij kunnen er ook voor kiezen u in geld de kostprijs van het glas te vergoeden,
vermeerderd met de inzetkosten.
Bij breuk van ruiten van onbewerkt vlakglas, kleiner dan 4m² mag u deze ruiten laten vervangen
door glas van dezelfde soort en kwaliteit.

3.1

Uw verplichtingen
Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden
verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen aangifte bij de politie:
- diefstal;
- beroving;
- afpersing;
- inbraak;
- vandalisme
Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het moment van de
schade.

4.

Indexering
Op deze verzekering kan indexering van toepassing zijn.
Bij indexering wordt het verzekerde bedrag, en in evenredigheid daarmee de premie, ieder jaar per
premievervaldatum aangepast volgens het indexcijfer gebouwen dat wordt afgegeven door het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.

Welke informatie geeft u aan ons door?
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over het gebouw waarin het glas zit, onder
andere de ligging, de bouwaard en het gebruik van het gebouw.
Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons
door.
U moet ons in ieder geval informeren als:
- de bouwaard van uw gebouw verandert;
- het gebruik of de bestemming van uw gebouw verandert;
- het gebouw of een deel van het gebouw leeg komt te staan;
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Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe
situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden.
- Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort.
- Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen.
- Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover
een brief te sturen.
- Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij
de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van
te voren weten door u hierover een brief te sturen.
Als wij de informatie over de verandering(en) niet binnen dertig dagen van u hebben ontvangen,
dan is er geen dekking vanaf het moment dat de verandering(en) hebben plaatsgevonden. U bent
pas weer verzekerd als wij uw aanvraag geaccepteerd hebben.

5.1

Verkoop van uw bedrijf en verhuizing
Bij verkoop is uw bedrijf nog dertig dagen verzekerd voor de nieuwe eigenaar. Als de nieuwe
eigenaar elders een glasverzekering sluit, stoppen wij uw verzekering onmiddellijk.
Na dertig dagen zetten wij de verzekering alleen voort op naam van de nieuwe eigenaar als wij
daarover overeenstemming hebben bereikt met de nieuwe eigenaar.
Bij verhuizing is de verzekering niet van toepassing op het nieuwe adres, tenzij wij daar andere
afspraken over hebben gemaakt.

5.2

Overlijden
Als u komt te overlijden, dan loopt de verzekering gewoon door.
Wij kunnen de verzekering beëindigen. Dat doen wij dan met een opzegtermijn van 30 dagen vanaf
de datum van de mededeling van overlijden, tenzij de nieuwe eigenaar elders een verzekering
heeft gesloten. In dat geval beëindigen wij de verzekering onmiddellijk.
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