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Nieuw

Polisvoorwaarden PP 2400-03

Polisvoorwaarden PP 2400-04

Schade aan smartphones, tablets en laptops door vallen
of stoten was ook verzekerd.

Schade aan smartphones, tablets en laptops door vallen
of stoten is niet meer verzekerd. Bij bijvoorbeeld brand of
diefstal verandert de dekking niet.
U kunt ervoor kiezen uw verzekering uit te breiden met
een buitenshuisdekking. Met deze extra dekking zijn
zowel in uw huis als buiten onder andere smartphones,
tablets en laptops ook verzekerd tegen schade door
vallen of stoten.

Voor spullen die tweedehands zijn aangeschaft
vergoeden wij ook 10 jaar lang de nieuwwaarde.

Bij schade aan spullen die tweedehands zijn aangeschaft,
vergoeden wij de schade op basis van dagwaarde.

Schade door Illegale activiteiten zoals bijvoorbeeld
hennepteelt was uitgesloten maar niet als u dat niet wist
omdat u bijvoorbeeld uw woning verhuurde.

Schade door illegale activiteiten blijft uitgesloten. Nieuw
is dat dit ook geldt als u niet wist van de illegale activiteit.
Bijvoorbeeld als er hennepteelt plaatsvindt in een woning
die door u wordt verhuurd.

De term “verlies” stond onduidelijk in de polisvoorwaarden.

Aan de uitsluiting voor verlies is toegevoegd dat met
verlies ook kwijtraken wordt bedoeld.

Wij vergoeden schade en eventuele waardevermindering
aan vloeren, wanden en plafonds binnen de woning.

Wij vergoeden uitsluitend schade en eventuele waardevermindering aan vloeren, wanden en plafonds binnen de
ruimte.

Schade door ongedierte is uitgesloten.

Aan de uitsluiting voor schade door ongedierte is
toegevoegd dat ook schade door marterachtigen niet is
verzekerd.

U had dekking voor schade door water dat via
openstaande ramen en of deuren binnenkwam.

Er is geen dekking voor schade door water dat via
openstaande ramen of deuren binnen is gekomen.

In de polisvoorwaarden stond onduidelijk of er in geval
van schade aan uw woning ook dekking was voor het
wegspoelen van zand en/of grond in uw tuin en/of onder
uw woning.

In de polisvoorwaarden is nu opgenomen dat er geen
dekking is voor het wegspoelen van zand en/of grond in
uw tuin en/of onder uw woning.

Naast bovenstaande aanpassingen staan in uw nieuwe polisvoorwaarden een aantal kleine tekstuele aanpassingen.
Deze staan in:
• Artikel 2.1. Omvang van de dekking; verduidelijking van de tekst dekking lijfsieraden.
• Artikel 2.1.1. Gedekte gebeurtenissen; verduidelijking van “eigen gebrek”
• Artikel 2.1.2 Op andere plaatsen; tekst toegevoegd dat het bij schade om een gedekte gebeurtenis moet gaan.
• Artikel 2.1.2.1 Binnenshuis; het woord “kelderbox” toegevoegd.
• Artikel 2.1.2.3 Elders in Nederland lid d; woord “ingang” verwijderd.

