Clausuleblad 9108 Voorwaarden Lichtreclameverzekering
Ten aanzien van de op deze polis (mede)verzekerde lichtreclame zijn van toepassing de
Verzekeringsvoorwaarden Form. 0601 met dien verstande dat de art.nrs. 1 tot en met 4, 6,
11 en 12 worden geacht te zijn vervallen, terwijl de navolgende bepalingen worden
toegevoegd.
Omvang van de dekking
art. 15
Deze verzekering dekt alle materiële schade aan of verlies van de
lichtreclame als gevolg van een onvoorzien van buiten komend onheil.
Uitsluitingen
art. 16
Geen schadevergoeding vindt plaats indien de schade is veroorzaakt door:
a. opzet van verzekerde;
b. krassen, schrammen of deuken, indien deze niet leiden tot gehele of
gedeeltelijke buitengebruikstelling van de installatie;
c. slijtage, roest en andere geleidelijk werkende invloeden;
d. eigen gebrek, waaronder mede te verstaan kortsluiting en oververhitting;
e. foutieve of onvoldoende uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot
reparatie, reiniging of restauratie;
f. schade en kosten welke verhaalbaar zijn op een leverings- dan wel
onderhoudscontract;
g. molest-evenementen zoals genoemd in art. 3 sub g. van de
verzekeringsvoorwaarden Form. 8006;
h. aardbeving, overstroming en atoomkernreakties.
Omvang van de schadevergoeding
art. 17
Ingeval van beschadiging van de lichtreclame vergoedt de Maatschappij de
herstelkosten, tenzij deze kosten hoger zijn dan het verschil van de waarde
van de lichtreclame onmiddellijk voor en onmiddellijk na de ramp, in welk
geval het verschil tussen beide waarden wordt uitgekeerd.
Ingeval van verlies wordt de schadevergoeding vastgesteld op de waarde
onmiddellijk voor de ramp.
Voor zover de schade door experts dient te worden getaxeerd komen alle
expertise-kosten voor rekening van de maatschappij.
Waardemaatstaf
art. 18
Als waarde voor de ramp zal worden aangehouden de verzekerde som
zoals deze per lichtreclame afzonderlijk in de polis is uitgedrukt (zijnde het
totaal van aanschafwaarde en kosten ter zake van montage alsmede indien niet verrekenbaar - de B.T.W.), met dien verstande, dat indien de
waarde op het moment van de schade minder dan 40% van de verzekerde
som bedraagt, de dagwaarde als maatstaf voor de schadeberekening zal
gelden.
Onderverzekering
art. 19
Indien ingeval van schade blijkt dat de door de expert(s) te bepalen waarde
onmiddellijk voor de ramp hoger is dan de verzekerde som, dan zal de
schadevergoeding plaatsvinden in de verhouding van de verzekerde som
tot de werkelijke waarde onmiddellijk voor de ramp.
Vergoeding van de kosten verbonden aan de schade-taxatie van de door
verzekerde benoemde expert zal in dezelfde verhouding plaatsvinden.
Schadevaststelling
art. 20
De schade zal bij onderling goedvinden worden geregeld dan wel worden
getaxeerd door een door de Maatschappij te benoemen expert. Indien er
namens verzekerde eveneens een expert optreedt dan wordt, voordat met
de expertise-werkzaamheden wordt aangevangen, door beide deskundigen
een derde expert benoemd welke, ingeval de door de Maatschappij en
verzekerde benoemde experts niet tot overeenstemming geraken, een
bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van de beide taxaties.
Wijziging van het risico
art. 21
Verzekerde is verplicht de Maatschappij terstond te informeren omtrent
iedere wijziging aan de lichtreclame-installatie danwel van het gebouw,
waaraan of waarop de betreffende installatie is bevestigd, of de
bestemming daarvan. De Maatschappij heeft in dat geval het recht de
verzekering te beëindigen, dan wel verlenging voor te stellen tegen een
gewijzigde premie en/of aanvullende voorwaarden. Indien verzekerde hiermede niet akkoord gaat, dan wordt de verzekering geacht te zijn beëindigd
op de datum waarop risicowijziging plaatsvond, onder aanbieding van pro
rata premierestitutie.
Indien bij schade blijkt dat verzekerde heeft verzuimd de Maatschappij van
een risicowijziging zoals bovenbedoeld in kennis te stellen, dan vervalt het
recht op schadevergoeding indien deze wijziging naar het oordeel van de
Maatschappij het risico dusdanig heeft verzwaard, dat de verzekering zonder
meer zou zijn beëindigd.
Indien de betreffende risicowijziging slechts zou hebben geleid tot
aanpassing van de premie en/of voorwaarden, dan zal schadevergoeding
worden verleend in verhouding van de bestaande premie tot de nieuwe conform de gewijzigde situatie - vast te stellen premie en/of aanvullend te
bepalen voorwaarden.
Eigendomsovergang
art. 22
Geeft verzekerde te kennen geen eigenaar meer te zijn van de
lichtreclame-installatie dan eindigt de verzekering op de datum van eigendomsoverdracht. Verzekerde heeft de mogelijkheid, indien de Maatschappij
hiermede akkoord gaat, de verzekering over te dragen aan de nieuwe
eigenaar, in welk geval over de onverstreken termijn pro rata premierestitutie zal worden verleend.

